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1. Ekonomika un Praksioloģija
Ekonomika ir visjaunākā no visām zinātnēm. Pēdējo divsimts gadu laikā, daudzas jaunas zinātnes ir
izveidojušās no disciplīnām, kuras bija pazīstamas jau senajā Grieķijā. Taču, patiesībā tā zināšanu
daļa, kura jau bija atradusi savu vietu vecajā mācīšanas sistēmas kompleksā, tagad kļuva autonoma.
Studiju nozare tika sadalīta vēl labāk un apstrādāta ar jaunām metodēm. Tajā tika atklātas līdz šim
neievērotas jomas, un cilvēki sāka redzēt lietas no citu skatu punkta, kas atšķīrās no to priekštečiem.
Pati nozare paplašināta netika. Bet ekonomika cilvēku zinātnei atvēra iepriekš nepieejamu un vēl
neiedomātu sfēru. Likumsakarību secības un savstarpējās tirgus atkarības parādības atklāšana
pārsniedza tradicionālo mācību sistēmu robežas. Tā sniedza zināšanas, kuras nevarēja aplūkot ne kā
loģiku, matemātiku, psiholoģiju, fiziku, ne arī bioloģiju. Filozofi jau sen vēlējušies noskaidrot mērķus,
ko Dievs vai Daba ir centusies īstenot cilvēces vēstures gaitā. Viņi meklēja cilvēces likteņa un attīstības
likumu. Tomēr, pat tie domātāji, kuru meklējumi bija brīvi no jebkādām teoloģiskām tendencēm,
pilnībā izgāzās šajos centienos, jo viņi izmantoja nepareizu metodi. Viņi aplūkoja cilvēci kopumā vai
citos holistiskos jēdzienos kā tautību, rasi vai ticību. Viņi izvirzīja diezgan patvaļīgus mērķus , kuru
uzvedība kopumā liecina par tieksmi vadīt . Bet viņi nevarēja atbildēt apmierinoši uz jautājumu par
to, kādi faktori piespieda dažādas darbojošās personas rīkoties tādā veidā, lai mērķētais rezultāts
atbilstu kopējās evolūcijas sasniegšanai. Viņi atsaucās uz izmisuma novirzēm: brīnumainu dievību
iejaukšanos, vai arī atklāsmes vai Dieva sūtītu praviešu delegāciju un iesvētītiem līderiem, iepriekš
izveidoto harmoniju un izredzētību , vai arī mistiķa un teiksmainai „pasaules dvēseles” vai „valsts
dvēseles” darbībai. Citi runāja par „dabas viltībām”, kas cilvēkos bija ielikuši impulsus, negribīgi viņus
vadot pa precīzu ceļu, ko Daba vēlējās, lai tie ietu. Citi filozofi bija vairāk reālistiski. Viņi necentās
uzminēt Dabas vai Dieva nolūkus. Viņi skatījās uz cilvēku lietām no valdības skatu punkta. Viņi bija
cieši apņēmušies izveidot politiskās rīcības noteikumus – paņēmienus valsts pārvaldei un valdībai.
Spekulatīvie prāti izvērsa ambiciozus plānus ar visaptverošu reformu un sabiedrības rekonstrukciju.
Vispieticīgākie bija apmierināti ar vēsturisko datu savākšanu un sistematizēšanu. Tomēr visi bija
pilnīgi pārliecināti, ka sabiedrisko pasākumu laikā nebija tādu likumsakarību un nemainīgu parādību,
kā iepriekš tika konstatēts cilvēku argumentāciju darbībā un dabas parādību secībā. Viņi nemeklēja
sabiedrības sadarbības likumus, jo uzskatīja, ka cilvēks var organizēt sabiedrību kā viņš vēlas. Ja
sociālie noteikumi nerealizēja reformētāju vēlmes, ja viņu utopijas izrādījās nerealizējamas, vaina tika
saskatīta cilvēka morālajā neveiksmē. Sabiedrības problēmas tika uzskatītās par ētikas problēmām.
Tas, kas bija nepieciešams, lai izveidotu ideālu sabiedrību, viņi uzskatīja, bija labi prinči un tikumīgi
pavalstnieki. Ar paštaisniem cilvēkiem var realizēt jebkuru utopiju.
Neizbēgamā savstarpējo tirgus atkarību parādības atklāšana gāza šo viedokli. Tagad, nu jau
samulsušiem, cilvēkiem bija jāsaskaras ar jaunu sabiedrības viedokli. Viņi ar apmulsumu uzzināja, ka
pastāv arī cits aspekts, no kura var aplūkot cilvēka rīcību, ne tikai kā labs un slikts, godīgs un negodīgs,
taisnīgs un netaisnīgs. Sabiedrisko pasākumu laikā dominē parādību likumsakarība, kurai cilvēkam ir
jāpielāgo sava rīcība, ja viņš vēlas gūt panākumus. Ir veltīgi pieiet sabiedriskajiem faktiem ar cenzora
attieksmi, kas atbalsta vai neatbalsta diezgan patvaļīgu standartu un subjektīvo vērtību vērtējuma
viedokli. Kādam ir jāpēta cilvēka rīcību likumi un sabiedrības sadarbība tā, kā fiziķi pēta dabas
likumus. Cilvēku rīcība un sabiedrības sadarbība tiek uztverta kā zinātnes objekts noteiktās attiecībās,
ne vairs kā normatīvo lietu disciplīna, kā tam vajadzēja būt. Šī bija revolūcija ar milzīgām sekām
domāšanā un filozofijā, kā arī sabiedrības rīcībā.
Vairāk nekā simts gadus šo radikālo pārmaiņu iedarbība spriešanas metodēs bija stipri ierobežota, jo
ļaudis ticēja, ka viņi atsaucās tikai uz šauru segmentu kopējās cilvēku rīcības jomā, proti, tirgus
parādībai. Klasiskie ekonomisti saskārās ar šķērsli savos pētījumu izmeklējumos, ko tie nevarēja
pārvarēt – neapšaubāmo vērtības pretrunu. Viņu vērtību teorija bija nepilnīga, kas viņus piespieda
ierobežot viņu zinātnes darbības lauku. Līdz deviņpadsmitā gadsimta beigām politiskā ekonomika
palika par cilvēka rīcību „ekonomisko” aspektu zinātni, egoisma un bagātības teoriju. Tā aplūkoja
cilvēka rīcību tikai tādā mērā, kādā tā stimulēja, nepietiekami aprakstīto peļņas motīvu, un apgalvoja,
ka pastāv papildus cita cilvēku rīcība, kuru apstrāde ir citu disciplīnu pienākums. Klasisko ekonomistu
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uzsāktā uzskatu pārveidošana sasniedza savu pilnību tikai ar mūsdienu subjektīvo ekonomiku, kas
pārveidoja tirgus cenas teoriju vispārējā cilvēka izvēles teorijā.
Ilgu laiku cilvēce nespēja saprast, ka pāreja no klasiskās vērtības teorijas uz subjektīvo vērtības
teoriju, bija daudz lielāka nekā vienas apmierinošas tirgus teorijas apmaiņa pret mazāk apmierinošu.
Vispārējā izvēles un priekšrocību teorija iet tālu pāri robežām, kura ietver ekonomikas problēmas
darbības jomu kā ierobežotu, no tādiem ekonomistiem kā Kantiljons (Cantillon), Hjūms (Hume),
ieskaitot Ādamu Smitu un beidzot ar Džonu Stjuartu Millu. Tas ir daudz vairāk nekā tikai „ekonomikas
pušu” teorija par cilvēku centieniem un par cilvēku tiekšanos pēc precēm un savas materiālās
labklājības uzlabošanu. Tā ir zinātne par jebkuru cilvēka rīcību. Izvēle nosaka visus cilvēka lēmumus.
Cilvēks pieņemot lēmumu izvēlas ne tikai starp dažādām materiālā lietām un pakalpojumiem. Visas
cilvēka vērtības tiek piedāvātas izvēles veidā. Visiem mērķiem un visiem līdzekļiem, gan materiālām un
iedomātām problēmām, cildenais un zemiskais, diženais un vienkāršais ir nostādīti vienā rindā un
pakļauti lēmumam, kas izvēlas vienu lietu un pārējās noliek malā. Nekas no tā, uz ko mērķē cilvēks vai
vēlas izvairīties, nepaliek ārpus šīs kārtības, gradācijas un priekšrocības unikālas skalas. Mūsdienu
vērtību teorija paplašina zinātnisko horizontu un palielina ekonomikas nozares pētījumus. Ārpus
klasiskās skolas ekonomikas politikas parādījās vispārīgā cilvēku rīcības teorija – praksioloģija.1
2
Ekonomiskas vai katalaktikas problēmas ir iestrādātas plašākā zinātnē un šajā sakarā vairs nav
nodalāmas.
Jebkuru ekonomikas problēmu var atrisināt sākot jau ar izvēles brīdi, un ekonomika kļūst par lielāku
vispārēju zinātnes daļu praksioloģiju.

2. Epistemoloģijas3 Problēma Cilvēka Rīcības Vispārējā Teorijā
Jaunajā zinātnē viss likās problemātisks. Tradicionālajā zināšanu sistēmā tā bija sveša, cilvēki bija
apjukuši un nezināja kā to klasificēt un piešķirt tai atbilstošu vietu. Bet, no otras puses, viņi bija
pārliecināti, ka ekonomikas iekļaušana zināšanu katalogā neprasīja kopējās sistēmas pārkārtošanu vai
paplašināšanu. Viņi savu kataloga sistēmu uzskatīja par pilnīgu. Ja ekonomika tajā neiederējās, tad
vienīgā vaina varēja būt ar nepietiekamo apstrādi, kuru ekonomisti piemēroja savām problēmām.
Tas ir pilnīgs debašu būtības, nodoma un ekonomikas loģikas rakstura nozīmes pārpratums, lai to
noraidītu kā pedantisko profesoru zinātnisko atrunu. Tas ir plaši izplatīts pārpratums, kamēr pedanti
izšķērdēja laiku bezjēdzīgās runās par vispiemērotāko procedūras metodi, pati ekonomika, vienaldzīga
pret šiem tukšo runu strīdiem, klusām gāja savu ceļu. Ekonomikas metodoloģijas debatēs starp
Austrijas ekonomistiem un Prūsijas Vēstures Skolu, viltus „Hohencollernu Nama intelektuālajiem
pavadoņiem”, un pārrunās starp John Bates Clark skolu un Amerikas varas iestādēm, daudz vairāk tika
likts uz spēles par jautājumu, kāda veida procedūra bija viss produktīvākā. Galvenā problēma bija
epistemoloģiskie atklājumi cilvēku rīcību zinātnē un to secīgā likumība. Sākot ar epistemoloģijas
sistēmu, kurai praksioloģiskā domāšana bija sveša, un loģiku, kura uzskatīja par zinātnisku – izņemot
loģiku un matemātiku – vienīgi empīriskās dabas zinātnes un vēsturi, daudzi autori centās noliegt
ekonomikas teorijas vērtību un lietderību. Vēsturnieki centās to aizvietot ar ekonomikas vēsturi,
kamēr pozitīvisms ieteica aizvietot to ar iluzorisko socioloģiju, kurai būtu jāpieņem loģiskā struktūra
un Ņūtona mehānikas modelis. Abas šīs skolas piekrita visu ekonomikas uzskatu sasniegumu
radikālam noraidījumam. Saskaroties ar visiem šiem uzbrukumiem, ekonomistiem bija neiespējami
klusēt.
Radikālisma ekonomikas nosodīšana ļoti drīz tika pārspēta ar vēl lielāku vispārējo nihilismu. No
neatminamiem laikiem cilvēka saprāta loģiskā struktūra bija pieņēmusi vienveidīgu un nemainīgu
cilvēka domāšanu, runāšanu un rīcību kā neapstrīdamu faktu. Visi zinātniskie pētījumi tika balstīti uz
šo pieņēmumu. Pirmo reizi cilvēces vēsturē, debatēs par ekonomikas epistemoloģisko raksturu,
autori noliedza šo priekšlikumu. Marksisms apgalvo, ka cilvēka domāšanu nosaka piederība savai
grupai. Katrai sabiedrības grupai ir sava loģika. Domu iznākums nevar būt savādāks, kā savtīgās grupas
„ideoloģijas maskēšana” domātāja interesēs. „Socioloģijas mācības” pienākums ir atmaskot filozofijas
1

Termins praksioloģija pirmo reizi lietoja Espinas 1890.gadā. Cf. savā rakstā “Les
Origines de la technologies,” Revue Philosophique, XV gadā, XXX, 114-115,
Un viņa grāmata publicēta Parīzē 1897.gadā ar to pašu nosaukumu.
2
Termins katalaktika vai naudas apmaiņas zinātne pirmo reizi lietoja Whately. Cf. savā grāmatā
Introductory Lectures on Political Economy (London,1831), 6.lpp.
3
Epistemoloģija – (Epistemology) Filozofijas novirziens, kurš interesējas par cilvēku zināšanu vērtībām.
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un zinātniskās teorijas un atklāt to „ideoloģiskos” tukšumus. Ekonomika ir „buržuja” aizstājējs, bet
ekonomisti ir kapitāla „glaimotāji”. Sociālistiskajā utopijā vienīgi bezšķiru sabiedrība aizstās
„ideoloģiskos” melus ar patiesību.
Šī poliloģija4 vēlāk tika mācīta arī daudzās citās formās. Vēsture apstiprina, ka cilvēka domu un rīcību
loģisko struktūru ir iespējams mainīt vēsturiskās evolūcijas gaitā. Radikālā poliloģija piešķir katrai rasei
savu loģiku. Beidzot ir arī iracionālisms, apgalvojot, ka viens pats iemesls neizskaidro iracionālos
spēkus, kas nosaka cilvēka uzvedību.
Tādas doktrīnas sniedzas krietni pāri ekonomikas robežām. Tās apšauba ne tikai ekonomiku un
praksioloģiju, bet arī visas pārējās cilvēces zināšanas un cilvēces spriešanu kopumā. Tās attiecās uz
ekonomiku tāpat kā uz matemātiku un fiziku. Tāpēc šķiet, ka atspēkošanas uzdevums neietilpst
nevienā konkrētā zināšanu nozarē, bet gan epistemoloģijā un filozofijā. Tas sniedz šķietamo
pamatojumu to ekonomistu attieksmei, kuri klusībā turpināja savus pētījumus neraizējoties par
epistemoloģijas problēmām un poliloģijas un iracionālisma celtajiem iebildumiem. Fiziķis neiebilst, ja
kāds nodēvē viņa teorijas par buržuāziskām, rietumnieciskām vai ebrejiskām, ekonomistiem vajadzētu
līdzīgi ignorēt noniecināšanu un neslavas celšanu. Viņiem vajadzētu ļaut suņiem tos apriet un neņemt
vērā suņu smilkstēšanu. Viņiem derētu atcerēties Spinoza’s dictum: Sane sicut lux se ipsam et
5
tenebras manifestat, sic veritas norma sui et falsi est .
Tomēr, aplūkojot ekonomiku, situācija nav gluži tādi pati, kāda tā ir ar matemātiku un dabas
zinātnēm. Poliloģija un iracionālisms kritizē praksioloģiju un ekonomiku. Lai gan savus apgalvojumus
viņi formulē vispārīgā viedā, lai atsauktos uz visām zināšanas nozarēm, taču patiesībā viņi domāja
cilvēku rīcību zinātni. Viņi saka, ka tā ir ilūzija, ticēt, ka zinātniskie pētījumi var sniegt ticamus
rezultātus visas cilvēces rasēm, reģioniem un sociālajām grupām, un viņi ar lielāko prieku noniecina
konkrētas fizikas un bioloģijas teorijas kā buržuāziskas, bet, ja praktisko problēmu risinājumi pieprasa
šīs apkaunojošas doktrīnas, tad viņi aizmirst savu kritiku. Padomju Krievijas paņēmiens bija bez
sirdsapziņas pārmetumiem izmantot visus fizikas, ķīmijas un bioloģijas buržuāzijas rezultātus it kā tie
būtu derīgi pilnīgi visos gadījumos. Nacistu inženieri un terapeiti necentās izmantot zemākas rases un
nāciju teorijas, atklājumus un izgudrojumus. Visu cilvēces rasu, tautu, ticības, lingvistisko grupu
uzvedība un sabiedrības kārtu skaidrība pierāda, ka viņi neapstiprina poliloģijas un iracionālisma
teorijas tā, kā saistību ar loģiku, matemātiku un dabas zinātnēm.
Bet praksioloģija un ekonomika ir diezgan atšķirīgas. Galvenais vadmotīvs poliloģijas, vēstures un
iracionālisma doktrīnu attīstībai bija sagādāt ekonomikas mācības ignorēšanas pamatojumu, nosakot
ekonomikas politiku. Sociālisti, rasisti, nacionālisti un statisti ir izgāzušies savos centienos atspēkot
ekonomistu teorijas un pierādīt savu neīsto doktrīnu pareizību. Tieši šī neapmierinātība pamudināja
viņus noliegt loģikas un epistemoloģijas principus, uz kuriem tiek balstītas visas cilvēku spriešanas
spējas gan ikdienišķās aktivitātēs, gan zinātniskajos pētījumos. Ir nepieļaujami atbrīvoties no šiem
iebildumiem tikai pamatojoties uz politiskajiem motīviem, kas tos iedvesmoja. Neviens zinātnieks nav
tiesīgs iepriekš uzņemties nepamatotu savu teoriju noliegšanu, jo kritiķi ir pārpildīti ar sabiedrības
aizspriedumiem un degsmi. Viņam ir pienākums atbildēt uz katru nopēlumu bez jebkādas attieksmes
pret to slēptajiem motīviem vai cēloni. Nav mazāk pieļaujama klusēšana, ņemot vērā bieži apgalvoto
viedokli, ka ekonomikas teorijas ir derīgas vienīgi hipotētiskiem pieņēmumiem, kuri nekad nav
realizēti dzīvē, un ka tādēļ, tās ir nederīgas normālai realitātes uztveršanai. Dīvaini, ka dažas skolas
izliekas piekrītam šādam viedoklim un ,tomēr, slepus turpina veidot savus grafikus un formulēt savus
vienādojumus. Viņi nesatraucas par savas spriešanas jēgu un par tās atsauksmi reālajā dzīvē un rīcībā.
Protams, tā ir nepārliecinoša attieksme. Katrā zinātniskajā pētījumā pirmais uzdevums ir izsmeļoši
aprakstīt un definēt visus pieņēmumus un nosacījumus, saskaņā ar kuru dažādie apgalvojumi
pretendē uz ticamību. Kļūdaini ir izveidot ekonomiskos pētījumus balstoties uz fizikas paraugu un
struktūru. Tie, kuri nodevušies šiem maldiem vajadzētu iemācīties vismaz vienu lietu: nekad neviens
fiziķis nav ticējis, ka dažu fizikas teorēmu pieņēmumu un nosacījumu noskaidrošana ir ārpus fizikas
pētījumu robežām. Galvenais jautājums uz ko ekonomikai ir jāatbild – kāda ir saistība cilvēku rīcības
realitātei ar ekonomikas apgalvojumiem, kura prāta izpratne ir ekonomikas pētījumu mērķis. Līdz ar to
rūpīgi izskatīt apgalvojumu, ka tās mācība ir derīga tikai īslaicīgām un jau izzudušām Rietumu
civilizācijas brīvības perioda kapitālistiskām sistēmām, pāriet ekonomikas pakļautībā. Cilvēka rīcības
4

Polylogisms – (lat. poly- daudz, logism- loģika) uzskats, ka dažādām cilvēku grupām ir dažādi un
nesavienojami loģikas veidi.
5
Spinozas paziņojums (1632-1677): Gluži kā gaisma un tumsa nosaka pati sevi, tā arī maldi un
patiesība nosaka standartus sev.
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problēmu izskaidrošanai, nevienai mācību nozarei, neskaitot ekonomiku, nav pienākums apskatīt no
dažādiem saktu punktiem visus iebildumus pret ekonomikas teoriju apgalvojuma noderīgumu.
Ekonomikas uzskatu sistēma ir jāveido tādā viedā, lai tā kļūtu par pierādījumu jebkura iracionālisma,
vēsturnieka, panfizikalisma6, uzvedības nozaru un visu poliloģijas novirzienu kritiķa pārstāvjiem.
Nepieņemama ir situācija, kurā jaunie argumenti ikdienu tiek uzlaboti, lai demonstrētu ekonomikas
centienu bezjēdzību un veltīgumu, kamēr ekonomisti izliekas to visu ignorējam.
Ekonomikas problēmu risināšana vairs nepaliek tradicionālajos ietvaros. Ir nepieciešams izveidot
katalaktikas teoriju uz cilvēku rīcības vispārējās teorijas stabiliem pamatiem – praksioloģijas. Šāda
metode ne vien nodrošinās to pret vairumu maldinošās kritikas, bet arī izskaidros daudzas problēmas,
kuras līdz šim netika pienācīgi apskatītas un vēl jo mazāk apmierinoši atrisinātas, jo īpaši, ekonomikas
kalkulācijas fundamentālo problēmu.

3. Ekonomikas teorija un cilvēku rīcības paradumi
Daudziem cilvēkiem ir ierasts vainot ekonomiku par to, ka tā ir ačgārna. Tagad ir diezgan skaidrs, ka
mūsu ekonomikas teorija nav perfekta. Cilvēku zināšanā nepastāv perfektu lietu, ne arī kādos citos
cilvēku sasniegumos. Cilvēkam ir liegta pārgudrība. Visizstrādātākā teorija, kas pilnībā apmierina
mūsu tieksmi pēc zināšanām kādu dienu var tikt nomainīta vai aizstāta ar jaunu teoriju. Zinātne mums
nedod absolūtu un galīgu skaidrību. Tā sniedz mums vienīgi pārliecību, mūsu prāta spēju robežās, un
zinātniskās domas dominējošo stāvokli. Zinātniskā pieeja ir tikai viena no daudzajām pieejām, kas
nepārtraukti virzās zināšanu meklējumos. To noteikti ietekmē nepietiekamība, kas piemīt visiem
cilvēku centieniem. Bet atzīstot šos faktus, nenozīmē, ka mūsdienu ekonomika ir ačgārna. Tā nozīmē
tikai to, ka ekonomika ir dzīva lieta un dzīvot nozīmē būt gan nepilnīgam, gan mainīties.
Iespējamais atpalikšanas pārmetums ir izvirzīts pret ekonomiku no diviem dažādiem skatu punktiem.
No vienas puses daži dabas zinātnieki un fiziķi nosoda ekonomiku par to, ka tā nav dabas zinātne un
nepielieto laboratorijas metodes un procedūras. Viens no šī zinātniskā darba uzdevumiem ir izkliedēt
šādas kļūdainas idejas. Šajās ievadu piezīmēs, varbūt, būtu pietiekami dažos vārdos minēt par viņu
psiholoģiskajiem cēloņiem. Aizspriedumainiem cilvēkiem ir pierasts pārdomāt katru attiecību, kurā
cilvēki atšķiras paši no sevis. Kamielis sižetā kļūst par izņēmumu no visiem pārējiem dzīvniekiem,
kuriem nav kupru, un Ruritānija7 kritizē Laputāniju8 par to, ka tā nav Ruritānija. Laboratorijas pētījumu
darbinieks uzskata to, kā ideālu vietu pētījumiem, un atšķirīgos vienādojumus, kā vienīgo patieso
metodi zinātniskās domas rezultāta parādīšanai. Darbinieks vienkārši nespēj ieraudzīt cilvēku rīcības
epistemoloģijas problēmas. Ekonomika viņam nevar būt nekas cits, kā mehānikas veids.
Pastāv arī tādi cilvēki, kuri apgalvo kaut kas socioloģijā ir nepareizs, jo sabiedrības apstākļi ir
neapmierinoši. Dabas zinātnes ir sasniegušas apbrīnojamus rezultātus pēdējos divsimts vai trīssimts
gadu laikā, un šo praktisko rezultātu izmantošana ir veiksmīgi uzlabojusi kopējo dzīves līmeni līdz
neredzētam augstumam. Bet sabiedriskās zinātnes ir pilnībā izgāzušās savā uzdevumā, padarīt
sabiedrības stāvokli vēl labāku. Tās nelikvidēja postu un badu, ekonomiskās krīzes un bezdarbu, karu
un tirāniju. Tā ir neauglīga un nav devusi neko, lai veicinātu laimi un cilvēku labklājību.
Šie īgņas nesaprata, ka milzīgais ražošanas tehnoloģiju metožu progress un rezultātā pieaugošā
bagātība un labklājība, bija iespējama tikai caur tām liberālajām politikas nodarbēm, kuras bija
ekonomikas mācību pielietojušas praktiski. Tās bija klasisko ekonomistu idejas, kas atcēla obligātās
veco likumu, novedu pārbaudes un aizspriedumus par tehnoloģijas uzlabošanu, un atbrīvoja reformu
un inovāciju ģēnijus no ģildes spiedu krekla, valdības aizbildniecības un dažāda veida sabiedrības
spiediena. Tie bija viņi, kas samazināja iekarotāju un ekspropriācijas prestižu un demonstrēja iegūtos
sabiedrības labumus no saimnieciskās darbības. Neviens no mūsdienu izcilajiem izgudrojumiem
nebūtu ticis izmantots, ja ekonomisti nebūtu galīgi sagrāvuši pirms kapitālisma ēras mentalitāti.
Vispārīgi sauktā „rūpnieciskā revolūcija” bija ideoloģiskās revolūcijas atvase, ko izraisīja ekonomistu
doktrīnas. Ekonomisti sagrāva vecos principus – ir negodīgi un netaisnīgi pārspēt konkurentu ražojot
preces labāk un lētāk; ir nekrietni novirzīties no tradicionālām ražošanas metodēm; ka mašīnas ir
ļaunas, jo tās veicina bezdarbu; ka viens no valdības uzdevumiem ir atturēt produktīvu uzņēmēju no
6

No angļu valodas – Panphysicalism – Teorija, kas uzskata, ka visas cilvēku idejas un rīcības ir
noteiktas ar fizikas likumiem.
7
Ruritania – izdomāta valsts Centrāleiropā Antonija Hopa grāmatās.
8
Laputania – izdomāta vieta Gulivera Ceļojumu grāmatā.
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bagātības un aizsargāt mazāk produktīvus pilsoņus no konkurences ar vēl produktīvākiem; ka valdībai
piespiedu kārtā vai ietekmējot citas sabiedrības varas daļas ir uzņēmējiem jāierobežo brīvība; ka tie
visi ir atbilstoši veidi, lai veicinātu tautas labklājību. Britu politikas ekonomika un franču fiziokrāti bija
mūsdienu kapitālisma paraugi. Tie bija viņi, kas praktiskās dabas zinātnes padarīja iespējamas, kuras
uzkrāja labumus masām.
Mūsu paaudzes problēma ir plaši izplatītā nezināšanas loma, kuru šīs ekonomiskās brīvības politikas,
pēdējo divsimts gadu laikā, izspēlēja uz tehnoloģijas attīstību. Cilvēki kļuva par maldu upuriem, ka
ražošanas metožu pilnveidošana tikai nejauši bija vienlaicīga ar laissez faire politiku. Marksistu mītu
maldināti, viņi uzskatīja mūsdienu industriālismu par mistiskās „ražošanas spēka” darbības rezultātu,
kas nekādā ziņā nav atkarīgs no ideoloģijas faktoriem. Viņi ticēja, ka klasiskā ekonomika nebija
kapitālisma rašanās faktors, bet drīzāk tās rezultāts, „ideoloģiskā virsbūve”, t.i., doktrīna izveidota
kapitālisma ekspluatatoru negodīgo prasību aizstāvībai. Tādējādi kapitālisma likvidēšana un
sociālistiskā totalitārisma aizvietošana tirgus ekonomikai un brīvajiem uzņēmējiem nepasliktinātu
turpmāko tehnoloģisko attīstību. Tas, gluži pretēji, veicinātu tehnoloģiskos uzlabojumus noņemot
šķēršļus, kurus tās ceļā noliek kapitālistu egoistiskās intereses.
Šī perioda postošo karu un sabiedrības sadalīšanās raksturīgā pazīme ir sacelšanās pret ekonomiku.
9
Tomass Kārlails nodēvēja ekonomiku par „nomācošu zinātni”, un Kārlis Markss apzīmogoja
ekonomistus kā „buržuāzijas pielīdējus”. Šarlatāni – cildinot savu oriģinālo medicīnu un īsāku ceļu uz
iespējamo paradīzi – gūst baudu izsmejot ekonomiku kā „ortodoksālu” un „reakcionāru”. Demagogi
sevi cildina ar savām uzvarām pār ekonomiku. „Praktiskais” cilvēks var lielīties ar savu necieņu pret
ekonomiku un savu izglītības trūkumu par ekonomistiem no malas. Ekonomikas politika pēdējo gadu
laikā ir bijusi intelekta rezultāts, kurš izsmej jebkuru dažādību pamat ekonomikas teorijā un cildina
viltus doktrīnu. Tā saucamā „ortodoksālā” ekonomika daudzās valstīs ir aizliegta universitātēs un ir
burtiski nezināma vadošajiem valstsvīriem, politiķiem un juristiem. Atbildību par valsts ekonomisko
lietu neapmierinātību notikti nevar uzlikt zinātnei, kuru gan likumdevēji un iedzīvotāju masas nicina
un ignorē. Jāuzsver, ka mūsdienu civilizācijas liktenis, kā to ir attīstījuši baltie cilvēki pēdējo divsimts
gadu laikā, ir nedalāmi saistīts ar ekonomikas zinātnes likteni. Šī civilizācija varēja izdzīvot, jo cilvēkus
vadīja idejas, kuras izmantoja ekonomikas mācību ekonomikas politikas problēmām. Ja valstis turpinās
iet iesākto virzienu, kuru tās uzsāka iet ar maldīgām doktrīnām, kas noliedz ekonomikas domāšanu,
tās iznīks un tām būs jāiznīkst.
Ekonomika ir teorētiska zinātne un kā tāda, tā atturas no jebkuras vērtības vērtējuma. Tas nav viņas
uzdevums, teikt cilvēkiem pēc kādiem rezultātiem viņiem vajadzētu tiekties. Ekonomika ir zinātnes
veids, kuru pielieto izvēlētā gala rezultāta sasniegšanai, nevis ir pārliecināta gala rezultātu zinātne.
Galīgais lēmums, vērtējums vai izvēlētais rezultāts, ir ārpus jebkuras zinātnes robežas. Zinātne nekad
nepateiks cilvēkam, kā viņam jārīkojas; tā tikai parādīs, kā viņam vajadzētu rīkoties, ja viņš grib
sasniegt noteiktu rezultātu.
Daudziem cilvēkiem šķiet, ka tas tiešām ir maz un ka zinātne, ierobežota darbības izmeklējumos un
nevarēdama izteikt saprātīgu novērtējumu par augstākiem un neierobežotiem rezultātiem, nav
svarīga dzīvei un derīga rīcībai. Arī tā ir kļūda. Tomēr, šīs kļūdas izskaidrošana nav šo ievada piezīmju
uzdevums. Tas ir viens no paša zinātniskā darba uzdevuma mērķiem.

4. Kopsavilkums
Šīs iepriekšējās piezīmes bija nepieciešamas, lai izskaidrotu, kāpēc šis zinātniskais darbs novieto
ekonomikas problēmas plašā cilvēku rīcības vispārējās teorijas rāmī. Pašreizējā situācijā gan
ekonomiskās domāšanas, gan politiskās diskusijas attiecībā uz sabiedrības organizācijas
pamatproblēmām, ir neiespējami pienācīgi izolēt katalaktikas problēmu apstrādi. Šīs problēmas ir tikai
segments no cilvēku rīcības vispārējās zinātnes un kā tādas, tās arī jāaplūko.

9
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PIRMĀ DAĻA CILVĒKU RĪCĪBA
I.

CILVĒKU RĪCĪBAS

1. Mērķtiecīga Rīcība un Dzīvnieku Reakcija
CILVĒKA rīcība ir mērķtiecīga izturēšanās. Var teikt, ka: Rīcība ir griba izvērsta darbībā un pārvērsta
līdzeklī, ir mērķēta uz gala rezultātu un mērķiem, ir jēgpilna egoisma atbilde uz kairinājumu un uz tā
vides apstākļiem, ir personas apzināta pielāgošanās Visuma stāvoklim, kas nosaka viņa dzīvi. Šādās
parafrāzēs var izskaidrot doto definīciju un novērst iespējamo nepareizo tulkojumu. Tomēr pati
definīcija ir adekvāta un neprasa papildināt ar komentāriem.
Apzināta vai mērķtiecīga uzvedība ir stingrā pretstatā neapzinātai uzvedībai, t.i., organisma šūnu un
nervu refleksu netīšas atbildes uz kairinājumiem. Ļaudis dažreiz ir gatavi ticēt, ka robeža starp
apzinātu uzvedību un cilvēka ķermeņa netīšu spēka reakciju ir vairāk vai mazāk nenoteikta. Tas ir
pareizi tikai līdz brīdim, kad reizēm ir grūti noskaidrot vai konkrēta uzvedība ir jāuzskata par
brīvprātīgu vai piespiedu. Tomēr atšķirība starp apzināšanos un neapzināšanos ir krasa un var būt
skaidri noteikta.
Ķermeņa orgānu un šūnu neapzināta uzvedība, priekš darbojošos ego ir ne mazāks fakts kā jebkurš
cits ārpasaules fakts. Rīkojoties cilvēkam ir jāņem vērā viss, kas notiek ar viņa ķermeni, kā arī citi fakti,
kā, piemēram, laika apstākļi vai viņa kaimiņu attieksme. Protams, pastāv robeža, kurā mērķtiecīgai
uzvedībai ir spēja neitralizēt organisma faktoru darbošanos. Cilvēkiem var dažreiz izdoties ar savu
gribasspēku pārvarēt slimības, līdzsvarojot fiziskā ķermeņa iedzimtu vai iegūtu nepietiekamību vai
apspiežot refleksus. Ciktāl tas nu ir iespējams, mērķtiecīgas rīcības joma ir izstiepta. Ja cilvēks atturas
no netīšas šūnu un nervu centru reakciju kontrolēšanas, ja viņš vispār būtu spējīgs tā darīt, viņa
uzvedība, no mūsu saktu punkta, ir mērķtiecīga.
Mūsu zinātnes nozare ir cilvēku rīcība, nevis psiholoģiskie notikumi, kuru sekas ir rīcība. Tieši šis
fakts nošķir cilvēka rīcības vispārējo teoriju, praksioloģiju, no psiholoģijas. Psiholoģijas tēma ir iekšējie
notikumi, kas pārvēršas vai var pārvērsties noteiktā rīcībā.
Praksioloģijas tēma ir rīcība kā tāda. Tas arī izšķir praksioloģijas saistību ar psihoanalītiskas
zemapziņas konceptu. Psihoanalīze arī ir psiholoģija un nepēta rīcību, bet pēta spēkus un faktorus, kas
rosina cilvēku uz noteiktu rīcību. Psihoanalītiskā zemapziņa ir psiholoģijas un nevis praksioloģijas
kategorija. Neatkarīgi no tā, vai rīcība nāk no skaidra sprieduma, vai no aizmirstām atmiņām un
slēptām vēlmēm, kuras no apslēptiem zemapziņas nostūriem ietekmē gribu, tā neietekmē rīcības
būtību. Slepkavam, kuru zemapziņas dzinulis vedina uz viņa noziegumu un neirotiķis, kura anormālā
uzvedība, nekvalificētam novērotājam, izskatās kā bezjēdzīga rīcība; viņi, gluži kā visi citi, tiecās pēc
konkrēta rezultāta. Psihoanalīzes nopelns ir tas, ka tā parādīja, ka pat neirotiķa un psihopātu uzvedība
ir jēgpilna, ka arī viņi rīkojas un virzās uz mērķi, lai gan mēs, sevi uzskatīdami par normāliem un
saprātīgiem, tādu spriešanu, kas nosaka viņu mērķa izvēli, saucam aplamu un līdzekļus, kurus viņi
izvēlas šo mērķu sasniegšanai, pretrunā mērķim.
Termins „neapzināts”, kā to lieto praksioloģija, un termini „zemapziņa” un „neapziņa”, kā to lieto
psihoanalītiķi, pieder pie divām dažādām domāšanas un izpētes sistēmām. Praksioloģija, ne mazāk kā
citas zināšanu nozares, ir daudz parādā psihoanalīzei. Vēl vairāk ir nepieciešams apzināties to robežu,
kas atdala praksioloģiju no psihoanalīzes.
Rīcība nav vienkārši priekšrokas došana. Cilvēks dod priekšroku arī situācijās, kurās lietas un
notikumi ir neizbēgami vai vismaz tādi tie liekas. Cilvēks var dot priekšroku saulainam laikam nevis
lietum un var gribēt, lai saule izkliedētu mākoņus. Tas, kurš tikai sapņo un cer, aktīvi neiejaucas
notikumu gaitā un sava likteņa veidošanā. Bet cilvēks, kas rīkojās, pats izvēlas, nosaka un cenšas
sasniegt galamērķi. No divām lietām, kuras viņš nevar savienot, viņš izvēlas vienu un atsakās no otras.
Līdz ar to rīcība vienmēr iekļauj gan ņemšanu, gan atteikšanos.
Sapņu un cerību izteikšana un izplānotas rīcības paziņošana var būt rīcības formas, tiktāl, cik tās
mērķē pašas uz sevi, konkrēta mērķa realizēšanai. Bet tās nevajadzētu sajaukt ar rīcībām, uz kurām tās
attiecas. Tās nav identiskas ar rīcībām, ko tās paziņo, iesaka vai noraida. Rīcība ir reāla lieta. Skaitās
vienīgi cilvēka kopējā uzvedība, nevis viņa runa par plānoto, bet nerealizētu darbību. No otras puses,
rīcībai jābūt skaidri atšķiramai no darba izmantošanas. Rīcība nozīmē paredzamu nodarbinātību mērķa
sasniegšanai. Principā, viens no nodarbinātajiem līdzekļiem ir darbs cilvēkam, kurš darbojas. Bet tas
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ne vienmēr ir tā. Īpašos gadījumos, viss, kas ir nepieciešams, ir vārds. Tas, kurš dod atļaujas un
aizliegumus, var arī rīkoties bez jebkāda darba izlietojuma. Runāt vai nerunāt, smaidīt vai palikt
nopietnam, arī var būt rīcība. Patērēt un izbaudīt nav mazāka rīcība, par atturēšanos no pieejamā
patēriņa un baudījuma.
Praksioloģija tāpēc nešķiro „aktīvs” vai enerģisks un „pasīvs”, vai kūtrs cilvēks. Enerģisks cilvēks,
centīgi tiecoties uzlabot savu stāvokli, rīkojas ne vairāk vai mazāk kā apātisks cilvēks, kurš flegmātiski
kārto lietas, kad tās parādās. Neko nedarīt un slaistīties arī ir rīcība, arī tā nosaka notikumu gaitu.
Kur vien ir cilvēku iejaukšanās situācijas, cilvēks rīkojas neatkarīgi vai viņš iejaucas vai atturas no
iejaukšanās. Tas, kurš iztur, to, ko viņš varēja mainīt, rīkojas ne mazāk kā tas, kurš iejaucās, lai iegūtu
citu rezultātu. Arī tāds cilvēks rīkojas, kurš atturas no psiholoģisko un intuitīvo faktoru izmantošanas,
kurus viņš varētu ietekmēt.
Rīcība nav tikai darīšana, bet arī izlaist darāmo, ko iespējams varēja izdarīt.
Mēs varam teikt, ka rīcība ir cilvēka gribas izpausme. Bet tas nepapildinātu mūsu zināšanas. Termins
griba nenozīmē neko vairāk kā cilvēka spēju izvēlēties starp dažādām situācijām, dot priekšroku
vienai, citu noliekot malā, un uzvesties attiecīgi pieņemtajam lēmumam, mērķējot uz izvēlēto lietu un
pametot citu.

2. Cilvēka Rīcības Priekšnoteikumi
Mēs saucam par pieticīgu vai apmierinātu tādu cilvēka stāvokli, kas nerada un nevar izraisīt jebkādu
rīcību. Darbīgs cilvēks ir ieinteresēts aizvietot apmierinātāku situāciju pret mazāk apmierinošu. Viņa
prāts iztēlojas apstākļus, kas viņam piestāvētu labāk, un viņa rīcības mērķē uz šo vēlamo stāvokļu
radīšanu. Stimuls, kas cilvēku mudina rīkoties, ir vienmēr mazliet neveikls10. Cilvēkam, pilnībā
apmierinātam ar savu situāciju, nebūs nekāda stimula mainīt lietas. Viņam nebūtu ne sapņu ne
vēlmju, viņš būtu pilnīgi laimīgs. Viņš nerīkotos, tikai vienkārši dzīvotu brīvs no rūpēm.
Bet, lai liktu cilvēkam rīkoties, nepietiks tikai ar neērtību un iztēli par labāk apmierinošu situāciju.
Nepieciešams trešais nosacījums: cerība, ka mērķtiecīgai uzvedībai ir spēks noņemt vai vismaz
atvieglot izjusto neērtību. Cilvēkam ir jāpiekāpjas nenovēršamajam. Viņam ir jāpakļaujas liktenim.
Šie ir cilvēku rīcības galvenie nosacījumi. Cilvēks ir būtne, kura dzīvo ar šiem nosacījumiem. Viņš ir
ne tikai homo sapiens11, bet arī nemazāks homo agens12. Cilvēki , kuri vai nu no dzimšanas vai nu no
iegūtiem defektiem, ir neatgriezeniski rīcībnespējīgi (termina tiešajā nozīmē un nevis tikai juridiskajā
nozīmē), praktiski nav cilvēki. Lai gan likums un bioloģija uzskata viņus par cilvēkiem, tiem trūkst
cilvēcei nepieciešamā iezīme. Arī jaundzimušais nav rīcībspējīgs. Viņš vēl nav nogājis visu ceļu no
ieņemšanas līdz cilvēka iezīmju pilnīgai attīstībai. Bet attīstības beigās viņš kļūst par rīcībspējīgu
personu.

Par Laimi
Sarunvalodā mēs par „laimīgu” cilvēku saucam tādu, kam ir izdevies sasniegt savus mērķus. Vēl
piemērotāks viņa stāvokļa apraksts būtu tāds, ka viņš ir laimīgāks nekā bija pirms tam. Tomēr,
nepastāv pamatots iebildums lietojumam, kas nosaka cilvēka rīcību kā tiekšanos pēc laimes.
Bet mums vajadzētu izvairīties no kārtējiem pārpratumiem. Cilvēku rīcības galējais mērķis vienmēr
ir rīcībspējīgā cilvēka vēlmju apmierināšana. Nepastāv cits, lielāks vai mazāks apmierinājuma standarts
kā individuālais vērtības spriedums. Tas, kas liek cilvēkam justies neērti un mazāk neērti, ir viņa paša
radīts, izveidots no viņa paša gribas un sprieduma standarta, no viņa personīgās un subjektīvās
vērtēšanas. Nevienam nav tiesību izlemt, kas varētu padarīt laimīgāku kādu cilvēku. Šis fakts nekādā
gadījumā neattiecās uz egoisma un altruisma, uz materiālisma un ideālisma, uz individuālisma un
kolektīvisma, uz ateisma un reliģijas pretstatījumiem. Ir cilvēki, kuru vienīgais mērķis ir viņa paša ego
stāvokļa uzlabošana. Ir arī citi cilvēki, kuriem savu problēmu apzināšanās, rada tik pat vai pat vairāk
neērtības kā viņu pašu vajadzības. Ir cilvēki, kuri nevēlas neko citu kā tikai apmierinājumu savām
tieksmēm pēc seksuālajām vajadzībām, ēdiena, dzēriena, labām mājām un citām materiālām lietām.

10

Cf. Lock, Eseja par cilvēka sapratni, ed. Fraser (Oxford, 1894), I, 331-333; Leibniz, Nouveaux essais
sur l’entendement humain, ed.Fammarion, 119. lpp.
11
Domājošs cilvēks
12
Devīgs cilvēks
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Bet citi cilvēki vēlas vēl „augstāku” un „ideālāku” apmierinājumu. Atsevišķi cilvēki vēlas pielāgot savu
rīcību sabiedrības sadarbības prasībām, savukārt no otras puses, nepakļāvīgi cilvēki vēlas ignorēt
sabiedriskās dzīves noteikumus. Ir cilvēki, kuriem iespējamā svētceļojuma gala mērķis ir
sagatavošanās svētlaimīgai dzīvei. Ir arī cilvēki, kas netic nekādai reliģijas mācībai un nepieļauj, lai tās
ietekmētu viņu rīcību.
Praksioloģija ir vienaldzīga pret galējo rīcības mērķi. Tās atklājumi ir derīgi visu veidu rīcībai
neatkarīgi no mērķētā rezultāta. Tā ir iespēju zinātne, nevis galarezultātu. Tā laimes terminu lieto tīri
formālā nozīmē. Terminoloģijas priekšlikums praksioloģijā, ka cilvēka unikālais mērķis ir sasniegt laimi,
ir tautoloģija. Tā tieši nenorāda jebkādu apgalvojumu par lietu stāvokļiem, no kuriem cilvēks sagaida
laimi.
Ideja, ka cilvēka aktivitātes motivācija ir vienmēr kāda neērtība, un tās mērķis vienmēr ir novērst
neērtību, tiktāl cik nu tas ir iespējams, tā teikt, darbojošos cilvēku padarīt laimīgāku, ir eidemonisma
un hedonisma mācību būtība. Epikūrisms ir tāds pilnīgas laimes un kontemplācijas stāvoklis, uz kuru
mērķē visas cilvēka aktivitātes, to nekad pilnībā nesasniedzot. Ņemot vērā šo grandiozo atziņu,
maznoderīgi bija, ka daudzi šīs filozofijas pārstāvji neatzina sāpju un labsajūtas priekšstata
raksturojumu un iedeva tiem materiālu un miesisku nozīmi. Teoloģijas, mistikas un citas heteronomās
ētikas skolas nesatricināja epikūrisma būtību, jo tās nevarēja izvirzīt nevienu citu iebildumu kā
„augstāko” un „dižciltīgo” izpriecu nolaidība. Tiesa, ka daudzu epikūrisma, hedonisma un utilitārisma
sākotnējo aizstāvju rakstos dažām lietām bija nepareizs izskaidrojums. Bet mūsdienu filozofu un, vēl jo
vairāk, mūsdienu ekonomistu valoda, ir tik precīza un tieša, ka iespējams to nepareizs izskaidrojums.

Par Instinktiem un Impulsiem
Ar instinkta socioloģijas metodēm nav tālākas izpratnes par cilvēku rīcību fundamentālajām
problēmām. Šī skola cilvēka rīcību klasificē dažādos konkrēto mērķos un katrai klasei piešķir īpašu
instinktu par tās motīvu. Cilvēks parādās kā būtne, kuru dzen vairāki dabiski instinkti un
temperaments. Ir pieņemts, kas šis izskaidrojums apgāž, reizi par visām reizēm, pretrunīgās
ekonomikas mācības un utilitārisma ētikas. Tomēr, Feierbahs jau ir pamatoti piezīmējis, ka katram
instinktam ir instinkts uz laimi13. Instinkta-psiholoģijas un instinkta-socioloģijas metodes ietver
patvaļīgu klasifikāciju rīcības tūlītējiem mērķiem un ietver katras būtību. Turpretim praksioloģija
apgalvo, ka rīcības mērķis ir aizvākt konkrētas neērtības, instinkta-psiholoģija apgalvo, ka tas ir
apmierinājums instinktīvai tieksmei.
Daudzi instinkta skolas aizstāvji ir pārliecināti, ka viņi ir pierādījuši, ka iemesls nenosaka rīcību, bet
izriet no dziļo dzīļu iedzimtajiem spēkiem, impulsiem, instinktiem un rakstura, kuri nav atvērti
nekādam racionālam izskaidrojumam. Viņi ir pārliecināti, ka ir veiksmīgi atklājuši racionālisma
seklumu un noniecina ekonomiku kā „vieni maldīgi secinājumi, kas izveidoti no maldīgiem
psiholoģiskiem pieņēmumiem. 14” Tomēr racionālisms, praksioloģija un ekonomika nenodarbojas ar
galīgo motīvu un rīcības mērķi, bet ar pielietotajiem līdzekļiem meklētā rezultāta iegūšanai. Taču
neizmērojamie dziļumi var būt tie, no kuriem rodas impulss vai instinkts, savukārt līdzekļi, kurus
cilvēks izvēlas impulsu vai instinktu apmierināšanai, nosaka racionālie apsvērumi izlietojumam un
veiksmei15. Tas, kurš rīkojas emocijas impulsu vadīts, arī rīkojas. Emocionālu rīcību no citām rīcībām,
nodala ieguvuma un rezultāta vērtējums. Emocijas traucē vērtēšanai. Ar kaisli iedvesmots cilvēks,
mērķi redz daudz iekārojamāku un cena, kas tam par to jāmaksā, mazāk apgrūtinošu nekā tad, ja viņš
būtu to apsvēris ar vēsu prātu. Cilvēks nekad nav šaubījies, ka pat emociju brīdī līdzekļi un mērķi ir
apsvērti un ka ir iespējams iespaidot šos apsvērtos rezultātus, padarot vērtīgāku piekāpšanos kaisles
impulsam. Sodīt par uztraukuma vai apreibuma emociju brīdī izdarīto kriminālpārkāpumu saudzīgāk
nekā citos brīžos izdarītos pārkāpumus ir līdzvērtīgi pamudinošs uz tādu galējību. Cilvēkus, ar šķietami
nepārvaramu degsmi, neizdosies atbaidīt pat ar smagas pretdarbības draudu.

13

Ludvigs Andreass fon Feierbahs (Feijerbahs) (1804.-1872.) Cf. Feuerbach, Sämmtliche Werke, ed.
Bolin and Jodl (Stuttgart, 1907), X, 231.lpp.
14
Cf. William McDougall, An Introduction to Social Psychology (Ievads Sociālajā Psiholoģijā) (14th ed.
Boston, 1921), 11.lpp.
15
Cf. Mises, Epistemological Problems of Economics, (Ekonomikas epistemoloģiskās problēmas) trans.
by G. Reisman (New York, 1960), pp. 52 ff
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Mēs interpretējam dzīvnieku uzvedību par pieņēmumu, ka dzīvnieks piekāpjas impulsam, kas tajā
brīdī dominē. Kā mēs esam novērojuši, kad dzīvnieks barojas, sadzīvo barā un uzbrūk citiem
dzīvniekiem vai cilvēkiem, mēs runājam par tā barošanās, vairošanās un agresijas instinktiem. Mēs
pieņemam, ka tādi instinkti ir iedzimti un pavēloši pieprasa apmierinājumu.
Bet ar cilvēku ir savādāk. Cilvēks nav būtne, kura nevar nepiekāpties impulsam, kas dedzīgi pieprasa
apmierinājumu. Cilvēks ir būtne, kura var apspiest savus instinktus, emocijas un impulsus, viņš var
loģiski pamatot savu uzvedību. Viņš var atteikties no aktuālo impulsu apmierināšanas, lai apmierinātu
citas vēlmes. Viņš nav savu vēlmju marionete. Cilvēks neizvaro katru sievieti, kas saviļņo viņa jūtas;
viņš neaprij katru ēdiena gabalu, kas viņu sakārdina; viņš nepiekauj katru cilvēku, kuru gribētu nosist.
Viņš sakārto savas vēlmes un iekāres skalā un tad izvēlas, būtībā, viņš rīkojas. Cilvēku no briesmoņa
nošķir tieši tas fakts, ka cilvēks pielāgo savu pārdomāto uzvedību. Cilvēks ir būtne, kas var savaldīties,
kas var valdīt pār saviem impulsiem un vēlmēm, un kuram ir spēja apspiest instinkta vēlmes un
impulsus.
Var būt tā, ka impulss parādās ar tādu spēku, ka neviens trūkums, kurš varētu rasties impulsu
pamierinot, nav pietiekoši liels, lai atturētu personu no impulsa apmierināšanas. Arī šādā gadījumā ir
izvēle. Cilvēks izvēlas par labu ieinteresētās vēlmes ieguvumam16.

3. Cilvēka Rīcība kā Saprātīguma Princips
Kopš neatminamiem laikiem cilvēks ir centies noskaidrot galveno virzītāju, cēloni visām būtnēm un
visām pārmaiņām, beidzamo matēriju, no kuras izceļas viss un kura ir cēlonis pati sev. Zinātne ir vēl
pieticīgāka. Tā zina par cilvēka prāta robežām un par cilvēka zināšanu meklējumiem. Tās mērķis ir
izsekot katru parādību līdz tās cēlonim. Bet tā arī saprot, ka šiem mēģinājumiem noteikti jāatspēko
nepārvaramos šķēršļus. Pastāv parādības, kuras nevar izanalizēt un aizved atpakaļ pie citas parādības.
Tās ir Dieva dotas. Zinātniskās norises analīze var vainagoties ar pierādījumu, ka kaut kas iepriekš, ko
uzskatīja kā augstākā spēka izpausmi, var tikt iekļauts zināmā elementā . Bet vienmēr būs kāda
nesamazināma un neizanalizējama parādība, kāds neizskaidrojams dievišķais elements.
Monisms māca, ka ir tikai viena beidzamā matērija, duālisms, ka ir divas un plurālisms, ka trīs ir
daudz. Nav jēgas strīdēties par šīm problēmām. Tādi metafiziskas konflikti ir bezgalīgi. Mūsu tagadējās
zināšanas neparedz līdzekļus konfliktu atrisināšanai, ar atbildēm, kuras katram saprātīgam cilvēkam
jāuzskata par apmierinošām. Materiālais monisms apgalvo, ka cilvēka domas un gribasspēks ir iekšējo
orgānu, smadzeņu un nervu šūnu darbības rezultāts.
Cilvēku domas, griba un rīcība ir tikai izraisījuši būtiskus procesus, kurus kādu dienu pilnībā
izskaidros fizikas un ķīmijas pētījumu metodes. Arī tā ir metafizikas hipotēze, lai gan tās atbalstītāji
uzskata to par nesatricināmu un nenoliedzamu zinātnisku patiesību.
Vairākām doktrīnām ir veiksmīgi izdevies izskaidrot attiecības starp prātu un ķermeni. Tie ir tikai
pieņēmumi bez jebkādām atsaucēm uz novērotiem faktiem. Ar pārliecību var apgalvot vienīgi to, ka
pastāv saistības starp garīgajiem un psiholoģiskajiem procesiem. Mēs zinām maz, par šo saistību
procesiem un to raksturu, ja vispār ko zinām.
Konkrēti vērtību vērtējumi un noteiktas cilvēku rīcības nav atvērtas dziļākai analīzei. Mēs varam
puslīdz precīzi pieņemt vai ticēt, ka, tādus vērtējumus un rīcības, nosaka to cēloņi un ka ir pilnīgi
atkarīgi no to cēloņiem. Bet, tik ilgi kamēr mēs nezinām, kā ārējie apstākļi – fiziskie un psiholoģiskie –
izveido cilvēka prātā noteiktas domas un gribasspēku, kura rezultāts ir konkrētas rīcības, mums ir
jāstājas pretī nepārvaramajam metodoloģiskajam duālismam. Šobrīd mūsu zināšanu galvenie
17
apgalvojumi pozitīvismā, monismā un panfizikalismā ir tikai metafiziski postulāti, bez jebkāda
zinātniskā pamatojuma un gan nenozīmīgi, gan nederīgi zinātniskajiem pētījumiem. Saprāts un
pieredze parāda mums divas dažādas jomas: fizikas, ķīmijas un psiholoģijas parādību ārējo pasauli un
domu, jūtu, vērtību un mērķtiecīgās rīcības iekšējo pasauli. Neviens tilts, kā mēs šodien to redzam,
nesavieno šīs divas jomas. Identiski ārējie notikumi reizēm parādās dažādās cilvēka atbildes reakcijās,
savukārt, dažādi ārējie notikumi reizēm izraisa vienādas atbildes reakcijas. Mēs nezinām kāpēc.

16

Tādā gadījumā lielu lomu spēlē apstākļi, kuros ir abi apmierinājumi ir iesaistīti, ka sagaidāmais no
piekāpšanās impulsam un ka sagaidāmais no nevēlamā izvairīšanās, rezultāti nav vienlaicīgi. Cf. below,
pp. 479-490.
17
Panphysicalism – teorija, kas uzskata, ka visas cilvēka idejas un rīcības nosaka fizikas likumi.
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Saskaroties ar šo situāciju, mēs nevaram neizteikt spriedumu par monisma un materiālisma
galvenajiem apgalvojumiem. Mēs varam ticēt vai nē, ka kādu dienu dabas zinātnes izskaidros noteikto
ideju, vērtību spriešanu un rīcību rašanos, gluži tā pat, kā zinātne izskaidro ķīmisko savienojumu
rašanos, kā nepieciešamu un neizbēgamu rezultātu noteikto elementu salikumam. Tikmēr mēs esam
spiesti samierināties ar metodoloģisko duālismu.
Cilvēka rīcība ir viens no līdzekļiem, kā veikt izmaiņas. Tas ir kosmosa aktivitātes un tapšanas
elements. Līdz ar to tas ir pamatots zinātniskā pētījuma objekts. Tā kā nevar atklāt tās cēloni, vismaz
pašreizējos apstākļos, cilvēka rīcība jāuzskata kā saprātīguma princips un kā tāds tas arī jāpēta.
Ir taisnība, ka pārmaiņas, ko radījusi cilvēka rīcība, ir tik nenozīmīgas, ja tās salīdzina ar varenajiem
kosmosa spēka darbības efektiem. No mūžības un visuma bezgalības skatu punkta cilvēks ir bezgalīgi
mazs plankums. Bet cilvēcei cilvēka rīcība un tās nepastāvība ir fakts.
Rīcība ir cilvēka rakstura un pastāvēšanas būtība, cilvēka līdzeklis savas dzīves saglabāšanai un sevis
nostādīšana augstāk par dzīvnieku un augu līmeni. Lai cik viegli iznīcināmi un gaistoši būtu visi cilvēku
pūliņi, cilvēkiem un zinātnei par cilvēkiem tā ir ļoti svarīga.

4. Praksioloģijas Pētījumu Racionalitāte un Iracionalitāte, Subjektīvisms un
Objektivitāte
Ne vienmēr cilvēka rīcība ir racionāla. Tādēļ termins „racionāla rīcība” ir izstiepts un kā tādu to
jānoraida. Termini racionāls un iracionāls ir neatbilstoši un nenozīmīgi , kad tos pielieto rīcības galējam
rezultātam. Rīcības galējais rezultāts vienmēr ir rīcībspējīga cilvēka kaut kādu vēlmju apmierinājums.
Tā kā neviens nevar aizstāt savus paša vērtības spriedumus ar darbīgā indivīda spriedumiem, ir veltīgi
izteikt viedokli par citu cilvēku mērķiem un vēlmēm. Neviens cilvēks nav tiesīgs paziņot, kam vajadzētu
citu cilvēku padarīt laimīgāku vai mazāk neapmierinātāku. Kritiķi vai nu pasaka mums kam viņš tic, uz
ko viņš mērķētu, ja viņš būtu sava biedra vietā; vai nu arī, diktatoriskā augstprātībā pilnīgā mierā
atbrīvotos no sava biedra vēlmēm un tiesāšanām, paziņotu, ka šī cita biedra apstākļi labāk derētu
viņam pašam, t.i. kritiķim. Bieži rīcību sauc par iracionālu, ja tā tiecas uz „materiālo” izlietojumu un
taustāmām priekšrocībām, lai sasniegtu „augstāku” vai „pilnīgu” apmierinājumu. Šajā ziņā cilvēki saka,
piemēram, dažreiz apstiprinot, citreiz noliedzot, ka cilvēks, kurš ziedo savu dzīvi, veselību vai bagātību,
lai sasniegtu „lielākus” labumus, tāpat ir uzticīgi savai reliģijai, filozofijai un politiskajai pārliecībai vai
savas valsts uzplaukumam un brīvībai, ir iracionālu apsvērumu motivēts. Tomēr, tiekšanās pēc šiem
augstākiem mērķiem nav ne mazāk un ne vairāk racionāla vai iracionāla, kā tiekšanās pēc citiem
cilvēciskiem mērķiem. Uzskatīt, ka vēlmē nodrošināt tikai nepieciešamāko dzīvei un veselībai, ir daudz
racionālāka, dabiskāka vai attaisnojošāka, kā tiekšanās pēc citiem labumiem vai ērtībām, ir kļūda. Tā ir
taisnība, ka tieksme pēc ēdiena un siltuma ir pašsaprotama cilvēkam un citiem zīdītājiem un ka
cilvēks, kuram trūkst ēdiens un pajumte, koncentrēs savus pūliņus, lai apmierinātu šīs nepieciešamās
vajadzības, tādam cilvēkam citas lietas daudz nerūp. Pamudinājums dzīvot, saglabāt paša dzīvību un
izmantot katru iespēju, lai stiprinātu paša vitālo spēku, ir galvenā dzīvības iezīme, kura piemīt jebkurai
dzīvai būtnei. Taču, cilvēkiem piekrist šim impulsam nav nenovēršama vajadzība.
Kamēr visus pārējos dzīvniekus vada beznosacījumu stimuls saglabāt savas dzīvības un vairoties,
cilvēkam ir vara pārvaldīt pat šos impulsus. Viņš var kontrolēt gan savas seksuālās vēlmes, gan savu
vēlēšanos dzīvot. Kad apstākļi šķiet neizturami, viņš var atteikties no savas dzīvības, ko tikai viņš var
pasargāt. Cilvēks var nomirt no izraisīta cēloņa vai izdarot pašnāvību. Dzīvošana cilvēkam ir vērtības
sprieduma izvēles rezultāts. Tas pats ir ar vēlmi dzīvot pārpilnībā. Askētisma un cilvēka pastāvēšana,
kas noliedz materiālos labumus savas pārliecības dēļ, un sava lepnuma un pašcieņas saglabāšanas dēļ,
ir pierādījums tam, ka tiekšanās pēc taustāmiem labumiem nav nenovēršama, bet drīzāk izvēles
rezultāts. Protams, lielākais vairākums dod priekšroku dzīvībai nevis nāvei un bagātībai nevis
nabadzībai.
Ietiepīgi ir uzskatīt tikai ķermeņa fizioloģisko vajadzību apmierināšanu kā „dabīgu” un līdz ar to
„racionālu” un visu citu kā „mākslīgu” un līdz ar to „iracionālu”. Cilvēka dabas raksturīgā pazīme ir tā ,
ka cilvēks netiecās tikai pēc ēdiena, pajumtes un kopdzīves kā visi pārējie dzīvnieki, bet tiecas arī pēc
citiem apmierinājuma veidiem. Cilvēkiem ir īpašas cilvēciskas vēlmes un vajadzības, kuras mēs varam
saukt par „augstākām” nekā tās, kuras tam ir kopējas ar visiem pārējiem zīdītājiem.
Kad piemēro izvēlētos līdzekļus mērķu sasniegšanai, termins racionāls un iracionāls nozīmē
spriedumu par pielietotā procesa lietderību un adekvātumu. Kritiķis apstiprina vai noliedz metodi no
tāda skatu punkta, ka tā ir vai nav vislabāk piemērota mērķa sasniegšanas būtībai. Tas ir fakts, ka
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cilvēka iemesls nav nekļūdīgs un ka cilvēks ļoti bieži kļūdās izvēloties un pielietojot līdzekļus. Mērķim
nepiemērota rīcība samazina sagaidāmo rezultātu. Tas ir gluži pretējs mērķim, bet tas ir racionāls, t.i.,
saprātīgas ,varbūt kļūdainas, spriešanas rezultāts un mēģinājums, arī varbūt veltīgs mēģinājums,
sasniegt noteikto mērķi. Ārsti, kuri pirms simts gadiem izmantoja konkrētas metodes vēža ārstēšanai,
kuras mūsdienu ārsti ir noraidījuši - no mūsdienu saktu punkta patoloģiju – kā vāji aprakstītas un līdz
ar to neefektīvas metodes. Bet viņi nerīkojās iracionāli, viņi darīja ko spēja. Iespējams, ka vēl pēc
simts gadiem ārstiem būs pieejamas citas vēl efektīvākas metodes vēža slimības ārstēšanai. Tās
metodes būs daudz efektīvākas, bet ne vairāk racionālas kā mūsu terapeitu metodes.
Rīcības pretstats nav iracionāla uzvedība, bet reaģējoša atbilde uz ķermeņa orgānu stimuliem un
instinktiem, kurus nevar kontrolēt ar iesaistītās personas gribasspēku. Cilvēks uz tiem pašiem
kairinājumiem citos apstākļos var atbildēt divējādi, gan ar reakcijas atbildi, gan ar rīcību. Ja cilvēkā
iesūcās inde, orgāni reaģē izveidojot pretindes spēka aizsardzību, kā arī pati rīcība var iejaukties
piemērot līdzsvaru. Attiecībā uz antitēzē iesaistīto problēmu, racionāls un iracionāls, nepastāv
atšķirības starp dabas zinātnēm un socioloģiju. Zinātne ir un tai vienmēr ir jābūt racionālai. Tas ir
mēģinājums sasniegt kosmiskās parādības prāta sapratni ar visu iespējamo zināšanu kopuma
sistemātisku sakārtošanu. Tomēr, kā iepriekš tika apspoguļots, lietu analīzei, izpētot lietas sastādošos
elementus, agrāk vai vēlāk ir jāsasniedz robeža, pāri kurai tā nevarēs tikt.
Cilvēka prāts pat nevar aptvert tādas augstākā spēka zināšanas, kuras ir nepieejamas turpmākai
analīzei un redukcijai. Zinātniskā metode, kas līdz šim piekrīt tādam uzskatam, ir pilnīgi racionāla.
Dievišķo atklāsmi var nosaukt par iracionālu faktu. Mūsdienās ir moderni meklēt vainu socioloģijā, ka
tā ir vienīgi racionāla. Viss populārākais iebildums, kas ir vērsts pret ekonomiku, ir tas, ka tā noraida
dzīves iracionalitāti un realitāti, un cenšas to iespiest tukšās racionālās struktūrās un bezgalīgo
parādību dažādību nošķiršanā. Neviena cenzūra nevar būt vēl absurdāka. Kā jebkura cita zināšanu
nozare, ekonomika iet tik tālu cik to ļauj racionālās metodes. Tad tā apstājas, konstatējot faktu, ka tā
ir atdūrusies pret nezināmu augstāku spēku, t.i., parādību, kuru, vismaz ar mūsdienu saprašanas
līmeni, nevar tālāk izanalizēt18.
Praksioloģijas un ekonomikas mācības ir noderīgas katrai cilvēka rīcībai, neņemot vērā tās pamata
motīvus, cēloņus un mērķus. Galējie vērtības spriedumi un galējie cilvēku rīcības mērķi ir iedoti
jebkuriem zinātniskajiem pētījumiem un nav atvērti turpmākai analīzei. Praksioloģija aplūko izvēlētos
veidus un līdzekļus, šo galējo mērķu sasniegšanai.
Šajā ziņā mēs runājam par vispārējās zinātnes cilvēka rīcības subjektīvismu. Kas paņem rīcībspējīga
cilvēka izvēlētos gala mērķus kā datus, kas ir pilnīgi dabiski attiecībā uz tiem, un kas atturas no
jebkādas vērtības sprieduma izteikšanas. Vienīgais standarts, ko tas pielieto, ir vai nav izvēlētie līdzekļi
derīgi izvēlēto mērķu sasniegšanai. Ja eidemonisms saka laime, ja utilitārisms un ekonomika saka
lietderība, tad mums šie termini jāizskaidro tādā subjektīvisma ceļā, kādā rīcībspējīgs cilvēks tiecas uz,
viņaprāt iekārotām, lietām. Tieši šajā formālismā, mūsdienu eidemonisma, hedonisma un utilitārisma
saprašanas panākumi pastāv pretēji vecajai materiālajai saprašanai, un mūsdienu subjektīvisma
vērtību teorijas panākumi pastāv pretēji objektīvisma vērtības teorijai, kādu to izskaidro klasiskā
politikas ekonomika. Tajā pašā laikā mūsu zinātnes objektivitāte balstās uz šo subjektīvismu. Tāpēc, tā
ir subjektīviska un uzskata rīcībspējīga cilvēka vērtības spriedumu kā beidzamo punktu, kurš nav
atvērts jebkādiem turpmākiem izmeklējumiem, tā pati stāv pāri visiem partiju un frakciju konfliktiem,
tā ir vienaldzīga pret visu dogmatisko un ētisko skolu konfliktiem, tā ir brīva no vērtējumiem un
iepriekš izveidotām idejām un spriešanas, tā ir derīga vispārīgi un absolūti un pilnīgi cilvēcīga.

5. Cēlonība kā Rīcības Prasība
Cilvēks var rīkoties, jo viņam ir iespēja atklāt cēloņsakarības, kuras nosaka pārmaiņas un visumā
notiekošo. Rīcība prasa un pieņem kā priekšnoteikumu cēlonības kategoriju. Vienīgi cilvēks, kurš redz
pasauli cēlonībā, ir spējīgs rīkoties. Šajā nozīmē mēs varam teikt, ka cēlonība ir rīcības kategorija.
Kategorija līdzekļi un mērķi nosaka cēloņu un seku kategoriju. Pasaulē bez cēlonības un parādību
regularitātes nebūtu vietas cilvēku spriešanai un cilvēku rīcībai. Tāda pasaule būtu haoss, kurā cilvēks
nevarētu atrast jebkādu orientāciju un vadību. Cilvēks pat nav spējīgs iedomāties šādus haotiskus
visuma apstākļus.
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Tur, kur cilvēks neredz nekādu cēloņsakarību, viņš nevar rīkoties. Šis apgalvojums nav atgriezenisks.
Pat tad, ja viņš zina iesaistīto cēloņsakarību, cilvēks nevar rīkoties, ja viņam nav iespējas ietekmēt
cēloni.
Cēlonības prototipa pētījums bija: kur un kā mums ir jāiejaucas, lai novirzītu notikumu gaitu, prom
no tā ceļa, kuru tas ietu bez mūsu iejaukšanās, virzienā, kurš der labāk mūsu vēlmēm? Tādā ziņā
cilvēkam rodas jautājums: kurš vai kas ir lietu pamatā? Cilvēks meklē regularitāti un „likumu”, jo viņš
grib iejaukties. Tikai vēlāk šos meklējumus daudz plašāk izskaidroja metafiziķi, kā meklējumus pēc
eksistences un pirmcēloni esamībai. Bija nepieciešami gadsimti, lai atkal atgrieztu šīs pārspīlētās un
ekstravagantās idejas atpakaļ pie daudz mūsdienīgāka jautājuma – kur kādam ir jāiejaucas vai
vajadzētu iejaukties, lai sasniegtu kādus vēlamos mērķus. Cēlonības problēmas traktējums pēdējās
desmitgadēs, sakarā ar dažu ievērojamu fiziķu radītajām neskaidrībām, ir bijis diezgan neapmierinošs.
Mēs varam cerēt, ka šis nepatīkamais filozofijas vēstures posms būs kā brīdinājums nākotnes
filozofiem.
Pastāv pārmaiņas, kuru cēloņi, vismaz līdz mūsdienām, mums ir nezināmi. Mums dažreiz paveicas
iegūt daļējas zināšanas, kad mēs varam apgalvot, ka 70 procentu visos A gadījumos tas kļūs par B,
pārējos gadījumos par C vai pat D, E, F utt. Lai aizvietotu ar daudz precīzāku informāciju par katru
daļu, būtu nepieciešams A sadalīt daļās. Tik ilgi kamēr tas netiks sasniegts, mums jāsamierinās ar to,
ko sauc par statistikas likumu. Bet tas neietekmē praksioloģijas cēlonības nozīmi. Kādas jomas pilnīga
vai daļēja nezināšana neapgāž cēlonības kategoriju.
Neprecīzo secinājumu un cēlonību filozofiskās, epistemoloģiskās un metafiziskās problēmas sniedzas
pāri praksioloģijas darbības lokam. Mums vienkārši ir jānoskaidro fakts, ka lai rīkotos, cilvēkam ir
jāzina cēloņa saistība starp notikumiem, procesiem vai lietu apstākļiem. Un tiktāl, cik viņš zina šīs
saistības, viņa rīcība var sasniegt vēlamo rezultātu. Mēs pilnīgi apzināmies, ka šādi apgalvojot, mēs
kustamies pa apli. Par pierādījumu tam, ka mēs esam pareizi sapratuši cēloņa saistības, liecina vienīgi
fakts, ka šo zināšanu vadītā rīcība sasniedz gaidāmo rezultātu. Bet mēs nevaram izvairīties no šī
burvju loka pierādījuma tieši tāpēc, ka cēlonība ir rīcības kategorija. Un tāpēc, ka pastāv tāda
kategorija, praksioloģija nevar atļauties veltīt, šai būtiskajai filozofijas problēmai, uzmanību.

6. Otrs ES
Ja mēs esam gatavi pieņemt cēlonības terminu tās plašākajā nozīmē, teleoloģiju var saukt par cēloņa
izzināšanas paveidu. Beigu cēlonis ir pirmais no visiem cēloņiem. Notikuma cēlonis tiek uzskatīts kā
rīcība vai neizdevusies rīcība, tiecoties pēc kāda mērķa. Primitīvs cilvēks un zīdainis, abi naivā
antropomorfa attieksmē, uzskata par diezgan ticamu to, ka katra pārmaiņa un notikums ir rīcības
rezultāts, būtnei darbojoties tādā pašā veidā, kādā tā pati darbojas. Viņi tic, ka dzīvnieki, augi, kalni,
upes un rezervuāri, pat akmeņi un debesu ķermeņi, gluži tā pat kā viņi, ir būtnes, kas jūt, vēlas un
rīkojas. Tikai vēlākā kultūras attīstības stadijā cilvēki atsauca šīs animistiskās19 idejas un aizvietoja tās
ar mehānistisku pasaules uzskatu. Mehānisms izrādījās tik apmierinošs vadīšanas princips, ka cilvēki
beidzot noticēja, ka tas var atrisināt visas domāšanas un zinātnisko pētījumu problēmas. Materiālisms
un panfizikālisms pasludināja mehānismu kā visu zināšanu būtību un dabas zinātņu eksperimentālās
un matemātiskās metodes kā vienīgi zinātniskās domāšanas veidu. Visas pārmaiņas tika uztvertas kā
priekšlikumi pakļauti mehānikas likumiem.
Mehānisma aizstāvji neuztraucas par joprojām neatrisinātām loģikas problēmām, kā arī par
epistemoloģijas cēlonības un neprecīzo secinājumu principu pamatproblēmām. Viņuprāt šie principi ir
pamatoti, jo tie darbojas. Fakts, ka laboratorijas eksperiments sniedz teorijas sagaidāmos rezultātus
un ka ierīces fabrikās strādā tādā veidā, kā to ļauj tehnoloģija, viņuprāt, pierāda mūsdienu dabas
zinātņu metožu un atklājumu pamatotību. Pašsaprotami, ka zinātne nevar sniegt mums patiesību – un
kurš vispār zina, ko patiesība īstenībā nozīmē? – jebkurā gadījumā, ir skaidrs tas, ka tā darbojas vedot
mūs uz panākumiem.
Bet tieši tad, kad mēs pieņemsim šo pragmatisko viedokli, tad panfizikālimsa tukšā doktrīna kļūs
skaidri redzama. Zinātnei, kā iepriekš tika norādīts, nav izdevies atrisināt prāta-ķermeņa saistību
problēmas. Panfiziķi pilnīgi noteikti nevar apgalvot, ka viņu ieteiktās procedūras vispār kādreiz ir
darbojušās socioloģijā un cilvēka iekšējo saistību jomā. Bet neapšaubāmi, ka princips, saskaņā ar kuru
Ego izturas pret katru dzīvu būtni tā, it kā pārējās būtnes arī domātu un darbotos tā pat kā viņš pats, ir
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pierādījums principa lietderīgumam gan ikdienišķajā dzīvē, gan zinātniskajos pētījumos. Nevar noliegt,
ka tas darbojas. Neapšaubāmi, ka paradums līdzcilvēkus uzskatīt par būtnēm, kas domā un rīkojas kā
Es, t.i. Ego, ir izrādījies labs; tomēr, no otras puses, šī perspektīva izskatās bezcerīga, lai dabūtu līdzīgu
pragmatisku apspirinājumu postulātiem, kas pieprasa aplūkot prasības tādā pašā veidā kā dabas
zinātnes objektus. Epistemoloģijas problēmas, kas rodas no pārējo cilvēku uzvedības saprašana, nav
mazāk sarežģītas kā cēlonības un nepabeigto secinājumu problēmas. Varētu pieņemt, ka ir
neiespējami sagādāt pārliecinošu pierādījumu priekšlikumam, ka mana loģika ir loģika visiem pārējiem
cilvēkiem, un tā ir vienīgā cilvēku loģika, un ka manas rīcības kategorijas ir kategorijas visām pārējām
cilvēku rīcībām, un tās ir vienīgās visu cilvēku rīcību kategorijas. Taču pragmatiķim ir jāatceras, ka šie
priekšlikumi darbojas divējādi gan praksē, gan zinātnē, un pozitīvists nevar nepievērst uzmanību
faktam, ka vēršoties pie līdzcilvēkiem viņš pieņem kā priekšnosacījumu – netiešu un pašu par sevi
saprotamu - iekšējā saprāta loģiku ,un tādējādi pieņem otrā Es valstības domas un rīcības realitāti par
viņa ievērojamu cilvēka raksturu. 20
Domāšana un rīkošanās ir tās galvenās iezīmes, kas nosaka, ka cilvēks ir cilvēks. Tās piemīt visiem
cilvēkiem. Pēc piederības zooloģiskajai sugai –homo sapiens, tās ir cilvēka raksturīgākās iezīmes.
Praksioloģijas darbības lauks nav izpētīt domāšanas un rīkošanās saistības. Praksioloģijai pietiek
noskaidrot faktu, ka pastāv viena vienīga loģika, kura ir saprotama cilvēku prātam, un ka pastāv viens
vienīgs rīcības veids, kurš ir cilvēcīgs un cilvēka prātam aptverams. Neatkarīgi no tā, vai citur eksistē
vai varētu būt kādas citas būtnes – pārcilvēciskas vai necilvēciskas – kuras domā un rīkojas savādāk,
cilvēku prātam tāda saprašana nav sasniedzama. Mums ir jāierobežo mūsu centieni cilvēku rīcību
pētījumos.
Šāda cilvēku rīcība, kas ir sarežģīti saistīta ar cilvēku domāšanu, ir nosacījums loģiskas
nepieciešamībai. Cilvēka prātam ir neiespējami aptvert loģikas saistības pretrunu ar mūsu prāta
loģikas struktūru. Cilvēka prātam ir neiespējami aptvert tādu rīcības viedu, kura kategorijas atšķirtos
no tām kategorijām, kuras nosaka mūsu pašu rīcību. Cilvēkam ir tikai divi pieejamie principi, lai prāts
uztvertu realitāti, proti, teleoloģijas un cēlonības principi. To, ko nevar iekļaut kādā no šīm
kategorijām, ir pilnīgi apslēpts cilvēka prātam. Notikums, kuru nevar izskaidrot ar kādu no šiem diviem
principiem, cilvēkam ir neaptverams un mistisks. Pārmaiņas var aptvert kā rezultātu vai nu no
cēlonības mehāniskai darbībai vai arī no mērķtiecīgai uzvedībai; cilvēka prātam nav iespējams trešais
veids21. Taisnība, kā jau iepriekš tika minēts, ka teleoloģiju var aplūkot kā cēlonības paveidu. Bet šī
fakta ieviešana neatceļ svarīgākās atšķirības starp divām kategorijām.
Panmehānistisks pasaules uzskats ir nodots metodoloģiskam monismam; tas atzīst vienīgi
mehāniskos cēloņus, jo tas vienīgi tiem piešķir jebkādu izzināšanas vērtību vai vismaz augstāku
izzināšanas vērtību nekā teleoloģija. Tā ir metafizikas māņticība. Abi izzināšanas principi – cēlonība un
teleoloģija – , cilvēku spriešanas ierobežošanas dēļ, ir nepilnīgi un nedod galīgās zināšanas. Cēlonība
aizved līdz regressus in infinitum22, kura iemeslus nekad nevar izsmelt. Teleoloģija ir izrādījusies
sekmīga tiktāl, kamēr tiek uzdots jautājums par to, kas iekustina galveno iniciatoru. Abas metodes
atduras pret neizskaidrojamu parādību, kuru tālāk nevar izanalizēt un izskaidrot. Zinātniskie pētījumi
un spriešana nekad nevarēs dot pilnībā mieru prātam, apodiktisku pārliecību un pilnīgu visu lietu
izzināšanu. Personai, kas pēc tā sniegsies, jāvēršas ticībā un jācenšas nomierināt savu sirdsapziņu,
pieņemot ticību vai metafizikas doktrīnu.
Ja mēs nepārspēsim cēloņa un pieredzes jomu, tad mēs nevaram palīdzēt atzīt, ka mūsu līdzcilvēki
rīkojas. Mēs neesam tiesīgi ignorēt šo faktu par labu kādam modernam aizspriedumam un patvaļīgam
viedoklim. Ikdienas pieredze pierāda ne vien to, ka vienīgo piemēroto metodi mūsu necilvēcīgās vides
pētīšanai sniedz cēlonības kategorija; bet arī ne mazāk pārliecinoši pierāda, ka mūsu līdzcilvēki ir
rīcībspējīgas būtnes tāda pašas kādas esam mēs. Lai aptvertu rīcību, pieejama ir tikai viena vienīga
analīzes un izskaidrojuma shēma, proti, kuru nodrošina mūsu pašu mērķtiecīgās uzvedības izzināšana
un analīze.
Citu cilvēku rīcības izpētes un analīzes problēma nav nekādā veidā saistīta ar dvēseles nemirstību vai
dvēseles esamības problēmu. Tiktāl cik empīrisma, pozitīvisma un biheiviorisma iebildumi tiek vērsti
pret jebkuru dvēseles teorijas veidu, tie ir nederīgi mūsu problēmai. Jautājums, ar kuru mums ir
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jānodarbojas, - vai ir iespējams intelektuāli aptvert cilvēka rīcību, ja kāds atsakās to aprast kā
mērķtiecīgu un jēgpilnu uzvedību noteiktu mērķu sasniegšanai. Biheiviorisms un pozitīvisms grib
pielietot empīriskās dabas zinātnes metodes cilvēka rīcības patiesībai. Viņi to izskaidro, kā stimula
atbildi. Bet pašus šos stimulus nevar izpētīt ar dabas zinātņu metodēm. Katram mēģinājumam šos
stimulus izpētīt ir jāatsaucas uz to nozīmi, ko tam piešķir darbojošās personas. Mēs varam to saukt par
„stimulu” preces pārdošanas piedāvājumu. Bet to, kas ir būtisks tādā piedāvājumā un kas to atšķir no
citiem piedāvājumiem, nevar aprakstīt bez iedziļināšanās tajā nozīmē, kuru šai situācijai piešķir
darbojošās puses. Neviena dialektiska viltība nevar aizdabūt prot to faktu, ka cilvēku vada mērķis
konkrētu vajadzību sasniegšanai. Tā ir mērķtiecīga uzvedība – tas ir, rīcība – kura ir mūsu zinātnes
priekšmets. Mēs nevaram pieiet mūsu priekšmetam, ja mēs ignorējam nozīmi, ko darbojošā persona
piešķir situācijai, citiem vārdiem sakot, ņemot vērā situāciju, un viņa paša uzvedību attiecībā uz šo
situāciju. Fiziķim nav noderīgi meklēt beigu cēloni, jo nepastāv norādījumi, ka notikumi, kuri ir fizikas
priekšmeti, tiek izskaidroti kā cilvēka rīcību rezultāts, cilvēcīgā veidā mērķējot uz rezultātu. Nedz arī
praksioloģistam ir noderīgi ignorēt darbojošā cilvēka gribasspēka un nodomu procesu, tie
neapšaubāmi ir dotie fakti. Ja viņš vēlētos to ignorēt, viņam būtu jāpārtrauc cilvēka rīcības pētījumi.
Ļoti bieži, bet ne vienmēr, saistītie notikumi var tikt izzināti abējādi, gan no praksioloģijas viedokļa un
gan no dabas zinātņu viedokļa. Bet tas, kurš nodarbojās ar šaujamieroču noliešanu, no fizikas un
ķīmijas viedokļa, nav praksioloģists. Viņš palaiž garām tieši tās problēmas, kuras mērķtiecīgas cilvēku
uzvedības zinātne cenšas izskaidrot.

Par Instinktu Lietderību
Fakta pierādījumu, ka cilvēka pētījumiem ir iespējamas tikai divas pieejas, cēlonība un teleoloģija,
nodrošina izvirzīto problēmu attiecināšana uz instinktu lietderību. Pastāv tādi uzvedības veidi, kurus,
no vienas puses, nevar pilnīgi izskaidrot ar dabas zinātnes cēlonības metodēm, un no otras puses,
nevar uzskatīt kā mērķtiecīga cilvēka rīcību. Lai izprastu tādu rīcību, mēs esam spiesti ķerties pie
aizstājēja. Mēs tam piešķiram šķietamu-rīcības raksturu; mēs runājam par noderīgiem instinktiem.
Mēs novērojam divas lietas: pirmkārt, dzīvo organismu iedzimtu tendenci reaģēt uz stimuliem pēc
regulāra modeļa, un otrkārt, šāda veida uzvedības labvēlīgās sekas priekš organisma dzīvības spēka
stiprināšanas un saglabāšanas. Ja mēs būtu spējīgi izskaidrot šādu uzvedību kā mērķtiecīgas tiekšanās
rezultātu pēc konkrētiem mērķiem, mēs to sauktu par rīcību un aplūkotu to attiecīgi praksioloģijas
teleoloģiskām metodēm. Bet, tā kā mēs šādai uzvedībai neatradām nekādus apzināta prāta
pierādījumus, mēs pieņemam, ka šis nezināmais faktors – sauksim to par instinktu – bija noderīgs.
Mēs sakām, ka instinkts pārvalda, it kā-mērķtiecīgu, dzīvniecisku uzvedību un zemapziņu, bet nemazāk
noder arī cilvēka muskuļu un nervu reakcijai. Tomēr, pats fakts, ka mēs uzvedības neizskaidrojamam
elementam piešķiram reālas pastāvēšanas abstrakta jēdziena spēku un saucam to par instinktu,
nepaplašina mūsu zināšanas. Mēs nekad nedrīkstam aizmirst, ka vārds instinkts nav nekas vairāk kā
tikai norāde, kas parāda mums robežu, aiz kuras, vismaz līdz mūsdienām, mēs vairs nevaram veikt
mūsu zinātnisko izpēti.
Bioloģijai ir izdevies atklāt „dabisku”, t.i. mehānisku, izskaidrojumu daudziem procesiem, kurus
iepriekš uzskatīja par instinktu darbībām. Tomēr daudzi citi procesi, kurus nevar izprast kā mehāniskas
vai ķīmiskas reakcijas uz mehāniskiem vai ķīmiskiem stimuliem, ir palikuši neizskaidroti. Dzīvnieki
demonstrē tādu izturēšanos, kuru nevar izanalizēt savādāk kā vienīgi caur pieņēmumu, ka darbojās
valdošais faktors.
Biheiviorisma mērķis studēt cilvēka rīcību bez dzīvnieku psiholoģijas metodēm ir iluzorisks. Tiktāl, cik
dzīvnieku uzvedība sniedzas pāri fizioloģiskiem procesiem, tādiem kā elpošana un metabolisms, to var
izpētīt vienīgi ar praksioloģijas izstrādāto konceptu palīdzību. Biheiviorists pieiet savam izpētes
objektam ar cilvēcisku priekšstatu par mērķiem un panākumiem. Viņš negribot piemēro savam
pētījuma priekšmetam lietderības un posta cilvēku konceptu. Viņš pats sevi maldina izslēdzot visus
mutvārdu attiecinājumus uz apziņu un tiekšanos pēc mērķa. Patiesībā viņa prāts visur meklē rezultātu
un novērtē katru izturēšanos ar sagrozītu lietderības priekšstata kritēriju. Cilvēka uzvedības zinātne –
tiktāl cik tā nav fizioloģija – nevar atmest attiecinājumu uz nozīmi un mērķi. Tā nevar neko iemācīties
no dzīvnieku psiholoģijas un zīdaiņa neapzināto reakciju pētīšanas. Tieši pretēji, tā ir dzīvnieka un
zīdaiņa psiholoģija, kura nevar atteikties no atbalsta, ko sniedz cilvēku rīcības zinātne. Bez
praksioloģijas kategorijām mēs būtu nespējīgi aptvert un saprast zīdaiņu un dzīvnieku uzvedību.
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Dzīvnieku instinktīvās uzvedības novērošana piepilda cilvēku ar izbrīnu un izvirza jautājumus, uz
kuriem neviens nevar apmierinoši atbildēt. Taču fakts, ka dzīvnieki un pat augi reaģē it kā-mērķtiecīgā
veidā, nav ne vairāk, ne mazāk neizprotams, kā, kad cilvēks domā un rīkojas, ka neorganiskajā pasaulē
dominēs tādas funkcionālas sakritības, kuras apraksta fiziķi, un ka organiskajā pasaulē parādās
bioloģiskie procesi. Tas viss ir brīnumains tajā ziņā, ka tas ir nezināmais dievišķais elements mūsu
prāta meklējumiem. Tādu nezināmu dievišķo elementu, mēs saucam arī par dzīvnieku instinktu. Tāpat
kā kustības, spēka, dzīves un saprāta koncepts, tā arī instinkta koncepts arī ir tikai termins, lai izteiktu
augstāko elementu. Protams, tas ne vien neko „neizskaidro”, ne arī norāda cēloni vai pirmcēloni23.

Neapšaubāmās Beigas
Lai izvairītos no praksioloģijas kategoriju iespējama nepareiza izskaidrojuma, šķiet lietderīgi uzsvērt
acīmredzamo patiesību.
Praksioloģija, kā cilvēku rīcības vēstures zinātne, nodarbojas ar mērķtiecīgu cilvēka rīcību. Ja
praksioloģija piemin mērķus, attiecīgi tās nolūkam, tas tad arī ir tas mērķis, uz kuru tiecas rīcībspējīgie
cilvēki. Ja tā runā par nozīmi, tad tā atsaucas uz to nozīmi, kuru rīcībspējīgie cilvēki piešķir savām
rīcībām.
Praksioloģija un vēsture ir cilvēka prāta izpausme un kā tāda ir pakļauta mirstīgā cilvēka
intelektuālajām spējām. Praksioloģija un vēsture nepretendē zināt visu par absolūtā un objektīvā
prāta nodomiem, par notikumu un vēstures evolūcijas gaitā mantoto objektīvo nozīmi, un par Dieva,
Dabas, Gara Pasaules vai Acīmredzamā Likteņa plāniem, kurus viņi mēģina realizēt vadot Visuma un
cilvēku notikumus. Viņiem nav nekā kopīga ar to, ko sauc par vēstures filozofiju. Viņi nepretendē uz
informācijas atklāšanu par patiesību, objektivitāti un dzīves un vēstures absolūto nozīmi, kā Hēģeļa,
Konta, Marksa un citu domātāju darbi24.

Veģetatīvs cilvēks
Dažas filozofijas aicina cilvēkus meklēt kā rīcības gala rezultātu, pilnīgu atteikšanos no jebkuras
rīcības. Viņi uztver dzīvi kā absolūto ļaunumu pilnu ar sāpēm, ciešanām un agoniju, un apodiktiski
noliedz, ka jebkādi mērķtiecīga cilvēka pūliņi var padarīt tos ciešamus. Laimi var sasniegt vienīgi
pilnībā iznīcinot saprātu, gribasspēku un dzīvi. Vienīgais veids, kā nokļūt tuvāk svētlaimei un
pestīšanai, ir kļūt pilnīgi pasīvam, vienaldzīgam un inertam kā augiem. Augstākais labums ir
atteikšanās no domāšanas un rīcības.
Tāda ir dažādu indiešu filozofijas, jo īpaši Budisma un Šopenhauera, mācību būtība. Praksioloģija uz
tām neatsaucās. Tā ir neitrāla attiecībā uz visiem vērtības spriedumiem un gala rezultāta izvēlēm. Tās
uzdevums nav apstiprināt vai noliegt, bet aprakstīt to, kas ir.
Praksioloģijas priekšmets ir cilvēka rīcība. Tā nodarbojas ar rīcībspējīgu cilvēku, nevis ar cilvēku, kurš
ir pārveidots augā un reducēts tikai līdz veģetatīvai eksistencei.

23

"La vie est une cause premiere qui nous échappe comme toutes les causes premières et dont la
science expérimentale n’a pas à se préoccuper." Claude Bernard, Law Science expérimentale (Paris,
1878), 137.lpp.
24
Par vēstures filozofiju, cf. Mises, Theory and History (New Haven, 1957), pp. 159. ff.
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II.

CILVĒKU RĪCĪBU ZINĀTNES EPISTEMOLOĢISKĀS PROBLĒMAS
1. Praksioloģija un Vēsture

Pastāv divas galvenās cilvēka rīcības nozares: praksioloģija un vēsture. Vēsture ir visu cilvēka rīcību
pieredzes datu savākšana un sistemātiska sakārtošana. Tā nodarbojās ar cilvēka rīcības konkrētu
saturu. Tā pēta visus cilvēka mēģinājumus, to bezgalīgajā daudzveidībā un dažādībā, un visas
individuālās rīcības, ar visām to nejaušībām, sevišķumu un specifiskajām ietekmēm. Tā rūpīgi
pārbauda idejas, kuras vada darbojošos cilvēku, un veikto rīcību rezultātu. Tā aptver katru cilvēka
aktivitātes viedokli. No vienas puses tā ir vispārējā vēsture, bet no otras puses dažādu šauru nozaru
vēsture. Tajā ir politikas un militārās rīcības vēsture, ideju un filozofiju vēsture, ekonomisko aktivitāšu
vēsture, tehnoloģiju, literatūras, mākslas un zinātnes vēsture, reliģijas, tikumu un muitas vēsture un
daudzu citu cilvēka dzīves nozares vēsture. Tajā ir etnoloģija un antropoloģija, tiktāl cik tā nav
bioloģijas pārziņa, un tajā ir psiholoģija, tiktāl, kamēr tā nav nedz psiholoģija, nedz epistemoloģija,
25
nedz filozofija. Tajā ir lingvistika, tiktāl, kamēr tā nav loģika vai fizioloģiska runa . Visu vēsturisko
zinātņu priekšmets ir pagātne. Tā nevar mums iemācīt neko, kas būtu noderīgs visām cilvēku rīcībām,
tas ir, arī nākotnei. Vēstures pētīšana padara cilvēku gudrāku un saprātīgāku. Bet pati vēsture nedod
nekādas zināšanas vai prasmes, kuras varētu izmantot priekš konkrētu uzdevumu apstrādes.
Arī dabas zinātnes nodarbojas ar pagātnes notikumiem. Katra pieredze ir pieredze no kaut kā jau
pagājuša; nepastāv nākotnes notikumu pieredze. Bet pieredze, kurai dabas zinātnes ir parādā par
visiem saviem sasniegumiem, ir eksperimenta pieredze, kurā mainīgie individuālie elementi var tikt
izpētīti nošķirtībā. Šādā veidā savāktie fakti var tikt izmantoti indukcijai, īpašai secinājumu procedūrai,
kura dod pragmatiskus pierādījumus tās lietderībai, lai gan tās apmierinošs epistemoloģijas
raksturojums joprojām ir neatrisināta problēma. Pieredze, ar kuru cilvēku rīcību zinātnei ir
jānodarbojas ir vienmēr sarežģītu parādību pieredze. Attiecībā uz cilvēku rīcību nekādi laboratorijas
eksperimenti nevar tikt veikti. Mēs nekad neesam tādā stāvoklī, lai novērotu izmaiņas vienīgi vienā
elementā, visiem pārējiem notikuma apstākļiem paliekot nemainīgiem. Vēsturiskās pieredzes, kā
sarežģītas parādību pieredzes, nenodrošina mūs ar tādiem faktiem, kādiem dabas zinātnes izmanto šo
terminu, lai pārbaudītajos eksperimentos izceltu atdalītos notikumus.
Vēsturiskās pieredzes savākto informāciju nevar izmantot par pamatu teoriju veidošanai un
nākotnes notikumu paredzēšanai. Katra vēsturiskā pieredze ir atvērta dažādām interpretācijām un arī
tiek interpretēta dažādos veidos. Pozitīvisma un metafizikai līdzīgo skolu postulāti līdz ar to ir
iluzoriski. Ir neiespējami reformēt cilvēku rīcības zinātni, balstoties uz fizikas modeļiem un citām
dabas zinātnēm. Nepastāv tādi līdzekļi, lai izveidotu cilvēku sadarbības un sabiedrisko notikumu
secības teoriju. Vēsture nevar ne apstiprināt, ne noliegt jebkuru vispārēju paziņojumu, tādā veidā,
kādā dabas zinātnes pieņemt vai noraidīta hipotēzi, pamatojoties uz laboratorijas eksperimentiem.
Vispārējās teorēmas gan eksperimenta apstiprinājums, gan eksperimenta viltojums ir šajā nozarē
neiespējams. Saliktu parādību turpinājumā, kurā ir savijušās dažādas cēloņa ķēdes, nevar pārbaudīt
nevienu teoriju. Tāda parādība, tieši pretēji, kļūst saprotama vienīgi caur interpretāciju attiecībā uz
iepriekš izstrādātām teorijām no citiem avotiem. Dabisko parādību gadījumā notikuma interpretācija
nedrīkst būt pretrunā ar teorijām, kuras apmierinoši pierādītas eksperimentos. Vēsturisko notikumu
25

Ekonomikas vēsture, aprakstošā ekonomika un ekonomikas statistika, protams, ir vēsture. Terminu
socioloģija lieto divās dažādās nozīmēs. Aprakstošā socioloģija nodarbojas ar tiem cilvēku rīcības
vēsturiskiem notikumiem, kuri netiek apskatīti aprakstošajā ekonomikā; tā pārklājas kaut kādā ziņā ar
etnoloģijas un antropoloģijas nozaru skatījumiem. No otras puses, vispārējā socioloģija pieiet
vēsturiskajai pieredzei no daudz tuvāka vispārējā viedokļa, nekā pārējās vēstures nozares. Piemēram,
vēsture patiesībā nodarbojas ar cilvēkiem vai konkrētiem ģeogrāfiskiem apgabaliem. Maks Vēbers
(Max Weber) savā galvenajā traktātā (Wirtschaft und Gesellschaft [Tübingen, 1922], 513-600 lpp.)
apraksta pilsētas kopumā, citiem vārdiem sakot, kopumā vēsturisko pieredzi attiecībā uz pilsētām bez
jebkādiem vēsturisko periodu, ģeogrāfisko apgabalu vai individuālo cilvēku, tautu, rasu un civilizāciju
ierobežojumiem
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gadījumā nepastāv tādi ierobežojumi. Izskaidrotāji varētu pilnīgi brīvi ķerties pie diezgan
apšaubāmiem izskaidrojumiem. Tur, kur ir kaut kas jāizskaidro, cilvēka prāts nekad nav bijis
nesekmīgs, speciāli izgudrojot kādas izdomātas teorijas, kurām trūktu jebkāda loģiska pamatojuma.
Cilvēku vēstures nozarē ierobežojumus nodrošina praksioloģija, līdzīgi, kā eksperimentāli
pārbaudītās teorijas aizliedz mēģinājumu interpretēt un izskaidrot atsevišķus fiziskas, ķīmijas un
psiholoģijas notikumus. Praksioloģija ir teorētiska un sistemātiska, nevis vēsturiska, zinātne. Tās
darbības lauks ir cilvēka rīcība kā tāda, neatkarīgi no visiem apkārtējās vides, gadījuma un konkrētiem
individuālo apstākļu notikumiem. Tās izziņa ir tīri formāla un vispārēja, bez atsaucēm uz materiālo
daudzumu un faktisko gadījumu īpašajām iezīmēm. Tā mērķē uz noderīgām zināšanām priekš visiem
gadījumiem, kuros nosacījumi precīzi atbilst tiem, kurus pielietoja to pieņēmumiem un secinājumiem.
Tās priekšlikumi un apgalvojumi neizriet no pieredzes. Tie ir, gluži kā loģika un matemātika, apriori. Tie
nepakļaujas apstiprināšanai un viltošanai, pamatojoties uz pieredzi un faktiem. Tie ir gan loģiski, gan
īslaicīgi iepriekšēji noteikumi jebkuru vēsturisko faktu saprašanai. Tā ir obligāta prasība jebkura
vēsturiskā notikuma intelektuālai saprašanai. Bez tiem mums nevajadzētu būt iespējai redzēt
notikumu gaitu kaut kā savādāk, kā kaleidoskopiskas izmaiņas un haotisku nekārtību.

2. Praksioloģijas Formālā un Apriori Loma
Moderna tendence mūsdienu filozofijā ir noliegt jebkādas apriori zināšanas pastāvēšanu. Tiek
apgalvots, ka visas cilvēku zināšanas izriet no pieredzes. Šādu attieksmi var viegli saprast kā pārmērīgu
reakciju pret teoloģijas izšķērdību un viltoto vēstures un dabas filozofiju. Metafiziķi bija gatavi atklāt
pēc intuīciju morālā parauga, vēsturiskās attīstības nozīmi, dvēseles un matērijas īpašības un likumus,
kas pārvalda fizikas, ķīmijas un psiholoģijas notikumus. Viņu nepastāvīgās spekulācijas izrādījās
nenopietnas, un tika ignorētas jautājumos par zināšanām Viņi bija pārliecināti, ka, bez atsauces uz
pieredzi, iemesls var izskaidrot visas lietas un atbildēt uz visiem jautājumiem. Mūsdienu dabas
zinātnes savus panākumus ir parādā pētījumu un eksperimentu metodei. Nav šaubu, ka empīrisms un
pragmatisms ir pareizs, tiktāl cik, tie tikai apraksta dabas zinātnes procedūras. Bet ir nemazāk skaidrs,
ka viņi pilnībā kļūdās savos mēģinājumos noliegt jebkāda veida apriori zināšanas un raksturot loģiku,
matemātiku un praksioloģiju gluži kā empīrisku un eksperimentālu disciplīnu vai kā vienkāršu
tautoloģiju.
Attiecībā uz praksioloģiju, filozofu misēkļi ir tikai viņu pilnīgas ekonomikas noliegšanas 26 dēļ un ļoti
bieži viņu satriecoši trūcīgās vēstures zināšanas. No filozofu viedokļa filozofisko problēmu risināšana ir
dižens un cildens aicinājums, kuru nevar uzlikt citai izdevīgai zemāka līmeņa nodarbei. Profesors var
ņemt ļaunā faktu, ka viņa ienākumi nāk no filozofēšanas, un viņš jutīsies aizvainots no domas, ka viņš
pelna naudu tāpat kā amatnieks vai lauksaimnieks. Naudas temati ir nevēlamas lietas, un filozofam,
kurš pēta ievērojamas problēmas par patiesībām un absolūtām mūžīgajām vērtībām, nevajadzētu
aptraipīt savu prātu ar iedziļināšanos ekonomikas problēmās. Problēmu, pastāv vai nepastāv apriori
domāšanas elementi – t.i. jebkura reālā notikuma saprašanai un pieredzei nepieciešamie un
nenovēršamie intelektuālie domāšanas nosacījumi, kuri ir nepieciešami vispirms – nevajadzētu sajaukt
ar ģenētikas problēmu, kas pēta, kā cilvēki ieguva savas raksturīgākās cilvēka prāta spējas. Cilvēks ir
izcēlies no necilvēka priekštečiem, kuriem nebija šo spēju. Šie priekšteči bija apveltīti ar maz spējām,
kuras evolūcijas gadu gaitā pārvērta tos par saprātīgām būtnēm. Šīs pārvērtības tika sasniegtas
pateicoties mainīgajai kosmiskās vides ietekmei, kas darbojās sekojošajās paaudzēs.
Tādējādi empīrisms secina, ka fundamentālās spriestspējas principi ir pieredzes rezultāts un
atspoguļo cilvēka pielāgošanos savas vides apstākļiem.
Šī ideja, ja neatlaidīgi seko, noved pie nākošā secinājuma, ka starp mūsu pirms cilvēka priekštečiem
un homo sapiens bija dažādi starpposmi. Bija būtnes, kuras, kaut arī vēl neapveltītas ar cilvēka
spriešanas spējām, bija apveltītas ar mazliet elementāriem loģisko spriedumu elementiem. Viņiem vēl
nebija loģiskā prāta, bet pirms loģikas (vai tomēr nepilnīgas loģikas) prāts. Viņu nesakarīgās un
26

Gandrīz nevienam filozofam nebija vairāk universālu zināšanu par dažādu laikabiedru nozaru
zināšanām kā Bergsonam. Taču nejauša piebilde viņa pēdējā lieliskajā grāmatā pierāda, ka Bergsons
mūsdienu vērtības un maiņas darījumu teorijas fundamentālo teorēmu pilnīgi ignorēja. Runājot par
maiņas darījumiem viņš piebilda: “l’on ne peut le pratiquer sans s’être demandé si les deux objets
échangés sont bien de même valeur, c’est-à-die échangeables contre un même troisième.” (Les Deux
Sources de law morale et de la religion [Paris,1932], 68.lpp.)
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nepilnvērtīgās loģikas funkcijas attīstījās soli pa solim no pirms loģikas stāvokļa līdz loģiskam
stāvoklim. Spriestspēja, intelekts un loģika ir vēsturiskas parādības. Pastāv loģikas vēsture tā pat kā ir
tehnoloģijas vēsture. Nekas neliecina par to, ka loģika, kādu mēs to zinām šodien, ir pēdējā un galīgā
intelektuālās evolūcijas stadija. Cilvēku loģika ir vēsturiska fāze starp, no vienas puses, pirms cilvēka
neloģisku un ,no otras puses, pārcilvēka loģiku. Saprāts un prāts, dzīvas būtnes visefektīvākā ierīce tās
centienos izdzīvot, ir iestrādāts zooloģisko notikumu nepārtrauktajā plūsmā. Tie nav ne pastāvīgi, ne
nemainīgi. Tie ir pārejošie.
Turklāt, nav šaubu, ka katra dzīva būtne atkārtojas savā personīgajā evolūcijā ne tikai fizioloģiskajā
metamorfozē no vienkāršas šūnas līdz augsti attīstītam zīdītāja organismam, bet arī nemazāk garīgā
metamorfozē no tikai veģetatīvas un dzīvnieciskas eksistēšanas līdz saprātīgam parātam. Šo
transformāciju nevar paveikt embrija pirmsdzemdību stadijā, bet vienīgi vēlākās stadijās, kad
jaundzimušais soli pa solim sāk apzināties cilvēka apziņu. Tādējādi katrs cilvēks savā agrā bērnībā,
sākot no neizprotamiem dziļumiem, iet cauri dažādām prāta stadijas loģikas struktūrām.
Pastāv arī dzīvnieku gadījumi. Mēs pilnībā apzināmies nepārvaramo plaisu mūsu spriestspējā no
smadzeņu un nervu reaģējošajiem procesiem. Bet tajā pašā laikā mēs paredzam, ka tajos spēki izmisīgi
cīnās pretī gaismas izpratnei. Viņi ir kā ieslodzītie, kas ļoti vēlas izkļūt no mūžīgas tumsas un
neizbēgamā automātiskuma briesmām. Mēs jūtam līdzi, jo mēs paši esam līdzīgā situācijā: veltīgi
spiežot pret mūsu intelektuālā aparāta robežām, neizdevīgi cenšoties pēc nesasniedzamām ideālām
izzināšanas spējām.
Bet apriori problēma ir citāda rakstura. Tā nenodarbojas ar problēmu – kā apziņa un saprašana ir
apvienojušās. Tā atsaucas uz cilvēka prāta loģiskās struktūras nozīmīgu un nepieciešamu lomu.
Fundamentālās loģikas attiecības nav pakļautas pierādīšanai vai atspēkošanai. Katram mēģinājumam
tās pierādīt ir vispirms jāpieņem to ticamība. Ir neiespējami tās izskaidros būtnei, kura tās nepiedēvē
savai rīcībai. Centieniem, noteikt tās pēc definīciju likumiem, ir jāizgāžas. Tie ir primārie priekšlikumi
pirms jebkuras simboliskas vai īstas definīcijas. Tā ir galējā neizanalizējamā kategorija. Cilvēka prāts ir
pilnīgi nespējīgas iztēloties loģikas kategorijas, kas ir pretrunā pašas sev. Neatkarīgi no tā kā tās
parādās augstākstāvošām būtnēm , tās cilvēkam ir neizbēgamas un absolūti nepieciešamas. Tie ir
uztveres, apercepcijas un pieredzes neaizstājami priekšnosacījumi.
Tas nav mazāk nepieciešams priekšnoteikums atmiņai. Dabas zinātnēm ir tendence aprakstīt atmiņu
kā plašāku parādību gadījumu. Katrs dzīvais organisms saglabā iepriekšējās stimulācijas efektus un
neorganisko vielu pašreizējais stāvoklis ir izveidojies no visu ietekmju iedarbību sekām, kurām tās tika
pakļautas pagātnē. Visuma pašreizējais stāvoklis ir tās pagātnes rezultāts. Tādējādi, mēs varam sacīt,
nenoteiktā metaforiskā nozīmē, ka mūsu planētas ģeoloģiskā struktūra saglabā atmiņā visas
iepriekšējās kosmiskās izmaiņas un ka cilvēka ķermenis ir viņa priekšteču sediments un viņa paša
liktenis un liksta. Bet atmiņa ir kaut kas pilnīgi atšķirīgs no strukturālās vienotības un kosmiskās
evolūcijas turpināšanās fakta. Tā ir apziņas parādība un kā tāda tā ir pakļauta apriori loģikai. Psiholoģi
ir bijuši nesapratnē par faktu, ka cilvēks neko neatceras no savas pastāvēšanas kā embrijam un kā
zīdainim. Freids centās izskaidrot šo atmiņas trūkumu kā nevēlamo atmiņu apspiešanu. Patiesība ir tā,
ka neapzinātā stāvoklī nav ko atcerēties. Dzīvnieku automātiskās darbības un neapzinātās reakcijas uz
fizioloģiskiem stimuliem, ne vien embrijiem un zīdaiņiem, bet arī pieaugušiem, nav būtiskas atmiņai.
Vienīgi apzinātus stāvokļus var atcerēties.
27
Cilvēka prāts nav tabula rasa , kad ārējie notikumi veido paši savu vēsturi. Tas ir aprīkots ar virkni
instrumentu, lai uztvertu realitāti. Cilvēks ieguva šos instrumentus, t.i., sava prāta loģisko struktūru,
savas evolūcijas gaitā no amēbas līdz viņa pašreizējam stāvoklim. Bet šie instrumenti ir loģiski pirms
jebkuras pieredzes.
Cilvēks nav tikai dzīvnieks, kas ir pilnīgi pakļauts stimuliem, kuri nenovēršami nosaka viņa dzīves
apstākļus. Arī viņš ir rīcībspējīga būtne. Un rīcības kategorija ir loģiskas iepriekšējs noteikums jebkurai
konkrētai rīcībai.
Fakts, ka cilvēkam nav radošo spēju izdomāt kategorijas pretrunā fundamentālām loģikas attiecībām
un cēlonības un teleoloģijas principiem, pieprasa no mums, ko varētu saukt par, metodoloģisko
apriorismu.
Katrs savā ikdienas uzvedībā atkal un atkal gūst apliecinājumu domāšanas un rīcības kategorijas
pastāvībai un visuresamībai. Tas, kurš uzrunā līdzcilvēkus un vēlas tos informēt un pārliecināt, tas,
kurš uzdod jautājumus un atbild uz citu cilvēku jautājumiem – var darboties šādā veidā vienīgi tāpēc,
ka viņš var griezties pie kaut kā, kas ir kopējs visiem cilvēkiem – proti, cilvēka saprāta loģiskā struktūra.
27

Tabula rasa –no lat.val. – prāts, pirms tas saņem iespaidus no iegūtās pieredzes.
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Ideja, ka kādā brīdī A var būt ne-A vai arī A dod priekšroku B vienlaicīgi B dodot priekšroku A, ir cilvēka
prātam vienkārši neaptverama un absurda. Mēs neesam tādā pozīcijā, lai saprastu jebkādu pirmsloģikas un metaloģikas domāšanu. Mēs nevaram uztvert pasauli bez cēlonības un teleoloģijas.
Cilvēkam nav svarīgi ir vai nav, bez cilvēka prātam pieejamām nozarēm, citas nozares, kurās ir kaut
kas pilnīgi atšķirīgs no cilvēka domāšanas un rīcības. Cilvēka prāts nespēs izprast nekādas zināšanas no
šīm nozarēm. Ir veltīgi jautāt vai pašas lietas atšķiras no tā, kādas tās parādās mums, un vai pastāv
pasaules, kuras mēs nevaram paredzēt, un idejas, kuras mēs nespējam aptvert. Šīs problēmas
sniedzas pāri cilvēka redzesloka izzināšanas spējām. Cilvēka zināšanas ir atziņas no cilvēka prāta
struktūras. Ja tā izvēlas cilvēka rīcību kā savu pētījuma priekšmetu, tā nedrīkst nozīmēt neko citu kā
rīcības kategorijas, kuras ir piemērotas cilvēka prātam un ir tās atspoguļojums ārējās pasaules tapšanā
un pārmaiņās. Visas praksioloģijas teorēmas atsaucas vienīgi uz šīm rīcību kategorijām un ir derīgas
vienīgi to darbības laukā. Tās neizliekas nododam jebkuru pat nekad neiedomājamu informāciju un
neiedomājamas pasaules un attiecības. Tādējādi praksioloģija ir cilvēciska divkāršā nozīmē. Tā ir
cilvēciska, jo tā paziņo, precīzi definējot pamat pieņēmumu darbības lauku, savu teorēmu vispārēju
lietderību pie visām cilvēku rīcībām. Bez tam tā ir cilvēciska, jo tā nodarbojas tikai ar cilvēka rīcību un
netiecas izzināt kaut ko par citām cilvēku rīcībām, neatkarīgi vai tas ir pirmatnējais cilvēks vai
pārcilvēks.

Pirmatnējam Cilvēkam Piedēvētais Loģiskais Neviendabīgums
Tie ir vispārīgi maldi ticēt, ka Lusjēna Levī-Brila (Lucien Levy-Bruhl) darbi atbalstīja doktrīnu, ka
pirmatnējā cilvēka prata loģiskā struktūra bija un ir pilnīgi atšķirīga no civilizētā cilvēka. Tieši pretēji,
tas ko Levī-Brils paziņoja, pamatojoties uz visu pieejamo etnoloģisko materiālu rūpīgu pārbaudi, par
pirmatnējā cilvēka garīgajām funkcijām, skaidri pierāda, ka fundamentālas loģiskās attiecības un
domāšanas un rīcības kategorijas, pirmatnējās intelektuālajās darbībās, nozīmēja to pašu lomu, ko tā
nozīmē mūsu pašu dzīvē. Pirmatnējā cilvēka domu saturs atšķiras no mūsu domu satura, bet formālā
un loģiskā struktūra abiem ir vienāda.
Taisnība, ka pats Levī-Brils uzskata, ka pirmatnējo cilvēku mentalitāte būtībā atbilst „mistikai un
pirms-loģikai”; pirmatnējo cilvēku kopējie priekšstati tiek regulēti ar „līdzdalības noteikumu” un
rezultātā ir vienaldzīgi pret „noliegšanas noteikumu”. Taču, Levī-Brila atšķirība starp pirms-loģisku un
loģisku domāšanu attiecas uz saturu, nevis domāšanas veidu un kategorijas struktūru. Viņš paziņo, ka,
arī starp cilvēkiem kā mēs paši, idejas un attiecības - starp idejām, kuras ietekmē „līdzdalības
noteikums”- eksistē , vairāk vai mazāk neatkarīgi, līdzās tām idejām, kuras ir pakļautas spriešanas
noteikumam. „Pirms-loģiskais un mistiskais ir līdzās pastāvoši loģiskajam28” Levī-Brils ieceļ Kristietības
nozīmīgāko mācību vienā kategorijā ar pirms-loģikas prātu29. Daudzus iebildumus varētu celt un tie ir
celti pret Kristietības doktrīnām un to teoloģijas izskaidrojumiem. Bet neviens nekad nav uzdrošinājies
apgalvot, ka Kristietības pamatlicējiem un filozofiem – starp tiem arī Sv.Augustīns un Sv.Tomass – bija
tādi prāti, kuru loģiskā struktūra bija pilnīgi atšķirīga no mūsu laikabiedriem. Strīds, starp cilvēku, kurš
tic brīnumiem un citu, kurš netic, attiecas uz domāšanas saturu nevis tās loģisko veidu. Cilvēks, kurš
cenšas demonstrēt brīnumu iespējamību un realitāti var kļūdīties. Bet, lai atklātu viņa kļūdu – kā to
parāda izcilās Hjūma un Milla esejas – tā noteikti nav mazāk loģiski sarežģīta kā jebkuras citas
filozofijas vai ekonomikas kļūdas atklāšana.
Pētnieki un misionāri paziņoja, ka Āfrikā un Polinēzijā pirmatnējais cilvēks nesasniedz savu laicīgo
lietu uztveri un nekad neapšauba, vai viņš jebkādā veidā var to pārtraukt30. Eiropas un Amerikas
pedagogi reizēm ziņoja to pašu par saviem studentiem. Attiecībā uz Mosi (Mossi) pētījumiem
Nigērijā, Levī-Brils citē misionāra pētījumus : „Sarunas ar viņiem ir tikai par sievietēm, ēdienu un
31
(lietainā laikā) par graudiem.” Par kādām citām sarunas tēmām daudzi laikabiedri un Ņūtona, Kanta
un Levī-Brila kaimiņi labprātāk runātu?
Secinājumi, kas izriet no Levī-Brila pētījumiem, ir vislabāk izsakāmi ar viņa paša vārdiem:
„Pirmatnējais prāts, kā mūsu pašu, ļoti vēlas atrast iemeslus notiekošajam, bet tas to nemeklē
28

Lévy-Bruhl, How Natives Think, trans. by L.A. Clare (New York, 1932), 386.lpp.
Ibid., 377.lpp.
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Lévy-Bruhl, Primitive Mentality, trans. by L.A. Clare (New York, 1923), 27-29.lpp.
31
Ibid., 27.lpp.
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32

iemeslus tādā pašā veidā kā mēs.” Zemnieks, cenzdamies iegūt bagātīgu ražu, balstoties uz viņa
ideju saturu, var izvēlēties vairākas metodes. Viņš var veikt kādus maģiskus rituālus, viņš var doties
svētceļojumā, viņš var aizdegt sveci sava svētā aizbildņa tēlam vai viņš var nodarbināt vairākus
cilvēkus un labāk apmēslot. Bet, lai ko viņš arī darītu, tā vienmēr ir rīcība, t.i., līdzekļu izmantošana
mērķu sasniegšanai. Maģija plašākā nozīmē ir tehnoloģijas dažādība. Eksorcisms ir apzināta
mērķtiecīga rīcība, balstīta uz uzskatu, kuru vairums mūsu laikabiedru nosoda kā māņticīgu un līdz ar
to nepiemērotu. Bet rīcības jēdziens nenorāda, ka rīcību vada konkrēta teorija un tehnoloģija, kas
garantē panākumus, un ka tā sasniegs mērķēto gala rezultātu. Tas nozīmē vienīgi to, ka darbības
darītājs tic, ka pielietotie līdzekļi radīs vēlamo efektu. Neviens etnoloģijas vai vēstures sagādātais fakts
nenoliedz apgalvojumu, ka prāta loģiskā struktūra ir vienveidīga visu rasu, vecuma un valstu
33
cilvēkiem .

3. Apriori un Realitāte
Aprioriska spriešana ir tīri konceptuāla un deduktīva. Tā nevar izraisīt nekādus citus kā tautoloģiskus
un analītiskus spriedumus. Visas tās nozīmes ir loģiski atvasinātas no priekšnosacījumiem un jau tika
ietvertas priekšnosacījumos. Tādēļ, atbilstoši vairumu iebildumam, tā nevar neko pievienot mūsu
zināšanām.
Visas ģeometriskās teorēmas jau ir iekļautas aksiomās. Taisnleņķa trīsstūra jēdziens jau ietver
Pitagora teorēmu. Šī teorēma ir tautoloģiska, tās dedukcija izriet no analītiskā sprieduma. Tomēr
neviens neapgalvo, ka vispārējā ģeometrija un, jo īpaši, Pitagora teorēmas nepaplašina mūsu
zināšanas. Atziņa ,no pilnīgi deduktīvas spriešanas, arī ir radoša un paver mūsu prātam pieeju iepriekš
noslēgtām jomām. Aprioriskās spriešanas nozīmīgākais uzdevums, no vienas puses, ir ieviest
atvieglojumu visā, kas ir ietverts kategorijās, jēdzienos un priekšnoteikumos, un , no otras puses,
parādīt, ko tās neietver. Tas ir viņas aicinājums, sniegt acīmredzamo un nepārprotamo, kas pirms tam
bija apslēpts un nezināms34.
Naudas jēdzienā jau ir ietverts visas monetāro teorēmu teorijas. Kvantitātes teorija nepievieno mūsu
zināšanām neko tādu, kas praktiski jau nav ietverts naudas jēdzienā. Tā pārveidojas, attīstās un
atklājas; tā tikai analizē un līdz ar to ir tautoloģiska, kā Pitagora teorēma saistībā ar taisnleņķa trīsstūra
jēdzienu. Tomēr, neviens nenoliedz kvantitātes teorijas izzinošo vērtību. Prātam, kurš nav apgaismots
ar ekonomisku domāšanu, tas paliek neatklāts. Daudzi neveiksmīgi mēģinājumi atrisināt saistītās
problēmas parāda, ka viennozīmīgi nebija viegli sasniegt pašreiz pieejamās zināšanas.
Tā nav aprioriskās zinātnes sistēmas nepilnība, ka tā mums nenodod pilnu realitātes apziņu. Tās
jēdzieni un teorēmas ir prāta darbarīki, kas sniedz pieeju pilnīgai realitātes saprašanai; tie jau paši par
sevi nav faktisko zināšanu kopums par visām lietam. Teorija un dzīves un mainīgās realitātes izpratne
nav pretstatā viens otram. Bez teorijas, vispārējās cilvēku rīcības aprioriskās zinātnes, nav iespējams
izprast cilvēka rīcības realitāti.
Saistība starp saprātu un pieredzi jau sen ir bijusi viena no fundamentālajām filozofijas problēmām.
Tāpat kā ar visām citām zināšanu kritizēšanas problēmām, filozofi tām ir piegājuši tikai atsaucoties uz
dabas zinātnēm. Viņi ignorēja cilvēku rīcību zinātni. Viņu ieguldījumi izrādījās praksioloģijai nederīgi.
Ir ierasts ekonomikas epistemoloģisko problēmu risināšanā pieņemt kādu no dabaszinātņu
35
ieteiktajiem risinājumiem. Daži autori iesaka Poincaré konvencionālismu. Viņi aplūko ekonomisko
domāšanas priekšnoteikumu kā lingvistisku jautājumu vai postulātisku konvenciju36. Citi dod
priekšroku piekrist Einšteina izvirzītājām idejām. Einšteins izvirza jautājumu: „ Kā matemātiķi, cilvēka
saprāta produkts, kas nebalstās uz nekādu pieredzi, tik izmeklēti pielāgo realitātes objektus? Vai
cilvēka saprāts ir spējīgs atklāt, bez pieredzes atbalsta, caur skaidru prātošanu patieso lietu iezīmes?”
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Un viņa atbilde ir: „ Tiktāl cik matemātiskās teorēmas attiecas uz realitāti, viņas nav noteiktas, un
tiktāl cik viņas ir noteiktas, tās neattiecas uz realitāti. 37”
Tomēr, cilvēku rīcības zinātne radikāli atšķiras no dabas zinātnēm. Visi autori, kas ļoti vēlas izveidot
cilvēka rīcību zinātnes epistemoloģisko sistēmu pēc dabaszinātnes moduļa, diemžēl kļūdās. Patiesā
lieta, kas ir praksioloģijas priekšmets, cilvēku rīcība, nāk no tās pašas vietas, kur cilvēku domāšana.
Rīcība un saprāts ir vienveidīgs un viendabīgs; tos pat var saukt par vienas lietas diviem dažādiem
aspektiem. Tādam saprātam ir spēja izsecināt caur skaidru racionalizēšanu, būtiska rīcības iezīme ir
rezultāts faktam, ka rīcība ir saprāta atzarojums. Iegūtās teorēmas ar pareizu praksioloģijas
domāšanu ir ne vien pilnīgi skaidras un neapšaubāmas, bet arī precīzas kā matemātiskās teorēmas.
Vēl jo vairāk, tās atsaucas ar pilnu savas apodiktiskās pārliecības nelokāmību un neapstrīdamību par
rīcības realitāti, kāda tā parādās dzīvē un vēsturē. Praksioloģija sniedz tiešas un precīzas patieso lietu
zināšanas.
Sākumpunkts praksioloģijai nav aksiomu izvēle un lēmums par procedūras metodēm, bet pārdomas
par rīcības būtību. Nav tādas rīcības, kurās praksioloģijas kategorijas neparādās tieši un pilnīgi. Nav
iedomājams tāds rīcības veids, kurā līdzekļus un mērķus vai izmaksas un ieņēmumus nevarētu skaidri
saskatīt un precīzi atdalīt. Nav nekā tāda, kas der tikai aptuveni vai nepilnīgi ekonomikas maiņas
kategorijai. Maiņa vai nu ir vai tās nav; un attiecībā uz jebkuru maiņu visas vispārējās teorēmas, kas
attiecas uz maiņu, ir derīgas savā pilnā nelokāmībā un ar visu savu ietekmi. Nepastāv pāreja no maiņas
esamības uz neesamību vai no tiešas maiņas esamības uz tiešu maiņas neesamību. Nekad nav bijusi
neviena pieredze, kas varētu apšaubīt šos apgalvojumus.
Tāda pieredze, pirmkārt, būtu neiespējama tā iemesla dēļ, ka visas pieredzes, kas attiecas uz cilvēka
rīcību, nosaka praksioloģijas kategorijas un kļūst iespējamas vienīgi caur to izmantošanu. Ja mūsu
prātā nebūtu shēmas, kuras mums sagādā praksioloģiskā domāšana, mēs nekad nevarētu būt tādā
pozīcijā, lai saskatītu un aptvertu jebkādu rīcību. Mēs uztvertu kustības, bet ne pirkšanu vai
pārdošanu, ne cenas, algas likmes, procentu likmes utt. Mēs esam ieguvuši iespēju iegūt pieredzi, kas
attiecas uz pirkšanas un pārdošanas darbībām, tikai caur praksioloģijas shēmas izmantošanu, bet
neatkarīgi no fakta var vai nevar, mūsu maņas vienlaicīgi uztver jebkādas ārpasaules cilvēka un ne
cilvēka elementa kustības. Patstāvīgi ar praksioloģijas zināšanām mēs nekad neuzzinātu kaut ko par
maiņas paņēmieniem. Ja mēs pieejam monētām bez kādas iepriekš pastāvošas zināšanas, mēs tās
uztvertu tikai kā apaļas metāla plāksnītes un nekas vairāk. Pieredze attiecībā uz naudu pieprasa
pārzināt praksioloģijas kategoriju maiņas līdzekļi.
Pieredze attiecībā uz cilvēka rīcību atšķiras no tās, kas atteicas uz dabas parādībām, ar to, ka tā
pieprasa un iepriekš pieņem praksioloģijas zināšanas. Tādēļ dabas zinātņu metodes ir nepiemērotas
praksioloģijas, ekonomikas un vēstures pētīšanai.
Apgalvojot praksioloģijas apriori lomu, mēs nesastādām turpmāko plānu jaunai zinātnei, kas
atšķirtos no tradicionālās cilvēku rīcību zinātnes. Mēs neapgalvojam, ka cilvēka rīcības teorētiskajai
zinātnei vajadzētu būt aprioriskai, bet apgalvojam, ka tā ir un vienmēr ir bijusi tāda. Katrs mēģinājums
pārdomāt cilvēka rīcības ierosinātās problēmas katrā ziņā ir saistīts ar apriorisku spriešanu. Tam nav
nekādas atšķirības vai cilvēki, kas apspriež problēmu ir teorētiķi, kas mērķē tikai uz tīrām zināšanām,
vai valstsvīri, politiķi un parasti iedzīvotāji, vēlēdamies saprast notiekošās pārmaiņas un atklāt kāda
veida sabiedrības politika vai privātā vadīšana būtu vislabāk piemērota viņu pašu interesēm. Cilvēki
var sākt strīdēties par jebkuru konkrētu pieredzes nozīmīgumu, bet strīds neizbēgami novēršas no
gadījuma un vides notikuma pazīmes saistībā ar fundamentālā principa analīzi, un nemanot atmet
jebkuru atsauci uz faktisko notikumu, kurš izraisīja argumentu. Dabas zinātnes vēsture ir izbrāķētu
teoriju un hipotēžu reģistrs, jo tos nevarēja atspēkot ar pieredzi. Piemēram, atceroties, maldīgumu
par vecāko mehāniķi, ko apgāza Galileo vai flogistona teorijas likteni. Neviens tāds gadījums nav
reģistrēts ekonomikas vēsturē. Loģiski nesaderīgo teoriju aizstāvji apgalvo tos pašus notikumus kā
pierādījumu, ka viņu viedoklis ir ticis pārbaudīts ar pieredzi. Patiesība ir tā, ka sarežģītu parādību
pieredzi – un līdz ar to nevienu citu pieredzi cilvēku rīcības jomā – vienmēr var izskaidrot dēļ antitēžu
teorijām. Vai izskaidrojums tiek uzskatīts par apmierinošu vai nē, ir atkarīgas no teorijas apspriestā
novērtējuma, kuru iepriekš nosaka pamatojoties uz apriorisko domāšanu38.
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Vēsture nevar mums iemācīt nekādu vispārīgu noteikumu, principu vai likumu. Nevar no vēsturiskās
aposteriori pieredzes rezumēt nekādas teorijas vai teorēmas, kas attiecas uz cilvēku vadīšanu un
politiku. Vēstures dati nebūtu nekas vairāk, kā tikai nesavienotu notikumu neveikli uzkrājumi,
neskaidrību grēda, ja tos nevarētu precizēt, sakārtot un interpretēt ar sistemātiskajām praksioloģijas
zināšanām.

4. Metodoloģiskā Individuālisma Principi
Praksioloģija nodarbojas ar individuāla cilvēka rīcībām. Tikai tās turpmākās izmeklēšanas gaitā, tiek
sasniegta cilvēku sadarbības apziņa, un sabiedrības rīcība tiek vērtēta kā īpašs gadījums cilvēka rīcības
vispārējā kategorijā kā tādā.
Šim metodoloģiskam individuālismam spēcīgi uzbrukta dažādas metafizikas skolas un noniecināja kā
nominālisku kļūdu. Kritiķi uzskata, ka indivīda viedoklis ir tukšs jēdziens. Īsts cilvēks katrā ziņā vienmēr
ir visas sabiedrības kopuma loceklis. Ir pat neiespējami iedomāties tāda cilvēka eksistēšanu, kurš būtu
atdalīts no pārējās cilvēces un nesaistīts ar sabiedrību. Cilvēks kā cilvēks ir sabiedrības evolūcijas
produkts. Cilvēka visvairāk izteiktās pazīmes un saprāts varēja rasties vienīgi sabiedrības savstarpējā
atbalsta ietvaros. Nav tādas domāšanas, kas nebalstās uz valodas jēdzienu un priekšstatu. Bet valoda
ir nepārprotamākā sabiedrības parādība. Cilvēks vienmēr ir kolektīva loceklis. Un kā tāds, gan loģiski,
gan laicīgi, ir svarīgākā sabiedrības daļa vai loceklis, indivīda analizēšana ir vēlāka par sabiedrības
analizēšanu. Vienīgā adekvātā metode cilvēku problēmu zinātniskā risināšanā ir universālisma vai
kolektīvisma metode. Tagad pretrunas, vai visa sabiedrība vai tās daļas ir loģiski svarīgākās, ir veltīgas.
Loģiski, ka visas sabiedrības un tās daļas priekšstati ir savstarpēji saistīti. Kā loģiski koncepti tie abi ir
neatkarīgi no laika.
Ne mazāk nepiemērota, attiecībā uz mūsu problēmu, ir atsauce uz reālisma un nominālisma
naidīgumu, abi šie termini tiek saprasti tajā nozīmē, kādu tiem piešķīra viduslaiku sholastisms. Ir
neapstrīdami, ka cilvēku rīcības jomā sociālajām organizācijām ir reāla eksistence.
Neviens neriskē noliegt, ka nācijas, valstis, pašvaldības, partijas, reliģiskās kopienas ir reāli faktori,
kas nosaka cilvēka notikumu gaitu. Metodoloģiskais individuālisms, neapstrīdot šāda kolektīvā
kopuma nozīmi, uzskata to par tās vienu no galvenajiem uzdevumiem, aprakstīt un analizēt
sabiedrības parādīšanos un pazušanu, to mainīgās struktūras un darbību. Un tas izvēlas vienīgo derīgo
metodi, lai apmierinoši atrisinātu šo problēmu.
Vispirms mums ir jāsaprot, ka visas rīcības veic atsevišķi cilvēki. Kolektīvs vienmēr darbojas caur
vienu vai vairāku atsevišķu cilvēku starpniecību, kuru rīcība ir saistīta ar kolektīvu kā sekundāro avotu.
Tā ir nozīme, kuru atsevišķi darbojošies cilvēki un visi tie, kurus skar viņu darbības, piešķir rīcībai, kas
nosaka tās raksturu. Tā ir jēga, kas iezīmē kādu rīcību kā atsevišķa cilvēka rīcību un citu rīcību kā valsts
vai pašvaldības rīcību. Bende, nevis valsts, nogalina noziedznieku. Tā ir nozīme, ko piešķir tie bažīgie
cilvēki, kas atpazīst bendes rīcībā valsts rīcību. Bruņotu cilvēku grupas okupētu vietu. Tā ir to bažīgo
nozīme, kas vaino šo nodarbi, nevis ierēdņi vai karavīri, kas atrodas uz vietas, bet pati tauta. Ja mēs
rūpīgi pārbaudām nozīmi dažādām rīcībām, ko veic atsevišķi cilvēki, tad mums obligāti jāiemācās viss
par visa kolektīva rīcībām. Sabiedrības kolektīvs nav reāls un nevar pastāvēt, bez atsevišķu locekļu
rīcībām. Kolektīvā dzīve tiek izdzīvota ar atsevišķu cilvēku, indivīda, rīcībām, kas veido tās kolektīvu.
Nav iespējams tāds sabiedrības kolektīvs, kurš nedarbotos uz kādu indivīdu rīcībām. Patiesībā
sabiedrības veselums sastāv no tās atsevišķu cilvēku konkrētu rīcību vadīšanas un atbrīvošanas.
Tādējādi ceļš, uz sabiedrības veseluma izzināšanu, ir caur atsevišķu cilvēku rīcību analīzi.
Kā domājoša un rīcībspējīga būtne, cilvēks rodas jau no sava pirmatnēja cilvēka pastāvēšanas kā
sabiedriska būtne. Saprāta evolūcija, valoda un sadarbošanās ir tā paša procesa rezultāts; tie bija
neatdalāmi un neizbēgami savstarpēji saistīti. Bet šis process norisinājās atsevišķos cilvēkos. Tas
pastāvēja atsevišķo cilvēku uzvedības izmaiņās. Nav citas substances, kurās tas varēja parādīties, kā
tikai atsevišķos cilvēkos. Nav cita sabiedrības apakšējā slāņa kā atsevišķu cilvēku rīcības.
Tas, ka ir tautas, valstis un baznīcas, ka ir sabiedrības sadarbība ar darba dalīšanu, kļūst saskatāms
vienīgi konkrētu atsevišķu cilvēku rīcībās. Bez tautas locekļu sapratnes, neviens nekad nav sapratis
tautu. Šajā ziņā var teikt, ka sabiedrības kolektīvs kļūst par būtni caur atsevišķu cilvēku rīcībām. Tas
nenozīmē, ka atsevišķi cilvēki ir īslaicīgi priekšgājēji. Tas nozīmē tikai to, ka noteiktas atsevišķu cilvēku
rīcības veido kolektīvu.
Nav nepieciešams strīdēties, vai kolektīvs ir summa, kas sasummējās no tās elementu saskaitīšanas,
vai kolektīvs ir būtne, kas ir unikāla, un vai tā ir vai nav saprātīga, lai apspriestu savu gribasspēku,
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plānus, mērķus un rīcības, un piešķirt tai attālinātu „dvēseli”. Tāda akadēmiska runāšana ir tukša
runāšana, pļāpāšana. Kolektīvais veselums ir dažādu atsevišķu cilvēku rīcības konkrēti viedokļi un kā
tāda reāla lieta nosaka notikumu gaitu.
Ir maldīgi domāt, ka ir iespējams vizualizēt kolektīvo veselumu. Tas nekad nav redzams. Tās
izzināšana vienmēr ir rezultāts tai nozīmes saprašanai, kuru darbojošies indivīdi piešķīra savām
rīcībām. Mēs varam redzēt pūli, citiem vārdiem sakot, lielu daudzumu cilvēku. Vai šis pūlis ir tikai
sapulcēšanās vai masa (tajā nozīmē, kādu šo terminu lieto mūsdienu psihologi) vai organizēta grupa
vai jebkāda cita sabiedrības organizācija, ir jautājums, uz kuru var atbildēt vienīgi saprotot nozīmi,
kuru viņi paši piešķir savai klātbūtnei. Un šī nozīme vienmēr ir tā pati nozīme, kas ir atsevišķiem
cilvēkiem. Ne mūsu maņas, bet saprašana un prāta process, kas liek mums atpazīt sabiedrības
organizācijas.
Tie, kuri vēlas uzsākt pētīt cilvēku rīcību no kolektīva vienībām, sadursies ar nepārvaramu šķērsli,
faktu, ka indivīds var vienlaicīgi piederēt un, izņemot visprimitīvāko cilts locekli, patiesībā pieder
dažādām kolektīva struktūrām. Problēmas, kuras radušās no līdzās pastāvošajām daudzveidīgajām
sabiedrības vienībām un to savstarpējo naidu, var atrisināt vienīgi ar metodoloģisko individuālismu39.

Es un Mēs
Ego ir vienojošais elements rīcībspējīgām būtnēm. Tas neapšaubāmi ir iedots un to nevar likvidēt vai
aizburt prom ar jebkādu domāšanu vai atrunāšanos.
Ar Mēs vienmēr saprot summas rezultātu, kad divus vai vairākus Ego saliek kopā. Ja kāds saka Es,
nav nepieciešama nekāda turpmāka iztaujāšana, lai saprastu nozīmi. Tas pats ir ar Tu un ,ja pieņem, ka
persona tiek precīzi norādīta, arī Viņš. Bet, ja cilvēks saka Mēs, tad ir nepieciešams vairāk
informācijas, lai norādītu, kuri Ego tiek ietverti nozīmē Mēs. Vienmēr indivīdi ir tie, kas saka Mēs; pat
ja viņi to saka korī, tas joprojām paliek atsevišķu indivīdu izteikums.
Mēs nevaram rīkoties citādi, nekā rīkojas katrs no mums pats savā vārdā. Viņi var, vai nu rīkoties visi
kopā vienprātīgi vai viens no viņiem var rīkoties viņu visu vārdā. Pēdējā minētajā gadījumā, sadarbība
ar citiem pastāv viņu izraisītajā situācijā, kas padara viena cilvēka rīcību efektīvu arī priekš viņiem.
Tikai šajā nozīmē sabiedrības organizācijas ierēdnis rīkojas visu vārdā, atsevišķas kolektīvās
organizācijas locekļi vai nu rada vai atļauj vienam cilvēkam rīkoties arī attiecībā uz viņiem.
Psiholoģijas centieni izšķetināt Ego un atmaskot to kā ilūziju ir veltīgi iztērēts laiks. Praksioloģijas Ego
ir neapšaubāms. Neatkarīgi kas cilvēks bija un kas viņš varētu būt vēlāk, katrā izvēles un rīcības
darbībā, viņš ir Ego.
No pluralis logicus (un vienīgi no svinīgā pluralis majestātiskuma) mums ir jānošķir pluralis gloriosus.
Ja kanādietis, kurš nekad nav slidojis, saka: „Mēs esam pasaules labākie hokeja spēlētāji,” vai ja
itālietis vulgāri apgalvo: „Mēs esam pasaules izcilākie gleznotāji,” neviens tad nav apmānīts. Bet
atsaucoties uz politiskajām un ekonomiskajām problēmām, pluralis gloriosus attīstās par pluralis
imperialis un kā tāds spēlē nozīmīgu lomu klājot ceļu to doktrīnu pieņemšanai, kas nosaka
starptautisko ekonomisko politiku.

5. Metodoloģiskā Savdabīguma Princips
Ne no viena citā kā no indivīda rīcības, praksioloģija sāk savus izmeklējumus no individuālas rīcības.
Tā nenodarbojas, neskaidri izsakoties, ar vispārēju cilvēku rīcību, bet gan ar konkrētu rīcību, kuru
noteikts cilvēks ir veicis noteiktā laikā un noteiktā vietā. Bet, protams, ka tā pati nenodarbojas ar šīs
rīcības nejaušībām un apkārējās vides iezīmēm, un ar to, kas to atšķir no visām pārējām rīcībām, bet
tikai ar to, kas ir nepieciešams un vispārējs rīcības veikšanai.
Universālisma filozofija jau no neatminamiem laikiem bloķēja pieeju praksioloģijas problēmu
apmierinošai izpratnei, un mūsdienu universālisti ir galīgi nespējīgi atrast tām pieeju. Universālisms,
kolektīvisms un konceptuālais reālisms redz vienīgi veselumus un universālus.
Tie spekulē par cilvēci, tautām, valstīm, šķirām, par tikumiem un netikumiem, pareizo un nepareizo,
par visu šķiru vajadzībām un precēm. Piemēram, viņi jautā: „Kāpēc „zelta” vērtība ir augstāka nekā
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„sudraba”?” Tādēļ viņi nekad neatrod risinājumus, bet tikai antinomijas un paradoksus. Vislabāk
pazīstamais gadījums ir vērtības paradokss, kurš pieviļ pat klasisko ekonomistu darbus.
Praksioloģija vaicā : „Kas notiek rīkojoties? Ko nozīmē, kad saka, ka indivīds rīkojas šeit un tagad,
toreiz un tur, jebkurā laikā un jebkurā vietā? Kāds iznākums, ja viņš izvēlas vienu lietu un pārējās
noraida? ”
Izvēles rīcība vienmēr ir lēmums starp dažādām pieejamām indivīda izvēles iespējām. Cilvēks nekad
neizvēlas starp tikumu vai netikumu, bet vienīgi starp diviem rīcības veidiem, kurus mēs saucam, no
pieņemta skatu punkta, par tikumīgu vai netikumīgu. Cilvēks, vispārējos vilcienos, nekad neizvēlas
starp „zeltu” un „sudrabu”, bet vienmēr tikai starp noteiktu zelta daudzumu un noteiktu sudraba
daudzumu. Katra vismazākā rīcība ir stingri ierobežota tās tūlītējā iznākumā. Ja mēs gribam sasniegt
pareizus secinājumus, mums vispirms ir jāskatās uz šiem ierobežojumiem.
Cilvēka dzīve ir atsevišķu rīcību nepārtraukti iznākumi. Bet šī atsevišķā rīcība nekādā ziņā nav
nošķirta. Tā ir saistīta rīcību ķēdē, kurā rīcības kopā veido darbību augstākā līmenī, kuru mērķis ir
daudz tālāks gala rezultāts. Katrai rīcībai ir divi viedokļi. No vienas puses, tā ir daļēja rīcība, tālāk
izrietošas rīcības ietvaros, daļēja mērķu izpilde, kas nosaka tālāk ejošu rīcību. No otras puses, tā pati ir
veselums attiecībā uz rīcībām, kuru mērķis ir pašu daļu izpilde.
Atkarībā no mērķa darbības loka, ko rīcībspējīgais cilvēks tai brīdī ir cieši apņēmies sasniegt,
neatkarīgi vai tā ir daudz tālāk ejoša rīcība vai daļēja rīcība, kas tiek vērsta tikai daudz drīzāku gala
rezultātu sasniegšanai, ir ļoti pamanāms. Praksioloģijai nav nepieciešams izvirzīt tāda veida
jautājumus, kurus izvirza Geštalta psiholoģija. Ceļam līdz izcilu lietu izpildei ir vienmēr jāiet cauri
daļējai uzdevumu izpildei. Katedrāle ir kaut kas cits kā tikai kopā savienota akmeņu grēda. Bet
vienīgais veids, kā uzcelt katedrāli, ir klāt vienu akmeni uz otra. Arhitektam viss projekts ir galvenā
lieta. Brīvmūrniekam tā ir atsevišķa siena un mūrniekam tie ir tikai akmeņi. Tas, ko praksioloģija ievēro
ir fakts, ka vienīgā metode lielāku uzdevumu sasniegšanai ir veidot no pamatiem soli pa solim, daļu pa
daļai.

6. Cilvēka Rīcības Individuālās un Mainīgās Iezīmes
Cilvēka rīcības apmierinātību, citiem vārdiem sakot, mērķēto gala rezultātu un izvēlēto un pielietoto
līdzekļu šo gala rezultātu sasniegšanai, nosaka katra rīcībspējīgā cilvēka personīgās īpašības.
Individuāls cilvēks ir ilgu laiku pastāvošas zooloģiskās evolūcijas produkts, kas ir veidojis cilvēka
fizioloģisko mantojumu. Cilvēks ir dzimis pēcnācējs un viņa priekšteču mantotājs, un visas nogulsnes
un sediments, ko viņa senči pieredzēja, ir viņa bioloģiskais mantojums. Kad viņš ir piedzimis, viņš
neieiet vispārīgā pasaulē kā tādā, bet noteiktā vidē. Dabiskās un iedzimtās bioloģiskās īpašības un viss,
ko dzīve viņam ir sagādājusi, padara cilvēku par to, kas viņš ir jebkurā sava svētceļojuma brīdī. Tie ir
viņa liksta un liktenis. Viņa griba nav „brīva” šī termina metafizikas nozīmē. To nosaka viņa izcelsme un
visas ietekmes, kurām viņš pats un viņa senči bija pakļauti.
Mantojums un vide vada cilvēka rīcības. Tie iesaka viņam gan mērķus, gan līdzekļus. Viņš dzīvo ne
tikai kā abstrakts cilvēks; viņš dzīvo kā savas ģimenes dēls, sava rasa, sava tauta un savs vecums; kā
savas valsts pilsonis; kā noteiktas sabiedrības grupas loceklis; kā konkrētu aicinājumi praktizētājs; kā
noteiktas reliģijas, metafizikas, filozofijas un politiskās idejas sekotājs; kā partizāns daudzos naidos un
pretrunās.
Viņš pats sev neizveido savas idejas un vērtības standartus, viņš aizņemas tos no citiem cilvēkiem.
Viņa ideoloģija ir tāda, kādu to no viņa pieprasa viņa apkārtējā vide. Tikai ļoti dažiem cilvēkiem ir
spējas izdomāt jaunas un oriģinālas idejas un mainīt konfesiju un doktrīnu tradicionālo struktūru.
Parastais cilvēks neprāto par lielām problēmām. Attiecībā uz tām viņš paļaujas uz citu cilvēku
kompetenci, viņš uzvedas tā kā „jebkuram pieklājīgam sekotājām jāuzvedas” , viņš ir kā aita barā. Tieši
šī intelektuālā inerce raksturo cilvēku kā parastu cilvēku. Tomēr parastais cilvēks arī izvēlas. Viņš
izvēlas pieņemt tradicionālos metodes vai metodes, kurus ir pieņēmuši citi cilvēki, jo viņš ir
pārliecināts, ka tieši šī metode ir vispiemērotākā viņā paša labklājības sasniegšanai. Un tad cilvēks ir
gatavs mainīt savu ideoloģiju un rezultātā arī savu rīcības veidu, kad vien viņš ir pārliecināts, ka šī
metode labāk derētu viņa paša interesēm.
Lielākā daļa no cilvēku ikdienas uzvedības ir vienkārša rutīna. Viņš veic noteiktas darbības
nepievēršot tām īpašu uzmanību. Viņš dara vairākas lietas, jo bērnībā viņš bija iemācīts tās darīt, jo citi
cilvēki uzvedas tieši tā pat, un jo viņa vidē tā ir pierasts darīt. Cilvēks iegūst ieradumus, viņš attīsta
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automātiskas reakcijas. Bet viņš ļaujas šiem ieradumiem tikai tāpēc, ka viņam patīk to rezultāts. Tiklīdz
viņš atklāj, ka pastāvošais ieradumu veids var kavēt sasniegt rezultātu, kuru viņš uzskata par vairāk
vēlamu, viņš maina savu attieksmi. Cilvēks, nokļūstot vietā, kur ūdens ir tīrs, iemanto nepiesardzīgu
ūdens dzeršanas, drēbju mazgāšanās un vannošanās paradumu . Kad viņš pārceļas uz citu vietu, kur
ūdens ir piesārņots ar patogēniskām baktērijām, viņš veltīs vispiesardzīgāko uzmanību tām
procedūrām, par kurām viņš pirms tam nekad nebija domājis. Viņš sevi pastāvīgi uzmanīs, lai sevi
nesavainotu, neapdomīgi nododoties savām tradicionālajam režīmam un savām automātiskajām
reakcijām. Fakts, ka rīcība notiek spontāni regulārajā notikumu gaitā, tā sakot, nenozīmē to, ka tā nav
saistīta ar pazinātu vēlēšanos un apdomātu izvēli. Ļaušanās rutīnai, kuru ir iespējams izmainīt, arī ir
rīcība.
Praksioloģija nav ieinteresēta par rīcības būtības izmainīšanu, bet par tās patieso būtību un tās
kategorijas struktūru. Cilvēka rīcību gadījuma un apkārtējās vides iezīmju pētījumi ir vēstures
uzdevums.

7. Vēstures darbības joma un tās īpatnējās metodes
Visu pieredzes datu pētīšana attiecībā uz cilvēku rīcību ir vēstures darbības joma. Vēsturnieks savāc
un nozīmīgi izanalizē visus iespējamos dokumentus. Pamatojoties uz šiem pierādījumiem viņš pieiet
savam patiesajam uzdevumam. Iepriekš apgalvoja, ka vēstures uzdevums ir parādīt kā notikumi
patiesībā notika, neuzspiežot iepriekšējus pieņēmumus un vērtības (wertfrei, tas ir, neitrāls pret
visiem vērtības spriedumiem). Vēsturnieku ziņojumiem vajadzētu būt precīziem pagātnes
atspoguļojumam, intelektuālai fotogrāfijai, it kā, sniedzot pilnīgu un objektīvu aprakstu par visiem
faktiem. Tai vajadzētu, pirms mūsu gara acs, atveidot pagātni ar visām tās iezīmēm.
Reālās pagātnes atveidošana prasītu tās dublēšanu, kas cilvēciski nav iespējama. Vēsture nav
intelektuāla atveidošana, bet gan konsolidēts pagātnes attēlojums jēdzieniskos nosaukumos.
Vēsturnieks neļauj notikumiem vienkārši runāt pašiem par sevi. Viņš tos sakārto no ideju viedokļiem,
kas ir pamatā vispārējo uzskatu izveidošanā, ko viņš lieto savā noformulējumā. Viņš nepaziņo faktus
kā tie notika, bet tikai būtiskākos faktus. Viņš nepieiet dokumentiem bez iepriekšējiem pieņēmumiem,
bet ir ekipējies ar sava laika visāda veida zinātniskajām zināšanām, tas ir, ar visu mūsdienu loģikas,
matemātikas, praksioloģijas un dabas zinātnes zināšanām.
Ir skaidrs, ka vēsturniekam nedrīkst būt neobjektīvs pret jebkādu aizspriedumu un sabiedrības
doktrīnām. Tie rakstnieki, kuri aplūko vēsturiskos notikumus kā ieroču arsenālu savas sabiedrības
sanaidošanai, nav vēsturnieki, bet ir propagandisti un apoloģētisti. Viņi necenšas iegūt zināšanas, bet
gan attaisnot savu partiju programmu. Viņi cīnās par metafizikas, reliģijas, tautas, politiskas vai
sabiedrības doktrīnu dogmām. Viņi piesavinās vēstures vārdu saviem rakstiem, gluži kā aklais, lai
maldinātu lētticīgos. Vēsturniekam pirmkārt ir jātiecas pēc izzināšanas. Viņam ir sevi jāatbrīvo no
jebkāda neobjektīvuma. Šajā ziņā viņam ir jābūt neitrālam attiecībā uz jebkuru vērtības spriedumu.
Šis Wertfreiheit postulāts var mierīgi tikt apmierinātas apriori zinātnes –loģikas, matemātikas un
praksioloģijas –jomā un eksperimentālās dabas zinātnes jomā. Loģiski nav grūti novilkt krasu līniju
starp šo disciplīnu zinātnisko, objektīvo izskaidrojumu un māņticības, aizspriedumu un iekāres
izkropļoto izskaidrojumu. Daudz grūtāk ir izpildīt prasību par vērtējuma neitralitāti vēsturē. Vēstures
priekšmets, cilvēka rīcības noteikti gadījumi un apkārtējās vides sastāvs, ir vērtības spriedumi un to
atspoguļojums patiesajās veiktajās izmaiņās. Vēsturnieks ik uz katra soļa savās aktivitātēs ir saistīts ar
vērtības spriedumiem. Cilvēku vērtību spriedumi, kuru rīcības viņš atspoguļo, ir vēsturnieka
izmeklēšanas pamats.
Tiek apgalvots, ka pats vēsturnieks nevar izvairīties no vērtības sprieduma. Neviens vēsturnieks –
pat ne naivs hronists vai avīžu reportieris – nevar ierakstīt visus faktus tā, kā tie ir notikuši. Viņam ir
jādiskriminē, viņam ir jāizvēlas daži notikumi, kurus viņš uzskata par vērtīgiem ieraksta veikšanai un
turpināt tālāk, noklusējot pārējos notikumus. Tiek uzskatīts , ka šī izvēle jau sevī ietver vērtības
spriedumu. Tas noteikti ir atkarīgs no vēsturnieka pasaules uzskatiem un tādējādi, nav objektīvs, bet
aizspriedumaino ideju rezultāts. Vēsture nekad nevar būt nekas cits kā faktu sagrozīšana; tā nekad
nebūs īsti zinātniska, tas ir, neitrāla attiecībā uz vērtībām un domāta vienīgi patiesības atklāšanai.
Protams, nav šaubu, ka rīcības brīvība, kura atļauj vēsturniekam brīvi faktus izvēlēties, var tikt
ļaunprātīgi izmantota. Tā var un ir noticis, ka vēsturnieka izvēle vada politiskie aizspriedumi. Taču,
iesaistītās problēmas ir daudz komplicētas nekā šīs populārās doktrīnas cenšas mūs pārliecināt. To
risinājums ir jāmeklē pamatojoties uz daudz pamatīgāku vēstures metožu pārbaudi.
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Nodarbojoties ar vēsturisku problēmu, vēsturnieks izmanto visas piedāvātās loģikas, matemātikas,
dabas zinātnes un, jo īpaši, praksioloģijas zināšanas. Tomēr, ar šo nevēsturisko disciplīnu prāta
līdzekļiem nepietiek šīs problēmas atrisināšanai. Tie viņam ir neaizstājami palīglīdzekļi, bet paši par
sevi tie nedod iespēju atbildēt uz tiem jautājumiem, ar kuriem viņam ir jānodarbojas.
Vēstures gaitu nosaka indivīdu rīcības un to rīcību sekas. Rīcību nosaka rīcībspējīgo indivīdu vērtības
spriedumi, tas ir, mērķi, kurus viņi vēlējās sasniegt, un līdzekļi, kurus viņi pielietoja, lai sasniegtu šos
mērķus. Līdzekļu izvēle ir rīcībspējīgā indivīda visa ķermeņa tehnoloģisko zināšanu rezultāts. Daudzos
gadījumos iespējams novērtēt pielietoto līdzekļu ietekmi no praksioloģijas vai no dabas zinātnes
viedokļa. Bet tur joprojām paliek ļoti daudz lietu izskaidrošanai, kurām šāda palīdzība nav iespējama.
Vēstures īpašais uzdevums, kurai tā izmanto īpašu metodi, ir šo vērtību spriedumu pētīšana un
rīcības sekas tiktāl, cik tos vairs nevar izanalizēt ar visu pārējo nozaru zināšanu doktrīnām. Vēsturnieku
īstā problēma vienmēr ir lietu interpretācija tādā veidā, kā tās patiesībā notika. Bet viņš nevar atrisināt
šo problēmu pamatojoties tikai uz teorēmām, ko sniedz vien visas pārējās zinātnes. Katras vēsturnieka
problēmas pamatā vienmēr paliek kaut kas, kas pretojas analīzei, citu zinātņu mācību dēļ. Tās ir šīs
katra notikuma individuālās un neatkārtojamās pazīmes, kas ir izpētījušas izpratni.
Unikalitāte vai individualitāte, kas paliek pamatā katram vēsturiskam faktam, kad visi līdzekļi tās
atspoguļojumam, ko sagādā loģika, matemātika, praksioloģija un dabas zinātnes, ir izsmelti, ir galīgais
fakts. Bet, tur kur dabas zinātnes nevar neko pateikt par saviem galīgajiem faktiem, izņemot, ka tie
tādi ir, vēsture var mēģināt savus galīgos faktus padarīt saprotamus. Kaut gan ir neiespējami tos
reducēt līdz to cēloņiem – tie nebūtu galīgie fakti, ja būtu iespējama tāda redukcija – vēsturnieks tos
var saprast, jo viņš pats ir cilvēks. Bergsona filozofijā šo izpratni sauc par intuīciju, proti, “la sympathie
par laquelle on se transporte a l’interieur d’un objet pour coïncider avec ce qu’il a d’unique et par
consequent d’inexprimable40. Vācu epistemologi sauc šo rīcību das spezifische Verstehen der
Geisteswissenschaften vai vienkārši Verstehen. Tā ir metode, kuru visi vēsturnieki un visi pārējie cilvēki
vienmēr pielieto pagātnes cilvēku notikumu izskaidrošanai un nākotnes notikumu paredzēšanai.
Izpratnes atklāšana un tās robežu noteikšana bija viens no vissvarīgākajiem mūsdienu epistemoloģijas
ieguldījumiem. Protams, tas nav ne jaunas zinātnes plānojums, kura vēl neeksistē un būtu jādibina, ne
ieteikums procedūras jaunām metodēm jebkādai no jau pastāvošajām zinātnēm.
Izpratni nedrīkst sajaukt ar apstiprinājumu, neatkarīgi vai tas ir tikai nosacīts un netiešs. Vēsturnieki,
etnologi un psihologi dažreiz atzīmē rīcības, kuras pēc viņu domām ir vienkārši riebīgas un pretīgas;
viņi saprot tās vienīgi kā rīcības, citiem vārdiem sakot, noskaidrojot pamatmērķus un pielietotās
tehnoloģijas un praksioloģijas metodes to sasniegšanai. Lai saprastu atsevišķu gadījumu nav
nepieciešams to pamatot vai attaisnot.
Kā arī izpratni nevajadzētu sajaukt ar parādības estētisko baudījuma darbību. Iejūtība (Einfühlung)
un izpratne ir divas radikāli atšķirīgas attieksmes. Tā ir atšķirīga lieta, no vienas puses, saprast
vēsturisko mākslas darbu, noteikt tās vietu, tās nozīmi un tās nozīmīgumu notikumu plūsmā, un, no
otras puses, novērtēt to emocionāli kā mākslas darbu. Kāds var uzlūkot katedrāli caur vēsturnieka
acīm. Bet kāds cits var skatīties uz to pašu katedrāli kā aizrautīgs apbrīnotājs vai neskarts un
vienaldzīgs ekskursants. Tie paši indivīdi ir spējīgi uz abiem reakciju veidiem, gan estētiskai pieejai,
gan zinātniskās izpratnes pieejai.
Izpratni nodrošina fakts, ka indivīds vai indivīdu grupa ir iesaistīti noteiktā rīcībā, kas nāk no
noteiktiem vērtību spriedumiem un izvēlēm un mērķē uz noteiktu gala rezultātu, un ka viņi šo gala
rezultātu sasniegšanai pielietoja līdzekļus, kurus iesaka noteiktas tehnoloģijas, terapeitu un
praksioloģijas doktrīnas. Turklāt, tā mēģina novērtēt ietekmi un ietekmes spēcīgumu, ko radījusi
rīcība; tā cenšas katrai rīcībai piešķirt savu nozīmi, tas ir, noteikt tā ietekmi uz notikumu gaitu.
Izpratnes darbības lauks ir prāta uztveres spējas parādība, kuru nevar pilnībā izskaidrot ar loģiku,
matemātiku, praksioloģiju un ar dabas zinātnēm tiktāl, cik tos nevar noskaidrot ar visām šīm
41
zinātnēm. Tā nekad nedrīkst būt pretrunā šo citu nozaru zināšanu doktrīnām . Reāla miesiska velna
esamība ir apstiprināta neskaitāmos vēsturiskos dokumentos, kur ir diezgan ticami visos citos
gadījumos. Daudzi tribunāli, ievērojot likumā noteikto procedūru, balstoties uz aculiecinieku liecībām
un atbildētāja atzīšanos, konstatēja faktu, ka velns bija stājies miesiskās dzimumattiecībās ar raganām.
Tomēr, neviena apelācijas pretimnākšana nevarēja attaisnot vēsturnieku mēģinājumus saglabāt
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uzskatu, ka velns patiešām eksistēja un iejaucās cilvēku notikumos, savādāk nekā tikai uztrauktu
cilvēku smadzeņu vīzijās.
Kamēr šis ir vispāratzīts fakts attiecībā uz dabas zinātnēm, pastāv daži vēsturnieki, kuri pieņems citu
nostāju attiecībā uz ekonomikas teoriju. Viņi cenšas iebilst ekonomikas teorēmām, pārsūdzot
dokumentus, kas šķietami pierāda lietu nesaderību ar šīm teorēmām. Viņi nesaprot, ka sarežģīta
parādība nevar ne pierādīt, ne apgāzt jebkuru teorēmu un līdz ar to nevar liecināt pret jebkuru
teorēmas apgalvojumu. Ekonomikas vēsture ir iespējama vienīgi tāpēc, ka pastāv ekonomikas teorija,
kas spēj dod gaismu ekonomikas rīcībām. Ja nebūtu ekonomikas teorija, tad ziņojumi, attiecībā uz
ekonomikas faktiem nebūtu nekas vairāk kā nesakarīgu datu sakopojums, pieejams jebkurai patvaļīgai
izskaidrošanai.

8. Uztvere un izpratne
Cilvēku rīcības zinātnes uzdevums ir cilvēku rīcību nozīmes un nozīmīguma saprašana. Šim mērķim
viņi pielieto divas atšķirīgas epistemoloģijas metodes: uztveri un izpratni. Uztvere ir praksioloģijas
prāta līdzeklis, kamēr izpratne ir vēstures īpašais prāta līdzeklis.
Praksioloģijas atziņas ir konceptuālas atziņas. Tās attiecas uz to, kas cilvēku rīcībai ir nepieciešams.
Tās ir vispārējas un kategoriskas atziņas.
Vēstures atziņas attiecas uz to, kas ir unikāls un īpatnējs katra notikumā vai notikumu grupā. Tā
vispirms izanalizē katru lietu no sava pētījuma ar prāta līdzekļu palīdzību, ko sniedz visas pārējās
zinātnes. Padarot šos sagatavošanas darbus, tā saskaras ar pati savām īpašajām problēmām; lietu
unikālu un īpatnēju iezīmju izskaidrošanu ar izpratnes līdzekļiem. Kā iepriekš tika minēts, tiek
apgalvots, ka vēsture nekad nevar būt zinātniska, jo vēsturiskā izpratne ir atkarīga no vēsturnieka
subjektīvā vērtību sprieduma. Izpratne, kā apgalvo, ir tikai eifēmisks termins patvaļībai. Vēsturnieku
darbi ir vienmēr vienpusēji un neobjektīvi; tie neatspoguļo faktus, tikai tos sakropļo.
Tas, protams, ir fakts, ka mūsu vēstures grāmatas ir uzrakstītas no dažādiem viedokļiem. Pārmaiņu
vēstures grāmatas ir sarakstītas gan no katoļu redzējuma, gan no protestantu redzējuma. Pastāv
„proletāriešu – algotu strādnieku” vēsture un „pilsētnieku – kapitāla īpašnieku” vēsture, toriju un vigu
vēsture, katrai tautai, partijai un filoloģijas grupām ir pašiem savi vēsturnieki un pašiem savas idejas
par vēsturi.
Bet problēmu, ko piedāvā šīs izskaidrojuma atšķirības, nedrīkst sajaukt ar propagandistu un
apoloģistu tīšu faktu sagrozīšanu, kas uzdodas par vēsturniekiem. Faktus, kurus var noskaidrot
apšaubāmā ceļā, balstoties uz pieejamo materiālu avotiem, jāuzskata par vēsturnieku sagatavošanās
darbiem. Tā nav izpratnes joma. Tas ir uzdevums, kas jāveic ar tādu līdzekļu izmantošanu, ko
nodrošina visas zinātnes, kuras nav vēsturiskas. Parādības tiek apkopotas uzmanīgi un kritiski
novērojot pieejamos datus. Tiktāl, cik ne vēsturiskās zinātnes teorijas, uz kurām vēsturnieks pamato
savu izšķirošo avotu izvērtēšanu, ir pietiekami ticamas un drošas, nevar pastāvēt patvaļīgas
domstarpības attiecībā uz parādības noskaidrošanu kā tādu. Tas, ko vēsturnieks apgalvo, ir vai nu
pareizs, vai tieši pretēji faktam, nav ne pierādīts ne apgāzts ar pieejamiem dokumentiem, vai nu
tobrīd populārs, jo pieejamie avoti mūs nenodrošina ar pietiekami daudz informāciju. Eksperti var
nepiekrist, bet drīkst pamatoties vienīgi uz pieejamo pierādījumu saprātīgu izskaidrošanu. Diskusija
nepieļauj nekādus patvaļīgus apgalvojumus.
Tomēr, vēsturnieki ļoti bieži nepiekrīt tādu zinātņu doktrīnām, kuras nav vēsturiskas. Tad, protams,
attiecībā uz izšķirošo dokumentu izpēti un no to izrietošajiem secinājumiem, var sekot domstarpības.
Var izcelties nepārvarams konflikts. Bet tās cēlonis ir patvaļība attiecībā uz noteiktu vēstures parādību,
kura izriet no neizlemta jautājuma, kas attiecas uz zinātnēm, kuras nav vēsturiskas.
Vecs ķīniešu vēsturnieks var paziņot, ka imperatora grēks radīja katastrofisku sausumu un ka lietus
atkal nolīs, kad valdnieks būs izpircis savus grēkus. Neviens mūsdienu vēsturnieks nepieņemtu tādu
ziņojumu. Meteoroloģiskās pamat doktrīnas būtu pretstatā mūsdienu neapstrīdamiem dabas zinātņu
pamatlikumiem. Bet tāda vienprātība pastāv saistībā ar daudziem teoloģiskiem, bioloģiskiem un
ekonomiskiem jautājumiem. Tādēļ vēsturnieki nepiekrīt šādam paziņojumam.
Radikālo Ziemeļu-Indoeiropiešu doktrīnu atbalstītājs nepieņems, kā pasakainu un vienkārši neticamu,
jebkuru ziņojumu attiecībā uz „zemākas” rases intelektuālajiem un garīgajiem sasniegumiem. Tāds
atbalstītājs attieksies pret šādiem ziņojumiem tādā pašā viedā, kādā visi mūsdienu vēsturnieki
attiektos pret, augstāk minēto, vecā ķīnieša ziņojumu. Nav iespējams panākt nekādu vienošanos,
attiecībā uz jebkuru kristietības vēstures parādību, starp cilvēkiem, kuriem Evaņģēliji ir svētie raksti un
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cilvēkiem, kuri uzskata tos par mirstīgā dokumentiem. Katoļu un protestantu vēsturnieki strīdas par
daudziem notikumu jautājumiem, jo viņi sāk analīzi no dažādām teoloģiskām idejām. Merkantīlists vai
neo-merkantīlists noteikti nebūs vienisprātis ar ekonomistu. Vācijas monetārās vēstures skaidrojumu
no 1914 līdz 1923 gadam noteica monetārās doktrīnas autori. Franču revolūcijas faktus atspoguļoja
pilnīgi savādāk tie, kuri ticēja iesvaidītā karaļa svētajām tiesībām un tie, kuriem bija citādāki uzskati.
Vēsturnieki strīdas ne jau par viņu statusu kā vēsturnieki, bet gan par vēstures būtības piemērošanu
zinātnēm, kas nav vēsturiskas. Viņi nav vienisprātis tā pat kā agnostiskie ārsti nepiekrīt saistībā ar
Lourdes brīnumiem un ārstu komisijas locekļiem par pierādījumu iegūšanu attiecībā uz šiem
brīnumiem. Tikai tie, kuri tic, ka fakti cilvēka prātā tabula rasa veido paši savus stāstus, vaino
vēsturniekus par šādu uzskatu atšķirību. Viņi nespēj saprast, ka vēsturi nekad nevar pētīt bez
iepriekšējiem pieņēmumiem un ka nevienprātībai, attiecībā uz iepriekšējiem pieņēmumiem, t.i., visu
to zināšanu nozaru kopums, kuras nav vēsturiskas, ir jābūt noteiktai, lai veidotu vēsturiskos faktus.
Šie pieņēmumi arī nosaka vēsturnieku lēmumus attiecībā uz izvēli par pieminētajiem faktiem un par
to atzīšanu par nebūtiskiem. Meklējot cēloņus govij, kura nedod pienu, mūsdienu veterinārs pilnībā
neatzīs par problēmas iemeslu raganas uzlikto ļauno aci, taču viņa viedoklis būtu bijis atšķirīgs pirms
trīssimts gadiem. Līdzīgā veidā vēsturnieki izvēlas no neierobežota daudzuma notikumus, kas ir pārāki
par faktu, ar kuru viņš darbojas, un notikumus, kas tas varēja veicināt, vai tieši pretēji kavēt, šī fakta
parādīšanos, un neņemt vērā tos faktus – kuri saskaņā ar viņa izpratni par zinātnēm, kuras nav
vēsturiskas – kas nevarēja ietekmēt notikumu.
Rezultātā izmaiņas ne vēsturisko zinātņu mācībās iekļauj vēstures pārrakstīšanu. Katrai paaudzei no
jauna ir jāpieiet tām pašām vēsturiskām problēmām, jo problēmas tiem parādīsies savādākā gaismā.
Vecāko laiku teoloģijas pasaules uzskats noveda pie savādākas attieksmes pret vēsturi, nekā tikai pie
laicīgajām dabas zinātņu teorēmām. Subjektīvā ekonomika veido vēsturiskos rakstus, kas ir ļoti
atšķirīgi no merkantīlistu doktrīnām balstītiem rakstiem. Tiktāl, cik novirzes vēsturnieku grāmatās
rodas no šīm domstarpībām, tie nav vēsturisko pētījumu nestabilitātes un iespējamās neprecizitātes
rezultāti. Tieši pretēji, tas ir vienprātības trūkuma rezultāts, to pārējo zinātņu jomā, kuras tautā sauc
par noteiktām un precīzām.
Lai izvairītos no jebkādas pārpratumu iespējas, ir svarīgi uzsvērt dažus turpmākos norādījumus.
Novirzes, kuras tika minētas iepriekš nedrīkst sajaukt:
1. Ar mērķtiecīgu, ļaunu nolūku, faktu sagrozīšanu.
2. Ar mēģinājumiem attaisnot vai noliegt jebkuru rīcību no tiesiskā vai garīgā skatījuma.
3. Ar vienkārši nejaušu piezīmju ievietošanu, izsakot vērtējumu, objektīvā lietas apstākļu attēlojumā.
Bakterioloģijas zinātniskā darba apcerējums nezaudē savu objektivitāti, ja autors, pieņem cilvēka
skatījumu, uzskata cilvēka dzīves saglabāšanu ka beidzamo punktu un, piemērojot šo standartu,
apzīmē efektīvas baktēriju apkarošanas metodes kā labas un neefektīvas metodes kā sliktas. Baktērija,
rakstot šādu apcerējumu, atturētos no šādiem apgalvojumiem, bet tās grāmatas materiālais saturs
neatšķirtos no bakterioloģista rakstītā. Līdzīgā veidā Eiropiešu vēsturnieki, nodarbojoties ar
trīspadsmitā gadsimta Mongoļu iebrukumiem, var runāt par „labvēlīgiem” un „nelabvēlīgiem”
notikumiem, jo vēsturnieks ieņem Rietumu civilizācijas Eiropiešu aizstāvja viedokli. Bet šāds vienas
puses vērtības standarta novērtējums ne vienmēr traucē vēsturnieka pētījuma materiālo saturu. Tas
var būt absolūti objektīvs, no mūsdienu zināšanu viedokļa. Mongoļu vēsturnieks varētu pat tos pilnībā
apstiprināt, bet tikai kā ikdienišķas piezīmes.
4. Ar vienas puses rīcības atspoguļojumu diplomātiskajā vai militārajā naidīgumā. Konfliktējošo grupu
sadursmi var aplūkot no ideju, motīvu un mērķu viedokļa, kurš mudināja jebkuras iesaistīto pušu
rīcības. Lai pilnībā saprastu, kas notika, ir nepieciešams ņemt vērā to, ko izdarīja abās pusēs. Iznākums
bija abu pušu savstarpējās darbības rezultāts. Bet, lai saprastu viņu darbības, vēsturniekam ir jācenšas
saskatīt lietas tā, kā tās parādījās cilvēkam, kas darbojās tajā brīdī, ne tikai saskatīt tā, kā mēs tās
redzam tagad no mūsdienu zināšanu redzējuma. Linkolna politikas vēsture, nedēļas un mēnešus pirms
Pilsoņu kara uzliesmojuma, protams, būs nepilnīga. Bet neviens vēsturiskais pētījums ir pilnīgs.
Neatkarīgi no tā, vai vēsturniekam simpatizē arodbiedrības vai konfederācijas, vai arī viņš ir pilnīgi
neitrāls, vēsturnieks objektīvi var aplūkot Linkolna politiku sākot ar 1861.gada pavasari. Šāda
izmeklēšana ir obligāti nepieciešama pirms atbildēšanas uz plašāku jautājumu, kā izcēlās Pilsoņu karš.
Beidzot, kad esam atrisinājuši šīs problēmas, ir iespējams pieķerties īstajam jautājumam: Vai
vēstures izprašanai pastāv kāds subjektīvais elements un, ja ir, tad, kādā veidā tas nosaka vēsturisko
pētījumu rezultātus?
Tiktāl, cik izprašanas pienākums ir noskaidrot faktus, ka cilvēkus motivē noteikti vērtības spriedumi,
un viņi mērķēti uz noteiktiem veidiem, nevar pastāvēt nekāda vienošanās starp īstajiem
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vēsturniekiem, t.i., cilvēki, kuri ar nolūku izzina pagātnes notikumus. Var pastāvēt neskaidrības dažos
jautājumos, jo izziņas avoti sniedz nepietiekamu informāciju. Bet tam nav nekāda sakara ar izpratni.
Tas attiecas uz priekšdarbiem, ko jāizdara vēsturniekam.
Bet izpratnei ir otrs izpildāmais uzdevums. Tai jānovērtē ietekme un ietekmes intensitāte, ko rada
rīcība; tai jānodarbojas ar katra motīva un katras rīcības svarīgumu.
Šeit mēs saskaramies ar vienu no galvenajām atšķirībām starp fiziku un ķīmiju, no vienas puses, un
ar cilvēku rīcības zinātnēm, no otras puses. Ķīmisko un fizisko notikumu jomā pastāv (vai vismaz ir
vispārīgi pieņemts, ka pastāv) nemainīgas attiecības starp lielumiem, un cilvēks var atklāt šos lielumus
ar pietiekami lielu precizitāti, veicot laboratoriskos eksperimentus. Cilvēku rīcības jomā nepastāv
šādas nemainīgas attiecības ārpus fiziskās un ķīmiskās tehnoloģijas un terapijas. Kādu laiku ekonomisti
uzskatīja, ka viņi ir atklājuši šādu nemainīgu attiecību naudas daudzuma izmaiņas ietekmē uz preču
cenām. Tika apgalvots, ka naudas daudzuma pieaugumam vai samazinājumam apgrozījumā ir
jāatspoguļojas proporcionālās preču cenu izmaiņās. Mūsdienu ekonomisti ir skaidri un neapstrīdami
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apgāzuši šī apgalvojuma maldīgumu . Tie ekonomisti, kuri vēlas aizvietot „kvantitatīvo ekonomiku” ar
to, ko viņi sauc par „kvalitatīvo ekonomiku”, galīgi kļūdās. Ekonomikas jomā nepastāv konstantas
attiecības un līdz ar to nav iespējami nekādi mērījumi. Ja statistiķis konstatē, ka Atlantā noteiktā laika
posmā piedāvāto kartupeļu cena pieauga par 10 centiem, kam vēlāk sekoja cenu kritums par 8
centiem, statistiķis nenoskaidro neko par to, kas notika vai varēja notikt ar kartupeļu piedāvājumu citā
valstī vai citā laikā. Viņš nav „izmērījis” kartupeļu „piedāvājuma elastību”. Viņš ir noskaidrojis unikālu
un atsevišķu vēsturisku faktu. Neviens izglītots cilvēks nešaubīsies, ka cilvēka uzvedība, attiecībā uz
kartupeļiem un jebkuru citu preci, ir mainīga. Dažādi cilvēki vienas un tās pašas lietas vērtē dažādi un
dažiem cilvēkiem vērtība mainās izmainot apstākļus43. Ārpus ekonomikas vēstures jomas neviens
nekad nav uzdrošinājies apgalvot, ka cilvēces vēsturē dominē konstantas attiecības. Tas ir fakts, ka
pagātnes bruņoto konfliktu kaujās starp eiropiešiem un citu rasu atpalikušajiem cilvēkiem, viens
eiropietis parasti bija līdzvērtīgs pret vairākiem iezemiešu cīnītājiem. Bet nekad neviens nebija
pietiekams muļķis, lai „izmērītu” eiropiešu pārākuma apmēru. Mērījuma neizpildāmība nav saistīta ar
tehnoloģisko metožu trūkumu, lai noteiktu mērījumus. Tas ir sakarā ar konstantu attiecību trūkumu.
Ja tas būtu bijis tikai dēļ tehnikas nepietiekamības, tad vismaz dažos gadījumos būtu bijusi iespējama
daļēja novērtēšana. Bet tomēr pastāv galvenais fakts, ka nav konstantu attiecību. Ekonomika nav
ačgārna, kā iedomīgie pozitīvisti to atkārto vēlreiz un vēlreiz, jo tā nav „kvantitatīva”. Ekonomika nav
kvantitatīva un nav izmērāma, jo nepastāv konstantu lielumu. Statistikas rādītāji, kas attiecas uz
ekonomikas notikumiem, ir vēsturiskie dati. Šie rādītāji parāda mums, kas notika neatkārtojamā
vēsturiskā gadījumā. Fiziskos notikumus var izskaidrot pamatojoties uz mūsu zināšanām par
konstantām attiecībām, kas ir noskaidrotas eksperimentos. Vēsturiskie notikumi nav atvērti šādam
izskaidrojumam.
Vēsturnieks var uzskaitīt visus faktorus, kuri sadarbojoties izraisīja zināmu efektu un visus tos
faktorus, kuri darbojās pret tiem un varēja izraisīt to kavēšanu un galīgā rezultāta mazināšanu. Bet
viņš nevar koordinēt, izņemot ar izpratni, dažādus cēloņa faktorus kvantitatīvā veidā ar veidojošiem
efektiem. Viņš var, izņemot ar izpratni, katram n faktoram piešķirt savu nozīmi P efekta veidošanā.
Izpratne vēstures nozarē ir līdzvērtīga, tā sakot, kvantitatīvajai analīzei un lielumiem.
Tehnoloģija var mums parādīt, cik biezai ir jābūt metāla plātnei, lai to necauršautu lode, kura ir
izšauta no Vinčestera šautenes 300 jardu attāluma. Tādējādi, tehnoloģija var atbildēt uz jautājumu,
kāpēc cilvēku, kurš slēpās aiz metāla plātnes, ar zināmu biezumu, šāvienā ievainoja vai neievainoja.
Vēsture nevar izskaidrot ar tādu pašu pārliecību, kāpēc bija cenu pieaugums pienam par 10 centiem
vai kāpēc 1944. gada vēlēšanās prezidents Rūzvelts vinnēja gubernatoru Deveju (Dewey) , vai kāpēc
Francija no 1870. līdz 1940. gadam bija republikāņu konstitūcija. Šādas problēmas nepieļauj nekādu
citu pieeju kā vienīgi izpratni.
Katram vēstures faktoram izpratne cenšas piešķirt tā svarīgumu. Veidojot izpratni nav vietas patvaļai
un niķīgumam. Vēsturnieka brīvība ir ierobežota ar viņa centieniem sagādāt apmierinošu realitātes
izskaidrojumu. Viņa ceļa rādītājam ir jābūt patiesības meklējumam. Bet neizbēgami izpratne iekļauj
subjektivitātes elementu. Vēsturnieku izpratnei vienmēr ir viņa personības iezīmju pieskaņa. Tā
atspoguļo sava autora prātu.
Apriori zinātnes – loģika, matemātika un praksioloģija – tiecās uz zināšanām, kas attiektos bez
nosacījumiem uz visām būtnēm, kuras ir apveltītas ar cilvēka prāta loģisko struktūru. Dabas zinātnes
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Cf. Skatīt zemāk 412-414.lpp.
Cf. Skatīt zemāk 351.lpp
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tiecās uz atziņām, kas ir derīgas tām visām būtnēm, kuras nav apveltītas ar cilvēka spriešanas spējām,
bet gan ar cilvēka maņām. Cilvēka loģikas un sajūtu vienveidība dod šīm zināšanas nozarēm vispārējā
rakstura pamatotību. Vismaz tāds ir princips, kas vada fiziķu pētījumus. Tikai pēdējos gados viņi ir
sākuši saskatīt savu mēģinājumu robežas un, atsakoties no pārmērīgajām veco fiziķu pretenzijām,
atklājuši „nenoteiktības principu”. Viņi šodien ir sapratuši, ka pastāv nemaināmība, kura nemainība ir
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epistemoloģijas principa jautājums .
Vēsturiskā izpratne nekad nevarēs sniegt tādus rezultātus, kurus būs jāpieņem visiem cilvēkiem. Divi
vēsturnieki, kuri ir pilnīgi vienisprātis par ne vēsturisko zinātņu mācībām un par faktu noskaidrošanu
tiktāl, cik tos var noskaidrot bez būtiskas izpratnes palīdzības, var nebūt vienisprātis savā izpratnē par
šo faktu nozīmīgumu. Viņi var pilnībā vienoties, noskaidrojot, ka faktori a, b un c darbojās kopā
izraisot efektu P; tomēr, viņi var lielā mērā nepiekrist attiecīgā a, b un c ieguldījuma nozīmīgumu uz
galīgo iznākumu. Tiktāl, cik izpratne tiecas piešķirt katram faktoram tā nozīmīgumu, izpratne ir
pakļauta subjektīvo vērtību ietekmei. Protams, tie nav vērtības spiedumi un neizsaka to , kam
45
vēsturnieks dod priekšroku. Tie ir būtiski vērtējumi .
Vēsturnieki var nepiekrist vairāku iemeslu dēļ. Viņiem var būt dažādi uzskati par ne vēsturisko
zinātņu doktrīnām, viņi var balstīt savu izpratni uz vairāk vai mazāk pilnīgu vēsturisko ierakstu
pārzināšanu, viņiem var būt atšķirīga izpratne par darbojošā cilvēka motīviem un mērķiem un viņa
pielietotajiem līdzekļiem. Visas šīs atšķirības var atrisināt ar „objektīvo” izpratni un ir iespējams
sasniegt vispārīgu vienošanos par tām. Bet kamēr vēsturnieki nepiekrīt nozīmīguma vērtējumam ir
neiespējami atrast risinājumu, kuru visiem saprātīgajiem cilvēkiem būtu jāpieņem.
Zinātnes intelektuālās metodes neatšķiras no tām, ko pielieto vienkāršais cilvēks savās ikdienas
pasaulīgajā spriešanā. Zinātnieks izmanto tos pašus paņēmienus, ko izmanto pasaulīgais cilvēks, tikai
viņš tos lieto daudz prasmīgāk un apdomīgāk. Izpratne nav vēsturnieku privilēģija. Tā ir ikvienam.
Savas apkārtējas vides apstākļu pētīšanā visi ir vēsturnieki. Visi izmanto izpratni, risinot nākotnes
notikumu nenoteiktību, kurai viņam ir jāpielāgo savas rīcības. Domātāja īpatnējā spriešana ir dažādu
faktoru nozīmīguma izpratne, kas nosaka nākotnes notikumus. Un – ļaujiet mums uzsvērt to pat šajā
mūsu izmeklēšanas sākumstadijā – rīcība noteikti vienmēr tiecas uz nākotni un līdz ar to pastāv
nenoteikti apstākļi, un tādēļ rīcība vienmēr ir teorētisks pieņēmums. Rīcībspējīgs cilvēks it kā skatās ar
vēsturnieka acīm nākotnē.

Dabas Vēsture un Cilvēka Vēsture
Kosmogonija, ģeoloģija un bioloģiskās vēstures izmaiņas ir vēsturiskas disciplīnas, jo tās nodarbojas
ar unikāliem pagātnes notikumiem. Taču tās darbojas vienīgi ar dabas zinātņu epistemoloģijas
metodēm un tām nav nepieciešama izpratne. Tām dažreiz ir jāizmanto tikai aptuvenie lielumu
vērtējumi. Bet šādi vērtējumi nav būtiski vērtējumi. Tās nav tik teicamas metodes kvantitatīvo
attiecību noteikšanai kā „precīzie” mērījumi. Tās nedrīkst sajaukt ar lietu apstākļiem cilvēku rīcības
jomā, kuru raksturo konstanto attiecību neesamība.
Ja mēs runājam par vēsturi, tas, kas mums ir padomā, ir tikai cilvēka rīcības vēsture, kuras īpašais
prāta līdzeklis ir izpratne.
Apgalvojums, ka mūsdienas dabas zinātne ir parādā visus savus sasniegumus eksperimentālajai
metodei, tiek dažreiz attiecināts uz astronomiju. Tagad, mūsdienu astronomija ir būtiski piemērojusies
fizikas likumiem, eksperimentāli atklāts uz zemes un piemērots debesu ķermeņiem. Agrākos laikos
astronomija galvenokārt tika balstīta uz pieņēmumiem, ka debesu ķermeņu kustības nemaina savu
kursu. Koperniks un Keplers vienkārši mēģināja uzminēt, kāda veida līknē zeme kustās apkārt saulei.
Tā kā aplis tika uzskatīts par „visideālāko” izliekumu, Koperniks to izvēlējās savai teorijai. Vēlāk, ar
līdzīgu uzminēšanu, Keplers aizvietoja apli ar elipsi. Tikai pēc Ņūtona atklājumiem astronomija kļuva
par dabas zinātni, tās īstajā nozīmē.
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Cf. A. Eddington, Fizikas Zinātnes Filozofija (The Philosophy of Physical Science, New York, 1939),
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Tā kā šī nav vispārējās epistemoloģijas disertācija, bet gan būtisks ekonomikas traktātu pamats, nav
nepieciešams uzsvērt analoģijas starp vēsturiskā nozīmīguma izpratni un diagnosticējošo fiziķu veicamos
uzdevumus. Bioloģijas epistemoloģija ir ārpus mūsu izmeklēšanas robežām.
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9. Uz Ideāla Tipiem
Vēsture nodarbojas ar unikāliem un neatkārtojamiem notikumiem, ar neatgriezenisku cilvēku
jautājumu plūsmu. Vēsturisku notikumu nevar aprakstīt bez atsauces uz iesaistītajām personām un tā
notikuma vietu un laiku. Tiktāl, cik notikumu var atstāstīt bez šādas atsauces, tas nav vēsturisks
notikums, bet gan dabas zinātnes fakts. Ziņojums, ka Profesors X veica, 20.fefruārī 1945.gadā,
konkrētu eksperimentu savā laboratorijā, tiek uzskatīts par vēsturisku notikumu. Fiziķis uzskata, ka
viņam ir tiesības nošķirt personu no eksperimenta un eksperimenta laiku un vietu. Viņš atspoguļo
vienīgi tās likumsakarības, kuras, viņaprāt, ir nozīmīgas sasniedzamā rezultāta iegūšanai un, atkārtojot
eksperimentu atkal, sniegs to pašu rezultātu atkal. Viņš pārveido vēsturisko notikumu empīriskā dabas
zinātnes faktā. Viņš ignorē eksperimenta veicēja aktīvu iejaukšanos un mēģina sevi iedomāties kā
vienaldzīgu novērotāju un patiesās realitātes atstāstītāju. Tas nav praksioloģijas uzdevums
nodarboties ar šādas filozofijas epistemoloģijas problēmām.
Unikāliem un neatkārtojamiem vēsturiskiem notikumiem ir viena kopīga iezīme – tā ir cilvēka rīcība.
Vēsture tās izprot kā cilvēka rīcības, tā uztver rīcības nozīmi ar praksioloģijas izziņas starpniecību un
saprot tās jēgu, vērtējot to individuālās un unikālās īpašības. Vēsturei vienmēr ir svarīga iesaistīto
cilvēku nozīme – nozīme, ko iesaistītie cilvēki piešķir lietas apstākļiem, kurus viņi grib mainīt; tā
nozīmi, ko viņi piešķir savām rīcībām un nozīme, ko viņi piešķir rīcības radītajiem efektiem.
Aspekts, no kura vēsture sakārto un sašķiro notikumu bezgalīgo daudzveidību, ir cilvēku piešķirtā
nozīme. Vienīgais princips, kuru vēsture pielieto savu objektu – cilvēku, ideju, iestāžu, sabiedrības
organizāciju un artefaktu – sistematizēšanai, ir nozīmes vērtējumam. Atbilstoši uzskatiem par
nozīmīgumu, vēsture sakāsto elementus ideālos tipos.
Ideālie tipi ir īpašs jēdziens, ko izmanto vēsturiskos pētījumos un to rezultātu atspoguļošanai. Tie ir
izpratnes jēdzieni. Un kā tādi tie ir pilnīgi atšķirīgi no praksioloģijas kategorijām un priekšstatiem un no
dabas zinātņu jēdzieniem. Ideālais tips nav grupas jēdziens, jo tā apraksts nenorāda pazīmes, kuru
klātbūtne skaidri un nepārprotami norādītu piederību grupai. Ideālo tipu nav iespējams definēt: tam ir
jābūt raksturotam ar tādu pazīmju uzskaitīšanu, kuru klātbūtne lielā mērā izlemj, vai noteiktā
gadījumā mēs esam vai neesam saskārušies ar īpatni, kas pieder pie ideālā tipa. Ideālajam tipam ir
īpatnējs tas, ka ne visām tā īpašībām ir jābūt ikvienā piemērā. Var vai nevar dažu īpašību neesamība
kavēt konkrētu paraugu iekļaušanu ideālajā tipā, ir apspriežams jautājums, kas ir atkarīgs no nozīmīgo
spriedumu izpratnes. Pats ideālais tips ir izpratnes rezultāts rīcībspējīgā indivīda motīviem, idejām un
mērķiem un to pielietotajiem līdzekļiem.
Ideālajam tipam nav nekāda sakara ar statistiskajiem līdzekļiem un vidējiem aritmētiskajiem
rādītājiem. Vairākums no iesaistītajiem rakstura lielumiem nav pakļauti skaitliskai noteikšanai un, jau
tikai šī iemesla dēļ, tos nevar iekļaut vidējos aritmētiskajos aprēķinos. Bet galveno iemeslu var atrast
kaut kur citur. Statistiskie vidējie rādītāji apzīmē tādas klases vai tipa dalībnieka uzvedību, kas jau tika
izveidota, izmantojot definīcijas un raksturojumu atsaucoties uz citām pazīmēm, attiecībā uz
raksturojumiem, uz kuriem nav atsauces definīcijā vai raksturojumā. Piederība klasei vai tipam ir
jāzina pirms statistiķis var sākt izmeklēt īpašās pazīmes un pielietot šāda izmeklējuma rezultātus, lai
noskaidrotu vidējos rādītājus. Mēs varam noskaidrot vidējo vecumu Savienoto Valstu senatoriem vai
mēs varam aprēķināt vidējos rādītājus, kas attiecas uz kāda vecuma iedzīvotāju grupas uzvedību
attiecībā uz īpašu problēmu. Bet tas ir loģiski neiespējami kļūt piederīgam kādai klasei vai grupai
atkarībā no vidējā rādītāja.
Nevienu vēsturisko problēmu nevar aplūkot bez ideālo tipu palīdzības. Pat tad, kas vēsturnieks
saskaras ar atsevišķu personu vai ar atsevišķu gadījumu, viņš nevar izvairīties no atsauces uz ideāliem
tipiem. Ja viņš runā par Napoleonu, viņam ir jāatsaucas uz tādiem ideāla tipiem kā pavēlnieks,
diktators, revolucionārs vadītājs, un, ja viņš nodarbojas ar Franču revolūciju, viņam ir jāatsaucas uz
tādiem ideāla tipiem kā revolūcija, esošā režīma sairšana, anarhija. Var būt, ka atsauce uz ideāla tipu
sastāv tikai no noraidīšanas no tās piemērojamības konkrētajam gadījumam. Bet visi vēsturiskie
notikumi ir aprakstīti un izskaidroti ar ideālo tipu līdzekļiem. Arī pasaulīgajam cilvēkam, aplūkojot
pagātnes vai nākotnes notikumus, vienmēr ir jāpielieto ideāla tipi un neviļus vienmēr tā arī dara.
Ir vai nav noteiktu ideālo tipu izmantošana lietderīga un vai tā veicina pietiekamu izpratni par
parādībām vai nē, var izlemt vienīgi ar izpratni. Pats ideāla tips nenosaka izpratnes veidu , bet
izpratnes vieds ir tas, kas pieprasa veidot un izmantot atbilstošos ideāla tipus.
Ideāla tipi ir izveidoti, izmantojot idejas un priekšstatus, kas ir attīstījušies no visām ne vēsturisko
zināšanu nozarēm. Katra vēstures izziņa, protams, ir atkarīga no citu zinātņu atklājumiem un nekad
nedrīkst būt pretrunā tiem. Bet vēstures zināšanām ir cits izzināmais priekšmets un citas metodes,
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nekā šīm pārējām zinātnēm, un tās, savukārt, nevar izmantot izpratnei. Tādējādi ideāla tipus nedrīkst
sajaukt ar ne vēsturisko zinātņu jēdzieniem. Tas ir spēkā arī attiecībā uz praksioloģijas kategorijām un
jēdzieniem. Tie, protams, sagādā nepieciešamos prāta līdzekļus vēstures pētīšanai. Taču tie
neatsaucas uz unikālu un atsevišķu notikumu izpratni, kas ir vēstures pētāmais priekšmets. Ideāla tips
līdz ar to nekad nevar būt vienkārša praksioloģijas jēdziena pieņemšana.
Daudzos gadījumos notiek tā, ka termins, kuru lieto praksioloģija, lai izceltu praksioloģisko jēdzienu,
kalpo, lai vēsturniekam paziņotu ideāla tipu. Tad vēsturnieks lieto vienu vārdu, lai izteiktu divas
dažādas lietas. Dažreiz viņš izmanto terminu, lai iezīmētu tā praksioloģisko saikni, bet visbiežāk, lai
paziņotu ideāla tipu. Vēlākajos gadījumos vēsturnieks pievieno vārdam tādu nozīmi, kas atšķiras no
praksioloģijas nozīmes, viņš to pārveido, nododot to citai izpētes jomai. Ekonomijas jēdziens
„privātuzņēmējs” pieder pie cita ideāla tipa „privātuzņēmēja” slāņa nekā to lieto ekonomikas vēsture
un aprakstošā ekonomika. (Trešajā slānī atrodas tiesiskais termins „privātuzņēmējs”.) Ekonomikas
termins „privātuzņēmējs” ir precīzi definēts jēdziens, kurš, tirgus ekonomikas teorijas ietvaros, nozīmē
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Neviens, to lietojot, nedomā par kurpju tīrītāj puiku, taksistiem, kuriem pieder savas mašīnas, maziem
biznesmeņiem un maziem lauksaimniekiem. Tas, ko ekonomika nosaka attiecībā uz privātuzņēmējiem,
ir nemaināmi spēkā visiem tās klases locekļiem neņemot vērā īslaicīgos un ģeogrāfiskos apstākļus un
to biznesu dažādās nozares. Tas, ko ekonomikas vēsture nosaka par tās ideālo tipu var atšķirties
atkarībā no konkrētiem apstākļiem – vecuma dažādības, valstīm, biznesa nozarēm un citiem
apstākļiem. Vēsture ir maz izmantojusi privātuzņēmēja vispārējo ideāla tipu. Tā ir daudz vairāk
nodarbināta ar tādiem tipiem, kā: Džefersona laika Amerikas privātuzņēmējs, Vācijas smagā
rūpniecība Viljama II laikā, Jaunās Anglijas tekstila ražošana pēdējās desmitgadēs pirms Pirmā
Pasaules Kara, Parīzes Protestantu haute finance, paša spēkiem kļuvušais privātuzņēmējs utt.
Neatkarīgi vai noteikta ideālā tipa lietošana ir ieteicama vai nē, ir pilnībā atkarīgs no izpratnes veida.
Mūsdienās ir diezgan pierasts izmantot divus ideāla tipus: Kreisā spārna partijas (progresīvie) un Labā
spārna partijas (fašisti). Pirmais iekļauj Rietumu demokrātus, dažus Latīņamerikas diktatorus un Krievu
boļševikus; otrais Itāliešu fašismu un Vācu nacistus. Šāda tipizācija ir noteiktas izpratnes veida
rezultāts. Cits veids būtu pretējs demokrātiem un diktatoriem. Krievu boļševisms, itāļu fašisms un
vācu nacisms pieder pie diktatoriskā valdības ideāla tipa un rietumu sistēmas pie demokrātiskā
valdības ideāla tipa.
Tā bija, Vācijas Wirtschaftliche Staatswissenshaften vēstures skolas un Amerikas varas iestāžu
būtiska kļūda, izskaidrot ekonomiku kā ideālā tipa uzvedības raksturojumu, homo oeconomicus.
Saskaņā ar šo doktrīnu tradicionālā vai ortodoksālā ekonomika nenodarbojas ar cilvēka uzvedību,
kāda tā patiešām ir, un rīcību, bet ar fiktīvu vai hipotētisku priekšstatu. Tā iztēlojas, ka cilvēku virza
tikai „ekonomikas” vadmotīvi, tas ir, tikai ar nolūku iegūt maksimāli iespējamu materiālo vai naudas
labumu. Tādam cilvēkam, kā apgalvo šie kritiķi, nav un nekad nav bijis reāls līdzinieks, tas ir neīsts
fantoms kabineta filozofijai. Nevienu cilvēku nemotivē vienīgi vēlme kļūt pēc iespējas bagātākam,
daudzi pat vispār nav ietekmēti ar šādu nicināmu vēlmi. Ir veltīgi atsaukties uz šādiem maldinošiem
cilvēkiem, kas nodarbojas ar dzīvi un vēsturi.
Pat ja tāda tiešām arī būtu klasiskās ekonomika nozīme, homo oeconomicus noteikti nebūtu ideālais
tips. Ideāla tips nav cilvēka vienas puses vai aspekta iemiesojums dažādiem mērķiem un vēlmēm. Tas
vienmēr ir sarežģīts realitātes parādību atspoguļojums, vai nu cilvēku, vai arī institūciju vai ideoloģiju
attēlojums.
Klasiskie ekonomisti mēģināja izskaidrot cenu veidošanos. Viņi pilnībā apzinājās faktu, ka cena nav
īpašas cilvēku grupas aktivitātes produkts, bet ir visas tirgus sabiedrības locekļu mijiedarbības
rezultāts. Tā bija viņu paziņojumu jēga, ka pieprasījums un piedāvājums nosaka cenas veidošanos.
Taču klasiskie ekonomisti izgāzās savos mēģinājumos sagādāt apmierinošu vērtības teoriju. Viņi
nespēja atrast risinājumu acīmredzamajam vērtības paradoksam. Viņi bija neizpratnē par iespējamo
paradoksu, ka „zelts” ir daudz vērtīgāks nekā „sudrabs”, lai gan sudrabs ir daudz „noderīgāks” nekā
zelts. Tādēļ viņi nevarēja izveidot vispārīgu vērtības teoriju un nevarēja izsekot tirgus apmaiņas un
ražošanas parādības sākuma cēloņiem, patērētāju uzvedībai. Šis trūkums piespieda viņus pamest
savus vērienīgos plānus izstrādāt cilvēka rīcības vispārējo teoriju. Viņiem bija jāapmierina pašiem sevi
ar teoriju, kura izskaidroja vienīgi uzņēmēja aktivitātes, bez atgriešanās pie ikviena izvēles kā gala
noteicošā faktora. Viņi nodarbojās tikai ar uzņēmēja rīcībām, dedzīgi vēlējās nopirkt lētākajā tirgū un
pārdot dārgākajā. Patērētājs tika atstāts ārpus viņu teoretizēšanas jomas. Vēlāk klasiskās ekonomikas
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epigonisti izskaidroja un pamatoja šo nepilnību kā apzinātu un metodoloģiski nepieciešamu
procedūru. Viņi apgalvoja, ka tas bija piesardzīgs ekonomistu nolūks, lai ierobežotu viņu izmeklējumus
tikai vienā cilvēku mēģinājumu aspektā, proti, „ekonomikas” aspektā. Tas bija viņu nodoms izmantot
fiktīvu cilvēka tēlu, kuru virza vienīgi „ekonomiskie” motīvi un ignorēt visus pārējos motīvus, kaut gan
paši viņi pilnībā apzinājās faktu, ka īstos cilvēkus virza daudzi citi „ne ekonomiskie” motīvi.
Nodarboties ar citiem motīviem, saglabājot vienu grupu no šiem izskaidrojumiem, nav ekonomikas
uzdevums, bet ir visu pārējo zināšanu nozaru uzdevums. Savukārt cita grupa atzina, ka šo „ne
ekonomisko” motīvu aplūkošana un to ietekme uz cenu veidošanos, ir arī ekonomikas uzdevums, bet
viņi uzskatīja, ka tas ir jāatstāj vēlākām paaudzēm. Vēlāk mūsu izmeklēšanā tiks parādīts, ka šī
atšķirība starp cilvēku „ekonomikas” un „ne ekonomikas” rīcības motīviem ir nepārliecinoša47. Šobrīd
ir galvenais ir saprast, ka šī cilvēka rīcības ekonomiskās puses doktrīna pilnībā sagroza klasisko
ekonomistu mācību. Viņi nekad neparedzēja darīt to, ko šī doktrīna viņiem piedēvē. Viņi vēlējās
aptvert patieso cenas veidošanos, nevis fiktīvās cenas, jo tās būtu noteiktas, ja cilvēki rīkotos
hipotētisko apstākļu iespaidā savādāk nekā ja patiesībā tos ietekmētu citi apstākļi. Cenas, kuras viņi
mēģina izskaidrot un arī izskaidro, lai gan neizpēta tās līdz patērētāju izvēlei, ir patiesās tirgus cenas.
Piedāvājums un pieprasījums, par kuru viņi runā, ir patiesie faktori, kurus nosaka visi motīvi, kas
cilvēku provocē pirkt un pārdot. Viņu teorija bija nepareiza ar to, ka viņi neizanalizēja pieprasījumu
atpakaļ līdz patērētāju izvēlei, viņiem trūka apmierinošas pieprasījuma teorijas. Bet tā nebija viņu
ideja, ka pieprasījums, kā viņi izmantoja šo jēdzienu savās disertācijās, bija noteikts vienīgi ar
„ekonomikas” motīviem, kas atšķīrās no „ne ekonomikas” motīviem. Tā kā viņi ierobežoja savu
terorizēšanu līdz uzņēmēja rīcībām, viņi nenodarbojās ar gala patērētāja motīviem. Tomēr, viņu cenu
teorija bija domāta kā patieso cenu izskaidrojums neatkarīgi no motīviem un idejām, kuras provocē
patērētājus. Mūsdienu subjektīvā ekonomika sākas ar neapšaubāmo vērtības paradoksa risinājumu.
Tā ne ierobežo tās teorēmas tikai ar uzņēmēja rīcībām, ne arī nodarbojas ar fiktīvu homo
oeconomicus. Tā aplūko ikviena rīcības nepiekāpīgās kategorijas. Tā teorēmas, attiecībā uz cenām,
algu likmēm un procentu likmēm, atsaucas uz visām šīm parādībām neņemot vērā tos motīvus, kuri
liek cilvēkiem pirkt vai pārdot vai arī atturēties no pirkšanas vai pārdošanas. Ir pienācis laiks pilnībā
atbrīvoties no jebkādām atsaucēm uz neveiksmīgiem mēģinājumiem attaisnot veco ekonomistu
nepilnības, izmantojot apelācijai homo oeconomicus redzējumu.

10. Ekonomikas metode
Praksioloģijas darbības lauks ir cilvēka rīcības kategorijas iztirzāšana. Viss nepieciešamais visu
praksioloģijas teoriju dedukcijai ir cilvēka rīcības būtības zināšana. Tās ir zināšanas, kuras ir mūsu pašu,
jo mēs esam cilvēki, nevienai cilvēka izcelsmes būtnei, kurai patoloģiskie stāvokļi nav samazināti tikai
līdz veģetatīvai eksistencei, tās netrūkst. Nav nepieciešama īpaša pieredze, lai saprastu šīs teorēmas
un nekāda pieredze, lai arī cik bagāta tā būtu, nevarētu atklāt tās tādai būtnei, kas nezinātu apriori,
kas tad tāda cilvēku rīcība vispār ir. Vienīgai veids lai izzinātu šīs teorēmas ir mūsu mantoto rīcības
kategorijas zināšanu loģiskā analīze. Mums jāiedomājas pašiem sevi un jāatspoguļo cilvēku rīcības
struktūras. Gluži kā loģika un matemātika, praksioloģijas zināšanas ir mūsos, tās nenāk no ārienes.
Visi praksioloģijas jēdzieni un teorēmas ir iekļautas cilvēku rīcības kategorijā. Pirmais uzdevums ir
iegūt un deducēt cilvēku rīcības, lai izskaidrotu to nozīmi un noteiktu vispārējos rīcības nosacījumus kā
tādus. Noskaidrojot, kādi nosacījumi ir nepieciešami ikvienai rīcībai, kādam ir jāiet tālāk un jānosaka ,
protams, kategoriskā un formālā nozīmē, mazāk nepieciešamos vispārīgos nosacījumus īpašiem rīcības
veidiem. Ar otro uzdevumu būtu iespējams nodarboties, atzīmējot visus iespējamos nosacījumus un
no tiem deducējot visus secinājumus, kuri būtu loģiski pieļaujami. Tik visaptveroša sistēma sniegtu
teoriju, kas neattiektos tikai uz cilvēka rīcību, jo tā būtu saskaņā ar īstās pasaules sniegtajiem
nosacījumiem un apstākļiem, kuros cilvēks dzīvo un darbojās. Tā nemazāk nodarbotos ar tādām
hipotētiskām rīcībām, kuras tiktu veiktas nerealizējamos nosacījumos iedomātajās pasaulēs. Bet
zinātnes nolūks ir zināt patiesību. Tā nav garīgā vingrošana vai loģiskā nodarbība. Līdz ar to
praksioloģija ierobežo savus pētījumus līdz rīcības pētīšanai, saskaņā ar tiem nosacījumiem un
pieņēmumiem, kuri doti realitātē. Tā pēta rīcību, saskaņā ar nerealizējamiem un neizpildāmiem
nosacījumiem, vienīgi no diviem viedokļiem. Tā nodarbojas ar lietu apstākļiem, kas nav šobrīd un
nebija pagātnē, bet kuri iespējams varētu kļūt reāli kaut kad nākotnē. Un tā arī izmeklē neīstus un
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nerealizējamus nosacījumus, ja tāds pētījums ir nepieciešams apmierinošai izpratnei par to, kas notiek
saskaņā ar nosacījumiem, kuri ir klātesoši realitātē. Taču šī atsauce uz pieredzi nevājina praksioloģijas
un ekonomikas apriori raksturu. Pieredze tikai vada mūsu ziņkārību uz noteiktām problēmām un
novirza to no citām problēmām. Tā pasaka mums, ko mums vajadzētu izpētīt, bet nepasaka mums, kā
mēs varētu virzīties uz priekšu mūsu meklējumos pēc zināšanām. Vēl jo vairāk, tā nav pieredze, bet
pati domāšana, kas mums to iemāca, un kuros gadījumos ir nepieciešams izmeklēt nerealizējamus
hipotētiskos nosacījumus, lai varētu aptvert, kas notiek reālajā pasaulē.
Darbaspēka neefektivitāte nepieder pie kategoriskā un apriori raksturojuma. Mēs varam bez
iebildumiem domāt par pasauli, kurā darbaspēks nesagādā neērtības, un mēs varam aprakstīt lietu
apstākļus, kas dominē šādā pasaulē48. Bet reālā pasaule tiek nosacīta ar darbaspēka efektivitāti.
Teorēmas, kas ir balstītas tikai uz pieņēmumiem, ka darbaspēks ir neērtības cēlonis, ir piemērojamas
reālā pasaulē notiekošā saprašanai.
Pieredze māca, ka pastāv darbaspēka neefektivitāte. Bet tā neiemāca to tieši. Nepastāv tāda
parādība, kura sevi iepazīstina kā darbaspēka neefektivitāte. Pastāv vienīgi pieredzes dati, kuri ir
izskaidroti, pamatojoties uz apriori zināšanām, kas nozīmē, ka cilvēks uzskata brīvo laiku – tas ir, darba
neesamību, kamēr pārējās lietas paliek nemainīgas – kā daudz vēlamāku nosacījumu nekā darba
darīšanu. Mēs redzam, ka cilvēki atsakās no priekšrocībām, kuras viņi varētu dabūt strādājot vairāk,
tas ir, viņi ir gatavi uzupurēties, lai iegūtu brīvo laiku. No šī fakta mēs secinām, ka brīvais laiks tiek
vērtēts kā labs un ka darbs tiek uzskatīts kā apgrūtinājums. Bet no iepriekšējās praksioloģijas
izpratnes, mēs nevarētu nonākt pie šāda secinājuma. Netieša teorijas apmaiņa un visas turpmākās
teorijas, kas balstās uz to, – kā, piemēram, teorija par kredīta apgrozāmību – ir piemērojams tikai
notikumu izskaidrošanai tādā pasaulē, kurā tiek praktizēta netieša apmaiņa. Pasaulē, kurā ir tikai
bartera tirdzniecība, tā būtu tikai intelektuāla spēle. Diez vai, ka tādas pasaules ekonomisti, ja
ekonomikas zinātne vispār tajā būtu radusies, būtu vispār apsprieduši netiešās apmaiņas problēmas,
naudu un visās pārējās mūsdienu problēmas. Taču mūsu patiesajā pasaulē šādi pētījumi ir ekonomikas
teorijas būtiska sastāvdaļa.
Fakts, ka praksioloģija, piemiedzot acis uz realitātes aptveršanu, koncentrējas uz šo problēmu
izmeklēšanu, kas ir tai noderīga, nemaina tās izpratnes apriorisko raksturu. Bet tā iezīmē veidu, kādā
ekonomika, līdz pat šodienai vienīgā praksioloģijas sīki izstrādātā daļa, parāda savus mēģinājuma
rezultātus.
Ekonomika neseko loģikas un matemātikas metodei. Tā neparāda tikai integrētās sistēmas apriori
loģisko spriešanu, kas kalpo jebkurai atsaucei uz realitāti. Tās izpratni iepazīstinot ar pieņēmumiem, tā
apmierina pati sevi, ka iesaistīto pieņēmumu aplūkošana var sniegt noderīgus pakalpojumus realitātes
izprašanai. Tā strikti nenodala savos zinātniskajos darbos un monogrāfijās tīro zinātni no tās teorēmu
izmantošanas noteiktu vēsturisko un politisko problēmu risināšanai. Tā pieņem, priekš savu rezultātu
organizētas parādīšanas, formu, kurā apriori teorija un vēsturisko parādību izskaidrošana ir sapītas
kopā.
Ir skaidrs, ka šo metodes veidu pieprasīja ekonomika ar tās priekšmeta rakstu un būtību. Tā ir
pierādījusi savu lietderību. Tomēr, kāds nedrīkst ignorēt faktu, ka manipulācija, ar šo savdabīgo un
loģisko, mazliet dīvaino, metodi, prasa piesardzību un vērību, un ka naivie un paviršie prāti atkal un
atkal ir aizveduši neceļos vieglprātīgi sajaucot divas epistemoloģiski atšķirīga satura metodes.
Nav tādas lietas kā ekonomikas vēsturiskās metodes vai institucionālās ekonomikas disciplīna. Ir
ekonomika un ir ekonomikas vēsture. Šos abus nekad nevajag sajaukt. Visas ekonomikas teorēmas
noteikti ir derīgas jebkuros gadījumos, kuros visi priekšnosacījumu pieņēmumi ir doti. Protams, tiem
nav praktiskas nozīmes gadījumos, kuros šie nosacījumi nepastāv. Teorēmas, kas atsaucas uz netiešu
49
apmaiņu nevar pielietot nosacījumos, kuros nav netieša apmaiņa. Bet tas nevājina tās derīgumu .
Problēmu aizēno valdības un spēcīgo spiedienu grupu mēģinājumi noniecināt ekonomiku un
apmelot ekonomistus. Despoti un demokrātiskais vairākums ir apreibuši no varas. Viņiem negribīgi
jāatzīst, ka arī viņi ir pakļauti dabas likumiem. Bet viņi noraida galveno ideju ekonomikas likumam. Vai
viņi nav augstākie likumdevēji? Vai tad viņiem nav iespēja sagraut ikvienu oponentu? Nevienam kara
valdniekam nav tieksme apzināties jebkādus ierobežojumu, izņemot tos, kurus viņam uzliek augstākie
bruņotie spēki. Iztapīgi rakstnieķeļi vienmēr ir gatavi veicināt šādu pašapmierinātību, izskaidrojot
atbilstošās doktrīnas. Viņi sauc savus sagrozītos pieņēmumus par „vēsturisko ekonomiku”. Lai gan
48
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patiesībā, ekonomikas vēsture ir tikai valdības politikas garš izklāsts, kas neizdevies, jo to politika tika
plānota bezkaunīgi ignorējot ekonomikas likumus.
Ir neiespējami saprast ekonomiskās domas vēsturi, ja kāds nepievērš uzmanību faktam, ka
ekonomika kā tādi ir izaicinājums pastāvošās varas augstprātībai. Ekonomists nekad nebūs iecienīts
diktatoriem vai demagogiem. Viņiem viņš vienmēr būs kūdītājs, un jo vairāk viņi būs iekšēji
pārliecināti, ka ekonomista iebildumi ir patiesi pamatoti, jo vairāk viņi viņu neieredzēs.
Saskaroties ar visām šīm neprātīgajām aģitācijām, ir lietderīgi noskaidrot faktu, ka sākumpunkts visai
praksioloģiskai un ekonomiskai spriešanai, cilvēka rīcības kategorija, ir pierādījums jebkurai kritikai un
iebildumiem. Nekāda apelācija, jebkuriem vēsturiskiem vai empīriskiem apsvērumiem, nevar atklāt
nevienu kļūdu pieņēmumā, ka cilvēki mērķtiecīgi tiecas pēc noteiktiem izvēlētiem mērķiem. Nekāda
runas par iracionalitāti, par cilvēka dvēseles neizmērojamajiem dziļumiem, dzīves parādības
spontānumu, automātiskumu, refleksiem vai tropismu nevar atzīt par spēkā neesošu apgalvojumu, ka
cilvēks izmanto savu saprātu, lai realizētu iekāres un vēlmes. No nesatricināmiem pamatiem cilvēku
rīcības kategorijā praksioloģija un ekonomika virzās uz priekšu soli pa solim diskusīvā spriešanas veidā.
Precīzi definējot pieņēmumus un nosacījumus, viņi izveido jēdzienu sistēmu un iezīmē visus
secinājumus, kas ietver loģiski neapstrīdamus loģiskos spriedumus. Attiecībā uz rezultātiem, šādi ir
iespējams iegūt tikai divas attieksmes, jebkura no tām var atklāt loģiskās kļūdas dedukcijas ķēdē, kas
sniedza šos rezultātus, kā arī kāda var apliecināt rezultāta pareizību un pamatotību.
Ir veltīgi iebilst, ka dzīve un realitāte ir neloģiskas. Dzīve un realitāte nav ne loģiska ne neloģiska,
viņas vienkārši ir tādas dotas. Bet loģika ir vienīgais pieejamais veids cilvēkam, lai abus izprastu. Ir
veltīgi iebilst, ka dzīve un vēsture ir neizprotama un neaprakstāma un ka cilvēka saprāts nekad
nevarēs izprast tā iekšējo būtību. Kritiķi pretrunīgi lieto vārdus par neizsakāmām un izskaidrotām
teorijām, protams, neīstām teorijām. Cilvēka prātam ir daudzas neaptveramas lietas. Bet tiktāl, cik
cilvēka prātam ir iespējams iegūt kādas zināšanas, lai arī cik ierobežotas tās nebūtu, viņš var pielietot
tikai vienu pieeju, kas ir saprātam atvērta. Ne mazāk iluzoriski ir to mēģinājumi nostādīt izpratni pret
ekonomikas teorēmām. Vēsturiskās izpratnes joma īpaši paskaidro tās problēmas, kuras nevar pilnībā
izskaidrot ar zinātnēm, kas nav vēsturiskas. Izpratne nekad nevar būt pretrunā teorijām, kuras
izveidoja ne vēsturiskās zinātnes. Izpratne nekad nevar veikt neko citu, kā, no vienas puses, noskaidrot
faktu, ka cilvēki tiek motivēti ar noteiktām idejām, tiecas pēc noteiktiem mērķiem un pielieto
noteiktus līdzekļus šo mērķu sasniegšanai, un, no otras puses, piešķirt dažādiem vēsturiskiem faktiem
to nozīmīgumu tiktāl, cik to var izdarīt ar ne vēsturiskajām zinātnēm. Izpratne nedod tiesības
mūsdienu vēsturniekiem apgalvot, ka eksorcisms jebkad ir bijis piemērots līdzeklis slimu govju
ārstēšanai. Kā arī tā neatļauj viņam apgalvot, ka ekonomikas likumi nebija spēkā Senajā Romā vai Inku
impērijā.
Cilvēks nav nekļūdīgs. Viņš meklē patiesību, tas ir, vispiemērotāko realitātes saprašanu, cik nu viņa
prāta un izpratnes struktūra viņam to atļauj. Cilvēks nekad nevar kļūt viszinošs. Viņš nekad nevar būt
pilnīgi pārliecināts, ka viņa pētījumi netika maldināti un ka tas, ko viņš uzskata par skaidru patiesību,
nav maldi. Viss, ko cilvēks var darīt, ir pakļaut visas savas teorijas vēlreiz un vēlreiz viskritiskākajai tās
pārskatīšanai. Tas nozīmē, ka ekonomistam ir jānoskaidro visas iepriekšējās teorēmas līdz pat to
neapšaubāmībai un noteiktam galīgajam pamatojumam, cilvēka rīcības kategorijai, un jāpārbauda ar
visrūpīgāko analīzi visus pieņēmumus un secinājumus, kas izriet no šādas teorēmas pārbaudes
pamatojuma.
Nevar apgalvot, ka šī procedūra ir garantija pret kļūdām. Bet tā neapšaubāmi ir visefektīvākā
metode, lai izvairītos no kļūdām.
Praksioloģija, un tātad arī ekonomika, ir deduktīva sistēma. Tā iegūst savu spēku no tās dedukcijas
sākumpunkta, no rīcības kategorijas. Nevienu ekonomikas teorēmu nevar uzskatīt par pamatotu, kas
nav pienācīgi nostiprināta uz šādu pamatojumu ar nepagāžamu spriešanas virkni. Apgalvojums, kurš ir
paziņots bez šādas sakarības, ir patvaļīgs un atrodas pus gaisā. Nodarboties ar īpašu ekonomikas
segmentu ir neiespējami, ja kāds to neieliek pilnveidotā rīcības sistēmām.
Empīriskās zinātnes sāk ar atsevišķiem notikumiem un turpina ar unikāliem un individuāliem līdz
daudz vispārīgiem notikumiem. Viņu procedūra ir pakļauta specializācijai. Viņi var nodarboties ar
segmentiem, nepievēršot uzmanību visai nozarei. Ekonomists nekad nedrīkst būt speciālists.
Nodarbojoties ar jebkuru problēmu, viņam vienmēr ir jāpielabo savs skatījums uz visu sistēmu.
Vēsturnieki šajā nozīmē bieži grēko. Viņi ir gatavi izgudrot ad hoc teorēmas. Viņiem dažreiz neizdodas
apzināties, ka nevar nošķirt nevienu cēlonības saistību no sarežģītas parādību pētīšanas. Viņu
izlikšanās, realitātes pētīšanai bez jebkādas atsauces uz to, ko viņi paši noniecina kā aizspriedumainas
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idejas, ir veltīga. Patiesībā viņi negribīgi pielietoja populāras doktrīnas jau sen pirms tās atmaskoja kā
maldīgas un pretrunīgas.

11. Praksioloģisko jēdzienu ierobežojumi
Praksioloģijas kategorijas un jēdzieni ir izdomāti tādēļ, lai izprastu cilvēku rīcību. Tie kļūst pretrunīgi
paši sev un aplami, ja kāds mēģina tos pielietot nodarbojoties ar nosacījumiem, kuri atšķiras no
cilvēka dzīves. Naivs primitīvās reliģijas antropomorfisms ir filozofijas prātam nebaudāms. Taču
filozofu mēģinājumi noteikt, pielietojot praksioloģijas jēdzienus, absolūtās būtnes raksturīgās pazīmes,
kurai nepastāv nekādi ierobežojumi un cilvēka eksistences trauslumi.
Sholastikas filozofi un teologi, un tāpat Saprāta Laikmeta Teisti un Deisti, iedomājās absolūtu un
perfektu būtni, nemaināmu, visvarenu un viszinošu, un tomēr tā plānoja un rīkojās, tiecās pēc mērķa
un izmantoja līdzekļus šo mērķu sasniegšanai. Bet rīcību var vienīgi piedēvēt neapmierinātai būtnei,
un atkārtotu rīcību var piedēvēt vienīgi tādai būtnei, kura nespēj vienā acumirklī novērst savu
neapmierinātību vienreiz vai uz visiem laikiem. Būtne, kas veic darbība, ir neapmierināta un līdz ar to
nav visvarena. Ja tā būtu apmierināta, viņai nevajadzētu rīkoties, un ja tā būtu visvarena, viņa jau sen
būtu radikāli novērsusi savu neapmierinātību. Visu varošai būtnei nav grūtības izvēlēties starp
dažādiem neērtības stāvokļiem, viņai nav nepieciešamība piekrist mazākajam ļaunumam. Visvarenība
nozīmētu tādu varu, kas varētu visu sasniegt un izbaudīt pilnīgu apmierinātību nepakļaujoties
nekādiem ierobežojumiem. Bet tas ir nesavienojams ar pašu rīcības jēdzienu. Visu varošai būtnei
mērķu un līdzekļu kategorijas neeksistē. Viņa stāv pāri visai cilvēka saprašanai, jēdzieniem un
izpratnei. Visu varošai būtnei katrs „līdzeklis” sniedz neierobežotas iespējas, viņa var pielietot katru
„līdzekli” jebkura mērķa sasniegšanai; tā var sasniegt ikvienu mērķi neizmantojot nevienu līdzekli. Tas
ir ārpus cilvēka prāta spējām, neatlaidīgi domāt visu varošās būtnes jēdzienos, tās galīgajā loģiskajā
nozīmē. Tāds paradokss ir neatrisināms. Vai visu varošajai būtnei ir spējīga sasniegt kaut ko, kas būtu
imūns pret tās atkārtotu iejaukšanos? Ja viņai ir tādas spējas, tad viņas varenībai pastāv robežas un tā
nav visu varoša, ja viņi nav tādas spējas, tad pamatojoties jau uz šo faktu vien, tā nav visu varoša. Vai
visvarenība un viszinība ir savienojama? Viszinība pieņem kā priekšnoteikumu, ka visi nākotnes
notikumi jau ir nemainīgi noteikti. Ja pastāv viszinība, tad visvarenība ir neaptverama. Nespēja
izmainīt iepriekš noteiktu notikumu gaitu, ierobežotu spējas jebkurai būtnei.
Rīcība ir iespēju un kontroles izpausme, kura ir ierobežota. Tā ir cilvēka izpausme, kurš var savaldīt
sava prāta ierobežotās spējas, sava ķermeņa psiholoģisko dabu, savas vides nepastāvību un ārējo
faktoru trūkumu, no kā ir atkarīga viņa labklājība. Veltīgi ir atsaukties uz cilvēka dzīves nepilnībām un
vājumiem, ja kāds tiecas aprakstīt kaut ko kā pilnīgi ideālu. Pati absolūtā ideāla ideja vistiešākā veidā ir
pretrunīga. Absolūtā ideāla stāvokli jāiedomājas kā pilnīgu, beidzamu un izmaiņām nepakļaujamu.
Izmaiņas varētu vienīgi sabojāt tā pilnību un pārveidot to par mazāk ideālu stāvokli, tikai iespēja, ka
var notikt izmaiņa, ir nesavienojama ar absolūtā ideāla jēdzienu. Bet izmaiņu neesamība, tas ir, pilnīgs
nemainīgums, nelokāmība un nekustīgums, ir līdzvērtīga dzīves neesamībai. Dzīve un ideāls nav
savienojami, bet tā pat arī nāve un ideāls. Dzīvošana nav ideāla, jo tā ir pakļauta pārmaiņām, nāve nav
ideāla, jo to neizdzīvo.
Dzīvojoša un rīcībspējīga cilvēka valoda var izveidot salīdzinājumus un vispārākās salīdzinājuma
pakāpes. Bet pilnība nav pakāpe, tas ir ierobežojošs uzskats. Pilnība ir nenosakāma, neiedomājama un
neizsakāma. Tas ir nepiepildāms jēdziens. Nav tādas lietas kā ideāla laime, ideāls cilvēks un mūžīgā
svētlaime. Ikviens mēģinājums aprakstīt Leiputrijas nosacījumus vai dzīvi pie Eņģeļiem kļūs par
paradoksu. Kur pastāv nosacījumi, ir arī ierobežojumi un nav ideālu, ir tikai mēģinājumi pārvarēt
šķēršļus un ir vilšanās un neapmierinātība.
Kad filozofi ir pametuši ideāla meklējumus, to pārņem utopieši. Viņi izgudro sapņus par ideālu valsti.
Viņi nesaprot, ka valsts, spaidu un varmācību sabiedrības pārvaldes aparāts, ir iestāde, lai censtos tikt
galā ar cilvēku nepilnībām, un ka tās galvenā funkcija ir uzlikt sodu mazākumam, lai pasargātu
vairākumu no konkrētu rīcību kaitīgajām sekām. „Ideālam” cilvēkam nevajadzētu piespiešanu un
fizisku ietekmēšanu. Bet utopieši nepievērš uzmanību cilvēka dabiskajām vajadzībām un cilvēka
dzīves neizmaināmiem nosacījumiem.
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Gudvins uzskatīja , ka cilvēks var kļūt nemirstīgs, ja atteiksies no privātā īpašuma. Čarls gvelza par
okeānu, kas satur limonādi sālsūdens vietā. Marksisma ekonomiskā sistēma pilnīgi mierīgi ignorēja
52
deficīta faktu materiālu ražošanā. Trotskijs atklāja , ka proletāriešu paradīzē „vidējais cilvēka tips
pieaugs līdz Aristoteļa, Gētes vai Markas augstumiem. Un virs viņiem parādīsies jauni sasniedzamie
augstumi.”
Mūsdienās vispopulārākās iedomas ir stabilizācija un drošība. Vēlāk mēs izmeklēsim arī šos
modernos saukļus.
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III.

EKONOMIKA UN DUMPIS PRET SAPRĀTU
1. Dumpis Pret Saprātu

TĀ ir taisnība, daži filozofi bija gatavi pārvērtēt cilvēka saprāta spējas. Viņi uzskatīja, ka cilvēks var,
racionalizējot pēdējos kosmisko notikumu cēloņus, atklāt raksturīgos mērķus, uz ko tiecas galvenais
iniciators, veidojot visumu un nosakot tā evolūcijas gaitu. Viņi plaši izrunājās par „Absolūto” it kā tas
būtu viņu kabatas pulkstenis. Viņi neizvairījās paziņot pastāvīgās absolūtās vērtības un noteikt morālās
vērtības, kas bez nosacījumiem saista visus cilvēkus.
Tad ilgu laiku bija utopijas rakstnieki. Viņi iezīmēja zemes paradīzi, kurā valdītu vienīgi skaidrs
saprāts. Viņiem neizdevās saprast, ka tas, ko viņi sauca par absolūto saprātu un skaidru patiesību, bija
viņu pašu prāta fantāzija. Viņi paši sev nepamatoti piedēvēja nekļūdīgumu un bieži atbalstīja
neiecietību vardarbīgi apspiežot visus opozicionārus un ķecerus. Viņi tiecās pēc diktatūras vai nu paši
priekš sevis vai arī cilvēkiem, kuri precīzi īstenoja savus plānus. Pēc viņu domām nepastāvēja savādāks
glābiņš no cilvēces ciešanām.
Tad bija Hēgelis. Viņš bija dziļdomātājs, un viņa darbi ir stimulējošo ideju glabātavas. Bet viņš
darbojās maldīgu uzskatu iespaidā, ka Geist, Absolūtais, atklāja sevi caur viņa vārdiem. Visumā
nepastāvēja nekas tāds, kas Hēgelim bija apslēpts. Žēl, ka viņa valoda bija tik neskaidra, ka to varēja
izskaidrot tik dažādos veidos. Labā spārna Hēgelieši izskaidroja to kā apstiprinājumu Prūsiešu
autokrātiskajai valdības sistēmai un Prūsiešu baznīcas dogmām. Kreisā spārna Hēgelieši no tā izlasīja
ateismu, nesamierināmu revolucionāro radikālismu un anarhistiskas doktrīnas.
Tad bija Augusts Komte. Viņš precīzi zināja, ko nākotne ir cilvēcei paredzējusi. Un, protams, viņš
uzskatīja sevi par visaugstāko likumdevēju. Piemēram, viņš uzskatīja noteiktus astronomiskos
pētījumus par veltīgiem un vēlējās tos aizliegt. Viņš plānoja aizvietot kristietību ar jaunu reliģiju, un
izvēlējās sievieti, kura jaunizveidotajā baznīcā bija lemta Jaunavas Marijas aizvietošanai. Komti var
attaisnot, jo viņš bija vājprātīgs, šī vārda pilnajā nozīmē, ko tam piešķir patoloģija. Bet kā ar viņa
sekotājiem?
Varētu pieminēt vēl ļoti daudz tādus faktus. Bet nepastāv neviens arguments pret saprātu,
racionālismu un saprātīgumu. Šiem sapņiem vispār nav nekāda sakara ar jautājumu vai saprāts ir vai
nav pareizs un ir vienīgais pieejamais līdzeklis cilvēkam, viņa mēģinājumos iegūt tik daudz zināšanas
cik vien viņam ir pieejamas. Godīgi un apzinīgi patiesības meklētāji nekad nav izlikušies, ka saprāts un
zinātniskie pētījumi var atbildēt uz visiem jautājumiem. Viņi pilnībā apzinājās cilvēka prātam uzliktos
ierobežojumus. Viņus nevar vainot atbildībā par Hēgeļa filozofijas seklumu un dažādo materiālistisko
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skolu vienkāršību. Racionālie filozofi paši vienmēr bija cieši apņēmušies parādīt abas robežas gan
apriori teorijai, gan empīriskajiem pētījumiem. Pirmie Britu politiskās ekonomikas, Deivida Hjūma,
utilitārisma un Amerikas pragmatiķu pārstāvji noteikti nav vainīgi cilvēka spēju pārspīlēšanā, lai iegūtu
patiesību. Daudz attaisnojamāka būtu pēdējo divsimts gadu filozofijas vainošana par pārlieku lielo
agnosticismu un skepticismu, nekā par augsto pārliecību tam, ko cilvēka prāts varētu sasniegt.
Dumpi pret saprātu, mūsdienām raksturīgo prāta attieksmi, neizraisīja pieticības, piesardzības un
sevis-izzināšanas trūkums no filozofu puses. To arī neizraisīja neveiksmes mūsdienu dabas zinātņu
attīstībā. Bet gan apbrīnojamie tehnoloģijas sasniegumi un medicīnas skaidrā valoda, kuru neviens
nevar ignorēt. Ir bezjēdzīgi uzbrukt mūsdienu zinātnei, neatkarīgi vai no intuitīvās vai mistiskās
viedokļa vai arī no jebkura cita viedokļa puses. Dumpis pret saprātu bija vērts pret citu mērķi. Tas
neattiecās pret dabas zinātnēm, bet gan pret ekonomiku. Uzbrukums dabas zinātnēm bija tikai loģiski
nepieciešamais rezultāts ekonomikas uzbrukšanai. Nedrīkstēja gāzt no torņa saprātu tikai vienā
vienīgā nozarē un atstāt to citās zināšanu nozarēs.
Lielais apvērsums izveidojās no vēsturiskās situācija, kas pastāvēja deviņpadsmitā gadsimta vidū.
Ekonomisti bija pilnībā iznīcinājusi sociālistu utopijas fantastiskās ilūzijas. Klasiskās sistēmas trūkums
viņus atturēja no izpratnes, kāpēc katrs sociālistiskais plāns ir nerealizējams, bet viņi zināja pietiekami
daudz, lai varētu parādīt, ka visi sociālistu plāni, kas bija izstrādāti tajā laikā, bija veltīgi. Tāpēc
pielietoja komunistiskās idejas. Sociālisti bija pilnīgi nespējīgi celt jebkādus iebildumus pret viņu
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shēmas postošo kritiku un izvirzīt jebkādu argumentu par labu tiem. Likās ka sociālisms jau sen kā
būtu miris.
No šī strupceļa sociālistus varēja izvest tikai viens ceļš. Viņi varēja uzbrukt loģikai un saprātam un
aizvietot racionālismu ar mistisku intuīciju. Un tā bija Kārļa Marksa vēsturiskā loma, ka ieteica šādu
risinājumu. Balstoties uz Hēgeļa dialektisko mistiku, viņš svētā nekaunībā piedēvēja sev iespēju
paredzēt nākotni. Hēgelis izlikās zinām, ka Dievs, veidojot Visumu, gribēja, lai Prūsijas monarhiju
vadītu Frederiks Villjams III. Taču Markss bija daudz labāk informēts par Dieva plāniem. Viņš zināja, ka
pēdējais vēstures evolūcijas process bija sociālisma tūkstošgades izveide.
Sociālismam ir pienākums darboties „ar nelokāmiem dabas likumiem”. Un, saskaņā ar Hēgeli, katrs
nākamais vēstures posms ir augstāks un labāks posms, nevar būt nekādu šaubu, ka sociālisms, cilvēces
evolūcijas pēdējais un galīgais posms, būs ideāls no jebkura viedokļa. Līdz ar to ir bezjēdzīgi apspriest
sociālistiskas valsts darbošanās detaļas. Vēsture, noteiktā laikā, sakārtos visu vislabākajā kārtībā. Tai
nav nepieciešams mirstīgā cilvēka padoms.
Taču vēl jo projām paliek viens galvenais šķērslis: postošā kritika ekonomistiem. Marksam tam jau
bija risinājums. Cilvēka saprāts, viņš apgalvoja, ir strukturāli nederīgs patiesības noskaidrošanai. Prāta
loģiskā struktūra ir atšķirīga dažādām sabiedrības kārtām. Nepastāv universāli derīga loģika. Tas, ko
prāts izveido, nekad nevar būt nekas vairāk kā tikai „ideoloģija”, proti, marksistu terminoloģijā, ideju
kopums, kas maskē paša domātāja sociālās kārtas savtīgās intereses. Tādēļ ekonomistu
„pilsētnieciskais” prāts ir pilnīgi nespējīgs izveidot kaut ko vairāk par kapitālisma aizstāvēšanu.
„Pilsētnieku” zinātnes mācības, „pilsētnieku” loģikas atzarojums, ir nederīgs proletāriešiem, augstākai
sabiedrības kārtai, kura ir nolemta visu pārējo kārtu iznīcināšanai un zemes pārvēršanai Paradīzes
Dārzā.
Bet, protams, proletāriešu loģika nav tikai kaut kādas sociālās kārtas loģika. „Proletāriešu ideju
loģika nav politiskās idejas, bet gan tīra un vienkārša loģikas emanācija. 54” Vēl jo vairāk, pateicoties
īpašajām privilēģijām, noteiktu iecelto pilsētnieku loģika nav sabojāta ar pilsētnieku iedzimtajiem
grēkiem. Kārlis Markss, turīga advokāta dēls, kas bija aprecējis Prūsijas augstmaņa meitu, un viņa
līdzstrādnieks Frederiks Engelss, bagāts audumu ražotājs, nekad nešaubījās, ka viņi paši bija pārāki par
likumu un, neskatoties uz viņu pilsētnieku izcelsmi, bija apveltīti ar spējām atklāt absolūto patiesību.
Vēstures uzdevums ir aprakstīt vēsturiskos apstākļus, kuri padarīja tik primitīvu doktrīnu populāru.
Ekonomikai ir cits uzdevums. Tai ir jāizanalizē gan marksisma poliloģija, gan citas poliloģijas, kas
izveidojušās pēc tā parauga, un jāatklāj to maldi un pretstati.

2. Poliloģijas loģiskais viedoklis
Marksisma poliloģija apgalvo, ka prāta loģiskā struktūra ir atšķirīga dažādiem sabiedriskās kārtas
locekļiem. Radikālā poliloģija atšķiras no marksisma poliloģijas tikai ar to, cik tā attiecina katrai rasai
noteiktu prāta loģikas struktūru un apgalvo, ka visi noteiktas rases locekļi, neatkarīgi no viņu
piederības kādai kārtai, ir apveltīti ar šo noteikto loģikas struktūru.
Nav vajadzības uzsākt sabiedrības kārtu un rasu jēdzienu kritiku tādā veidā, kā to pielieto šīs
doktrīnas. Nav nepieciešams jautāt marksistiem kad un kā proletārietis, kuram izdodas pievienoties
pilsētnieku kategorijai , pārmaina savu proletāriešu prātu pilsētnieka prātā. Lieki ir jautāt rasistam, lai
izskaidro kāds loģikas veids ir raksturīgs cilvēkiem, kas nav no īstas rasistu grupas. Var celt vēl ļoti
daudz nopietnus iebildumus.
Ne marksisti, ne rasisti, ne arī jebkuras citas poliloģijas atzara atbalstītāji nekad nav gājuši tālāk par
paziņojumu, ka prāta loģiskā struktūra ir atšķirīga dažādām kārtām, rasēm vai valstīm. Viņi nekad
neuzdrošinājās precīzi parādīt ar ko tad proletāriešu loģika atšķiras no pilsētnieku loģikas vai ar ko
āriešu loģika atšķiras no ne-āriešu loģikas, vai vāciešu loģika no franču vai britu loģikas. Marksistu acīs
Rikardo salīdzinošā izmaksas teorija ir neīsta, jo Rikardo bija pilsētnieks. Vācu rasisti nosodīja to pašu
teoriju tāpēc, ka Rikardo bija ebrejs, un vācu nacionālisti tāpēc, ka viņš bija anglis. Daži vācu profesori
apvienoja kopā visus šos trīs argumentus pret Rikardo mācību derīgumu. Tomēr, visas teorijas
noraidīšanai nepietiek tikai ar tās autora izcelsmes atmaskošanu. Vispirms ir nepieciešams izskaidrot
loģikas sistēmu, kas atšķiras no tā, ko pielieto pats kritizējošais autors. Tad būtu nepieciešams
izskaidrot strīda teoriju punktu pa punktam un parādīt, kur tās argumentācijā tiek veikti secinājumi,
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kuri – lai gan ir pareizi no tā autora loģikas viedokļa – nav derīgi no proletāriešu, āriešu vai vāciešu
loģikas viedokļa. Un visbeidzot, vajadzētu izskaidrot, pie kādiem secinājumiem ir jānonāk, ja autora
aplamos secinājumus būtu jāaizvieto ar paša kritiķa loģikas pareizajiem secinājumiem. Kā jau visi zina,
to nekad neviens nav mēģinājis un kad neviens nemēģinās darīt.
Pastāv arī fakts, ka ir domstarpības par būtiskākajām problēmām starp cilvēkiem, kas pieder vienai
un tai pašai kārtai, rasei vai valstij. Diemžēl, kā saka nacisti, ir vācieši, kuri nedomā tā kā vāciešiem
pienāks domāt. Bet, ja vācietis ne vienmēr obligāti domā tā, kā viņam vajadzēt domāt, un viņš var
domāt tādā veidā, kā cilvēks, kurš ir nav apgādāts ar vāciešu loģiku, kurš gan tad var izlemt, kuras
vāciešu idejas ir patiešām vāciešu un kuras nē? Mirušais profesors Franzs Openhaimers (Franz
Oppenheimer) teica: „Persona var bieži kļūdīties tiecoties pēc savām interesēm, taču noteikta
55
sabiedrības kārta ilgtermiņā nekad nekļūdās. ” Tāds viedoklis nozīmē, ka balsu vairākums nekļūdās.
Taču nacisti noraidīja lēmumu ar balsu vairākumu, jo neatzina tos par vāciešu balsīm. Marksisti
maksāja par liekuļošanas pakalpojumiem, lai uz demokrātiska principa iegūtu balsu vairākumu56. Bet
tad, kad vajag to pārbaudīt, viņi piekrīt balsu vairākumam, ja tāds lēmums ir viņu pašu partijas labā.
Atcerēsimies, kā ievēlēja Ļeņinu, izkliedējot Satversmes sapulces spēku, un aizbildinoties ar viņa paša
valdību, ar pieaugušo balsstiesībām, jo Boļševiki , kas viņu atbalstītāja, bija tikai viena piektā daļa no
vēlētajiem.
Pastāvīgam poliloģijas atbalstītājam vajadzētu apgalvot, ka idejas ir pareizas, ja to autori ir pareizās
kārtas, valsts vai rases locekļi. Bet to atbilstība nav vienīgā labā īpašība. Tādējādi, Marksisti bija gatavi
piešķirt epitetu „proletāriešu domātājs” ikvienam, kura doktrīnām viņi piekrita. Visus pārējos viņi
noniecināja vai nu kā savas kārtas niecībām vai kā sabiedrības nodevējiem. Hitlers pat bija pietiekoši
atklāts, lai atzītu, ka viņam vienīgā pieejamā metode, lai atsijātu īstos vāciešus no jaukteņiem un
svešzemniekiem, bija skaidri formulēt patiesu vāciešu programmu un paskatīties, kuri bija gatavi to
atbalstīt57. Tumšmatains vīrietis, kura ķermeņa iezīmes nu nekādi neatbilda gaišmatainam āriešu
valdītāja rases prototipam, nepamatoti piedēvēja sev atklāšanas spējas uz vienīgo adekvāto doktrīnu
vāciešiem un pieprasīja izraidīt no vāciešu aprindām visu pārējos, kuri nepieņēma šo doktrīnu,
neatkarīgi no viņu ķermeņu iezīmēm. Nav vajadzīgi nekādi turpmākie pierādījumi visas doktrīnas
liekulībai.

3. Poliloģijas Praksioloģiskais Viedoklis
Ideoloģija, šī termina marksistu nozīmē, ir doktrīna, kura, lai gan arī kļūdaina no proletāriešu
pareizās loģikas viedokļa, ir izdevīga tās kārtas savtīgajām interesēm, kura to ir izveidojusi. Ideoloģija ir
objektīvi maldīga, tomēr tā veicina domātāja kārtas interesi tieši par tās maldīgumu. Daudzi Marksisti
uzskatīja, ka viņi ir pierādījuši šo doktrīnu, akcentējot viedokli, ka cilvēki netiecas pēc zināšanā tikai
pašu zināšanu dēļ. Zinātnieka mērķis ir izbruģēt ceļu veiksmīgai darbībai. Teorijas vienmēr tiek
izveidotas no praktiskā pielietojuma viedokļa. Nepastāv parasta zinātne un vienaldzīgi meklējumi pēc
patiesības.
Argumenta labad, mēs varam atzīt, ka katrs mēģinājums uzzināt patiesību, tiek motivēts ar tā
praktisko pielietojumu, lai sasniegtu kādu rezultātu. Bet tas neatbild uz jautājumu, kāpēc „ideoloģijas”
teorijai, proti, aplamai, vajadzētu kalpot labāk nekā pareizajai. Fakts, ka teorijas praktiskais
pielietojums izriet no secinājuma, kuru iznākumu prognozē balstoties uz šo teoriju, tiek vienprātīgi
uzskatīts par teorijas pareizības apstiprinājumu. Paradoksāli ir apgalvot, ka aplamā teorija no jebkura
viedokļa ir vairāk noderīga nekā pareizā teorija.
Cilvēki lieto šaujamieročus. Lai uzlabotu šos ieročus, viņi attīsta ballistikas zinātni. Bet, protams, tieši
tāpēc, ka viņi vēlējās medīt un nogalināt viens otru, viņi bija patiesi ballistiķi. Tikai „ideoloģiskie”
ballistiķi nebūtu bijuši nekam derīgi.
Marksistiem viedoklis, ka zinātnieku darbs, lai iegūtu tikai zināšanas, nav nekas vairāk kā tikai
zinātnieku „augstprātīga izlikšanās”. Tādējādi, viņi paziņo, ka Maksvelu pie viņa elektromagnētisko
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viļņu teorijas noveda biznesa tieksme pēc bezvadu telegrāfiem . Tam nav nekādas sakara ar
„ideoloģijas” problēmu neatkarīgi vai tā ir patiesība vai nav. Jautājums ir - vai atsaukšanās uz faktu, ka
deviņpadsmitā gadsimta industriālisms uzskatīja telegrāfu bez vadiem par „filozofa akmeni un
jaunības eliksīru59”, mudināja Maksvelu formulēt noteiktu teoriju vai ideoloģisku virsbūvi savtīgās
pilsētnieku kārtas interesēs. Nav šaubu, ka bakterioloģiskos pētījumus izraisīja ne tikai vēlme cīnīties
ar lipīgām slimībām, bet arī vīna un siera ražotāju vēlmes, uzlabot savas ražošanas metodes. Bet
iegūtais rezultāts noteikti nebija „ideoloģisks” marksistu nozīmē.
Tas, kas pamudināja Marksu izgudrot viņa ideoloģiju – doktrīnu, bija vēlme sagraut ekonomikas
prestižu. Viņš pilnīgi apzinājās savu bezspēcību atspēkot ekonomistu celtos iebildumus pret sociālo
shēmu praktiskumu. Patiesībā viņš bija tik ļoti apmākts ar Britu klasiskās ekonomikas teorētiskajām
sistēmām, ka viņš pārliecināti ticēja tās nelokāmībai. Vai nu viņš nekad neiemācījās, ka klasiskā
vērtības teorija izraisīja šaubas saprātīgo zinātnieku prātos, vai, ja viņš par viņu šaubām nekad nebija
dzirdējis, viņš nespēja aptvert to nozīmi. Viņa paša ekonomikas idejas nav diez ko dižākas par
sagrozītajām Rikardo (David Ricardo) versijām. Kad Dženovs un Mengers svinīgi atklāja jaunu
ekonomikas domāšanas ēru, viņa karjera, kā ekonomikas darbu autoram, jau bija beigusies, Das
Kapital pirmais sējums jau tika publicēts pirms vairākiem gadiem. Marksa vienīgā reakcija uz galējo
vērtības teoriju bija viņa galvenā traktāta turpmāko sējumu publikācijas atlikšana. Tie bija pieejami
sabiedrībai tikai pēc viņa nāves.
Izstrādājot ideoloģijas doktrīnu, Markss īpaši mērķēja uz ekonomiku un utilitāriešu sabiedrības
filozofiju. Viņa vienīgais nodoms bija iznīcināt ekonomikas mācības reputāciju, kuras viņš nebija
spējīgs atspēkot, pielietojot loģiku un loģiskos spriedumus. Viņš savai doktrīnai piešķīra vispārīga
likuma formu, kas bija spēkā esoša visām sabiedrības kārtas vēsturiskiem vecumiem, jo apgalvojumu,
kuru var pielietot tikai vienam atsevišķam vēsturiskam notikumam, nevarēja uzskatīt par likumu. To
pašu iemeslu dēļ, viņš neierobežoja tā derīgumu tikai ekonomikas uzskatiem, bet iekļāva tajā katru
zināšanas nozari. Pakalpojums, kuru pilsētnieku ekonomiski atdeva buržuāzistiem, pēc Marksa
domām, bija divējāds. Tas viņiem sākumā palīdzēja cīnīties pret feodālismu un karaļu despotiju un
vēlāk atkal cīnīties pret jauno proletāriešu kārtu. Tas sniedza racionālu un morālu apstiprinājumu
kapitālistu izmantošanai. Ja mēs gribētu izmantot kādu uzskatu, kas izveidojās pēc Marksa nāves, tā
būtu kapitālistu tiesību racionalizēšana60. Kapitālisti, savā zemapziņā kaunas par savu zemisko
mantkārību, kas motivē viņu pašu rīcību, un, vēloties izvairīties no sabiedrības nosodījuma, iedrošināja
savus pielīdējus - ekonomistus, pavēstīt doktrīnas, kuras varētu atjaunot viņus sabiedrības acīs.
Tagad, atsaukšanās uz racionalizēšanas jēdzienu, sniedz psiholoģisku motivācijas aprakstu, kas
mudina cilvēku vai cilvēku grupu formulēt teorēmu vai veselu teoriju. Bet tā neapgalvo neko par
izvirzītās teorijas lietderīgumu vai nelietderīgumu. Ja ir pierādīts, ka attiecīgā teorija ir nepārliecinoša,
tad racionalizēšanas jēdziens ir to cēloņu psiholoģiskā izskaidrošana, kuri to autoriem pieļāva iespēju
kļūdīties.
Bet, ja mēs neesam spējīgi atrast nevienu vainu izvirzītajai teorijai, tad neviens aicinājums
racionalizēšanas jēdzienam nevarēs apgāzt tā lietderību. Ja tā būtu patiesība, ka ekonomistiem
zemapziņā nebija nekāda cita nodoma kā vienīgi kapitālistu neobjektīvo prasību attaisnošana, tad viņu
teorijas šā vai tā būtu diez gan pareizas. Ir bezjēdzīgi atstāt neprecīzu teoriju, izņemot tās atspēkošanu
ar diskusīvu spriešanu un tās aizvietošanu ar labāku teoriju. Aplūkojot Pitagora teorēmu vai
salīdzinošo izmaksas teoriju, mēs neesam ieinteresēti psiholoģiskajos faktoros, kas mudināja Pitagoru
un Rikardo izveidot šīs teorēmas, lai gan šīs lietas varētu būt svarīgas vēsturniekiem un biogrāfiem.
Zinātnei vienīgais nozīmīgais jautājums ir - vai šīs teorēmas var vai nevar izturēt racionālo
pārbaudījuma testu. To autoru sabiedriskās kārtas vai rases izcelšanās neattiecas uz jautājumu.
Tas ir fakts, ka cilvēki, savu personīgo interešu vajāti, mēģina izmatot tās doktrīnas, kuras ir vairāk
vai mazāk vispārpieņemtas sabiedriskajā domā. Vēl jo vairāk, viņi ir ieinteresēti izgudrot un izplatīt tās
doktrīnas, kuras viņi varētu izmantot, lai varētu turpināt savas savtīgās intereses. Bet tas neizskaidro,
kāpēc sabiedriskā doma apstiprina tādas doktrīnas, kas izpatīk mazākuma interesēm un ir pretējas
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pārējo cilvēku interesēm. Vienalga vai šādas „ideoloģiskās” doktrīnas ir „maldīgās zemapziņas”
rezultāts, negribīgi piespiežot cilvēku domāt tāda veidā, kas kalpo viņa kārtas interesēm, vai arī tās ir
mērķtiecīgas patiesības sagrozīšanas rezultāts, tām ir jāsastopas ar citu kārtu ideoloģijām un jāmēģina
tās nomainīt.
Tad parādās sāncensība starp antagonistiskajām ideoloģijām. Marksisti izskaidro uzvaru un sakāvi tik
pretrunīgi kā vēsturiskās providences iejaukšanās iznākums. Dievs, galvenais mistikas iniciators,
darbojas saskaņā ar noteiktu plānu. Viņš vada cilvēci caur dažādiem sagatavošanās posmiem līdz
sociālisma beidzamajai svētlaimei. Katrs posms ir noteiktas tehnoloģijas stāvokļa rezultāts; visas
pārējās tā īpašības ir nepieciešamas šī tehnoloģiskā stāvokļa ideoloģiskajai virsbūvei. Dievs liek
cilvēkam izgudrot savlaicīgi tehnoloģiskās idejas, atbilstoši tam posmam, kurā viņš dzīvo, un realizēt
tās. Viss pārējais ir sekas tehnoloģijas stadijām. Rokas dzirnas izveidoja feodālo sabiedrību, tvaika
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dzirnas izveidoja kapitālismu . Cilvēka griba un saprāts šajās pārmaiņās spēlē tikai palīg lomu.
Nežēlīgo vēsturisko likumu attīstība piespieda cilvēku, neatkarīgi no viņu vēlmēm, domāt un uzvesties
atbilstoši viņu laika materiālajam pamatam. Cilvēki sevi apmānīja, lai ticētu, ka viņiem ir brīvība
izvēlēties starp dažādām idejām un starp to, ko viņi sauca par patiesību vai meliem. Viņi paši
nedomāja; tā ir vēsturiskā providence, kas pati parādās viņu domās.
Tā ir tīra mistikas doktrīna. Vienīgais pierādījums, tās atbalstam ir Hēgeliešu dialekta avotos.
Kapitālistu privātais īpašums ir pirmais atsevišķu privāto īpašumu noliegums. Tas, ar dabas likumu
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nelokāmību, izraisīja pats savu noliegumu, proti, ražošanas līdzekļu vispārējas īpašumtiesības . Taču,
mistikas doktrīna, balstīta uz intuīciju, nezaudē savu mistiku, atsaucoties uz citu, ne mazāk mistisku,
doktrīnu. Šāda aizstāšana nekādā veidā neatbild uz jautājumu, kāpēc domātājam noteikti jāattīsta
ideoloģija atbilstoši viņa kāras interesēm. Argumenta pēc mēs varam atzīt, ka cilvēka domām ir jārada
doktrīnas, kas ir izdevīga viņa interesēm. Bet vai cilvēka intereses ir neizbēgami identiskas ar visas viņa
kārtas interesēm? Pašam Marksam bija jāatzīst, ka proletāriešu organizēšana kārtā un līdz ar to
politiskajā partijā, tika nepārtraukti atkal izjaukta, darbiniekiem pašiem savā starpā sacenšoties 63. Tas
ir nenoliedzams fakts, ka tur valda nesavienojams interešu konflikts starp tiem darbiniekiem, kuri tiek
nodarbināti pēc arodbiedrības algu likmēm un tiem, kuri paliek bez darba, jo arodbiedrības likmju
piemērošana neļauj darbaspēka pieprasījumam un piedāvājumam atrast piemērotu cenu par
sanāksmes apmeklēšanu. Nemazāk patiess ir fakts, ka pārapdzīvotu valstu darbinieku intereses un to
darbinieku intereses, kas ir no salīdzinoši mazapdzīvotas valsts, ir antagonistiskas attiecībā uz
migrācijas barjerām. Apgalvojums, ka visu proletāriešu intereses vienādi pieprasa sociālismu aizvietot
ar kapitālismu, ir patvaļīgs Marksa un citu sociālistu postulāts. To nevar pierādīt tikai ar apgalvojumu,
ka sociālistu ideja ir proletāriešu domas emanācija un līdz ar to noteikti izdevīga proletāriešu
interesēm kā tādām.
Nepatstāvīgās britu ārējās tirdzniecības populāra izskaidrošana, kas balstījās uz Sismondi, Frederika
Lista, Marksa un Vācijas vēstures skolas idejām, darbojās tādā veidā: Astoņpadsmitā gadsimta otrajā
pusē un lielu daļu deviņpadsmitā gadsimtā britu buržuāzijas kārtas interesēm bija nepieciešama brīvās
tirdzniecības politika. Līdz ar to britu politiskā ekonomika rūpīgi izstrādāja brīvās tirdzniecības
doktrīnu, un britu ražotāji organizēja izplatītu kustību, kam beidzot izdevās atcelt aizsargājošos tarifus.
Vēlāk apstākļi mainījās. Britu buržuāzisti vairs nevarēja izturēt konkurenci ar ārzemju ražotājiem un
tiem ļoti vajadzēja aizsargājošos tarifus. Tā rezultātā ekonomisti aizstāja novecojušo brīvās
tirdzniecības ideoloģiju ar aizsardzības teoriju un Lielbritānija atgriezās pie protekcionisma. Pirmā
kļūda šajā izskaidrojumā ir tā, ka viņi uzskata „buržuāzistus” kā viendabīgu kārtu, kas sastāv no
biedriem, kuru intereses ir identiskas. Uzņēmējam vienmēr ir nepieciešams pielāgot savu
uzņēmējdarbību savas valsts institucionālajiem apstākļiem. Ilgtermiņā viņš, ar savām spējām kā
uzņēmējs un kapitālists, nav ne atbalstījis, ne cietis no ieviestajiem tarifiem vai no to neesamības.
Viņš pievērsīsies to preču ražošanai, kuras, saskaņā ar pašreizējo stāvokli, viņš varēs visproduktīvāk
ražot. Tas, kas var viņam kaitēt vai arī turpināt viņa īstermiņa intereses, ir vienīgi izmaiņas
institucionālajā vidē. Bet tādas izmaiņas dažādas uzņēmējdarbības nozares un dažādus uzņēmējus
neietekmē tos vienādi un vienādos apmēros. Valdības pasākums, kas dos ieguvumu kādai nozarei vai
uzņēmuma var būt kaitīgs citām nozarēm vai uzņēmumiem. Vienīgais, kas uzņēmēju interesē, ir
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pircēju izstrādājuma ierobežotais skaits. Un attiecībā uz šiem izstrādājumiem dažādo nozaru un firmu
intereses ir lielākoties antagonistiskas.
Katras nozares un firmas intereses var tikt apmierinātas ar dažāda veida privilēģijām, ko tām piešķir
valdība. Bet, ja privilēģijas piešķirtu tādos pašos apmēros arī citām nozarēm un firmām, katrs
uzņēmējs zaudētu – ne tikai kā patērētājs, bet arī kā izejmateriālu, pusfabrikātu, mašīnu un citu
aprīkojumu pircējs – tik pat daudz, cik viņš iegūtu no piešķirtajām privilēģijām. Savtīgās grupas
intereses var mudināt cilvēkus pieprasīt aizsardzību savai nozarei vai firmai. Tās nekad nemotivēs tos
pieprasīt vispārēju aizsardzību visām nozarēm vai firmām, ja viņi nebūs pārliecināti, ka viņiem būs
lielāka aizsardzība par citām nozarēm vai uzņēmumiem.
Neviens no britu ražotājiem, no viņu kārtas interešu viedokļa, nebija vairāk ieinteresēts atcelt
kukurūzas likumu nekā pārējie Lielbritānijas pilsoņi. Zemes īpašnieki izrādīja pretestību šo likumu
atcelšanai, jo samazinot agri kultūras produktu cenu, samazinājās arī zemes īres maksa. Īpašās
ražotāju kārtas intereses var tikt izskaidrotas tikai pamatojoties uz sen nolietoto dzelzs algu likumu un
nemazāk pārliecinošo doktrīnu, ka peļņa ir darbinieku izmantošanas rezultāts. Pasaulē, kura tiek
organizēta balstoties uz darbaspēka dalīšanu, ikviena izmaiņa vienā vai otrā veidā ietekmē daudzu
grupu intereses. Līdz ar to vienmēr ir viegli katrai doktrīnai atbalstīt esošo apstākļu pārveidošanu kā
īpašo cilvēku grupas savtīgo interešu „ideoloģisko” maskēšanu. Daudzu mūsdienu autoru galvenā
nodarbošanās ir šādu interešu atmaskošana. Markss neizgudroja šo procedūru. To zināja jau sen pirms
viņa. Tā visneparastākā izpausme bija dažu astoņpadsmitā gadsimta rakstnieku mēģinājumi izskaidrot
reliģiozās pārliecības kā krāpnieciskas priesteru blēdības, kas centās iegūt varu un bagātību sev un
saviem sabiedrotajiem, ekspluatatoriem. Marksisti apstiprināja šo apgalvojumu marķējot reliģiju ar
„opijs masām”.64 Šādu mācību atbalstītājiem nekad neienāca prātā, ka tur, kur ir savtīgu interešu
atbalstītāji, noteikti būs arī atbalstītāji pret savtīgām interesēm. Tas nekādā ziņā nebija apmierinošs
skaidrojums jebkurā gadījumā, kurā tas sniedza priekšrocību kādai īpašai grupai. Jautājums, uz kuru ir
jāatbild, ir, kāpēc pārējiem iedzīvotājiem, kuru intereses tiek aizskartas, neizdotas izjaukt to iesaistīto
pūliņus, kas to atbalsta.
Katra firma un katra biznesa nozare īstermiņā ir ieinteresēta savas produkcijas pārdošanas apjoma
palielināšanā. Taču ilgtermiņā dominē ienākumu izlīdzinošā tendence dažādām ražošanas nozarēm. Ja
pieprasījums pēc kādas nozares produktiem palielinās un paaugstina uzņēmumu peļņu, tad tajā
iegulda daudz vairāk kapitālu un jauno uzņēmumu konkurence samazina peļņu. Ieņēmumi nekādā
ziņā no sabiedriski neizdevīgo produktu pārdošanas nav lielāki par sabiedriski izdevīgo produktu
pārdošanu. Ja noteiktas uzņēmējdarbības nozares ir aizliegtas un tie, kas tajās darbojās, riskē ar
tiesvedību, sodiem un ieslodzījumu, bruto peļņai ir jābūt pietiekoši augstai, lai kompensētu iesaistītos
riskus. Bet tas neietekmē neto peļņas iespējamo lielumu.
Bagātniekiem, jau darbojošos uzņēmumu īpašniekiem, nav īpašas kategorijas intereses saglabāt
brīvu konkurenci. Viņi pretojas konfiskācijai un savas bagātības atsavināšanai, viņu savtīgās intereses
drīzāk būs par labu tādiem pasākumiem, kas kavēs jauniesācējiem mainīt viņu pozīcijas. Tie, kas cīnās
par brīvu uzņēmējdarbību un brīvu konkurenci, neaizstāv esošo bagātnieku intereses. Viņi grib atstāt
rīcības brīvību nezināmiem cilvēkiem, kuri būs rītdienas uzņēmēji un kuru izdomas spējas nākamajām
paaudzēm padarīs dzīvi daudz patīkamāku. Viņi grib atstāt atvērtu iespēju turpmākiem ekonomikas
uzlabojumiem. Viņi ir materiālā progresa uzskata paudēji. Deviņpadsmitā gadsimta brīvās
tirdzniecības panākumus ietekmēja klasiskās ekonomikas teorijas. Šo ideju prestižs bija tik liels, ka pat
tie, kuru savtīgās grupas intereses viņi aizskāra, nevarēja aizkavēt to apstiprinājumu sabiedrības
viedoklī un to realizēšanu ar likumdošanu. Idejas veido vēsturi, nevis vēsture veido idejas.
Bezjēdzīgi ir strīdēties ar mistiķiem un gaišreģiem. Viņi balsta savus apgalvojumus uz intuīciju un nav
gatavi tos iesniegt racionālai izanalizēšanai. Marksisti izliekas, ka tas, ko viņiem paziņo iekšējā balss, ir
vēstures pašatklāsme. Ja citi cilvēki nedzird šo balsi, tas ir tikai pierādījums, ka viņi nav izredzētie. Tā ir
nekaunība, ka tie, kas taustās pa tumsu, uzdrīkstas iebilst izredzētajiem. Pieklājības normām vajadzētu
viņus mudināt nolīst stūrī un klusēt.
Lai kā arī būtu, zinātne tomēr nevar atturēties no domāšanas, lai gan ir skaidri saprotams, ka tai
nekad neizdosies pārliecināt tos, kuri apstrīd saprāta pārākumu. Zinātnei ir jāakcentē, ka vēršanās pie
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intuīcijas nevar atrisināt jautājumu, kura no vairākām antagonistiskajām doktrīnām ir pareizā un kura
nē. Nenoliedzams ir fakts, ka marksisms nav vienīgā mūsdienu uzlabotā doktrīna. Bez marksisma
pastāv arī citas „ideoloģijas”. Marksisti apgalvo, ka citu doktrīnu lietošana kaitētu daudzām interesēm.
Savukārt šo citu doktrīnu atbalstītāji saka tieši to pašu par marksismu.
Protams, marksisti uzskata doktrīnu par aplamu, ka tā autors nav proletāriešu izcelsmes. Bet kas ir
proletārietis? Doktors Markss, ražotājs un Engelsa „ekspluatators”, un Ļeņins, Krievijas sīkmuižnieka
pēcnācējs, noteikti nebija proletāriešu izcelsmes. Bet Hitlers un Musolīnī bija īsti proletārieši un
pavadīja savas bērnības nabadzībā. Boļševiku un Meņševiku konfliktu vai konfliktu starp Staļinu un
Trotskiju nevar uzrādīt kā kārtas konfliktu. Tie bija konflikti starp dažādām fanātiskām sektām, kuri
viens otru sauca par nodevējiem.
Marksisma filozofijas būtība ir tāda: Mums ir taisnība, jo mēs esam jaunās proletāriešu klases
pārstāvji. Diskursīvā argumentācija nevar padarīt mūsu mācības nederīgas, jo tās iedvesmoja
augstākais spēks, kas nosaka cilvēces likteni. Mūsu ienaidnieki kļūdas, jo viņiem trūkst intuīcijas, kas
vara mūsu prātus. Tā, protams, nav viņu vaina, ka sakarā ar viņu kārtas piederību, viņiem nav
pieejama proletāriešu loģika un viņi ir ideoloģiju apmākti. Vēstures neaptveramie likumi, kas mūs ir
izraudzījušies, viņus ir nolēmuši. Nākotne pieder mums.

4. Rasistu Poliloģija
Marksistu poliloģija ir neveiksmīga aizstāšana sociālisma nepārliecinošo doktrīnu glābšanai. Tās
mēģinājums aizvietot intuīciju ar racionalizēšanu aicina uz populāru māņticību. Bet tieši šī attieksme,
novieto marksistu poliloģiju un tās atzarus, sauktus par „zināšanas socioloģiju”, nesamierināmā
antagonismā ar zinātni un sapratni.
Ar rasistu poliloģiju ir savādāk. Šis poliloģijas tips ir vienošanās ar modernām, lai gan pārprastam,
mūsdienu empīrisma tendencēm. Jau noskaidrots fakts ir tas, ka cilvēce ir sadalīta dažādās rasēs.
Rasēm ir atšķirīgas ķermeņa iezīmēs. Materiālista filozofi apgalvo, ka domas ir smadzeņu izdalījums
gluži kā žults ir žultspūšļa izdalījums. Tas būtu pretrunīgi, ja viņi noraidītu iepriekš minēto hipotēzi, ka
dažādām rasēm domu – izdalījumu kvalitāte var būtiski atšķirties. Fakts, ka anatomijai līdz šodienai
nav izdevies atklāt anatomiskās atšķirības dažādo rasu smadzeņu šūnās, nevar doktrīnu padarīt
nederīgu, ka dažādām rasēm prāta loģiskā struktūra ir atšķirīga. Tas neizslēdz pieņēmumu, ka vēlākos
pētījumos varētu atklāt tādas anatomiskās īpatnības.
Daži etnologi stāsta, ka ir kļūdaini runāt par augstākām un zemākām civilizācijām un par svešzemju
rasu iespējamo atpalicību. Dažādu rasu civilizācijas ir atšķirīgas no Rietumu civilizācijas Kaukāziešu
dzimtas iedzīvotājiem, bet viņi nav zemāki. Katrai rasei ir sava īpaša mentalitāte. Kļūdaini ir piemērot
jebkurai civilizācijai citas rases sasniegumus. Rietumnieki sauc Ķīnas civilizāciju par apcietinājuma
civilizāciju un Jaungvinejas iedzīvotājus par primitīviem barbariem. Bet Ķīnas un Jaungvinejas
iezemieši mūsu civilizāciju noniecina ne mazāk kā mēs viņējo. Šādi novērtējumi ir vērtības spriedumi
un tādēļ tie ir patvaļīgi. Citām rasēm ir atšķirīga prāta struktūra. Viņu civilizācija viņu prātam ir
adekvāta tā pat kā mūsu civilizācija ir adekvāta mūsu prātam. Mēs nevaram saprast ka, tas, ko mēs
saucam par atpalicību, viņiem tāds neeksistē.
Tā, no viņu loģikas viedokļa, ir labāka metode, lai iegūtu apmierinošu vienošanos ar dotajiem dzīves
dabiskajiem nosacījumiem nekā ir mūsu progresīvums.
Šiem etnologiem ir taisnība, akcentējot, ka tas nav vēsturnieku uzdevums – un arī etnologs ir
vēsturnieks – izteikt vērtības spriedumus. Bet viņi absolūti kļūdās apgalvojot, ka šo citu rasu darbības
tika vadītas ar citiem motīviem nekā tiem, kuri stimulē balto rasi. Aziāti un Afrikāņi ne mazāk kā
cilvēki ar eiropiešu izcelsmi ir bijuši gatavi veiksmīgi cīnīties, lai izdzīvotu un izmantoja saprātu kā
vislabāko ieroci šiem mēģinājumiem. Viņi ir centušies atbrīvoties no plēsoņām un slimībām, lai
novērstu badu un paaugstinātu darbaspēka produktivitāti. Nevar būt šaubu, ka dzenoties pakaļ šiem
mērķiem viņiem nav veicies tik labi kā baltajiem. Pierādījums tam ir ka viņi ir gatavi izmantot visus
rietumu sasniegumus. Tiem etnologiem būtu bijusi taisnība, ja mongoļi vai afrikāņi, smagu slimību
mocīti, būtu atteikušies no eiropiešu ārstu palīdzības, jo viņu mentalitāte vai viņu skatījums uz pasauli
būtu licis viņiem domāt, ka ir labāk ciest nekā atbrīvoties no sāpēm. Mahatma Gandijs atsacījās no
visas savas filozofijas, kad viņš nokļuva modernā slimnīcā, lai ārstētu apendicītu. Ziemeļamerikas
indiāņiem pietrūka izdomas, lai izgudrotu riteni. Alpu iedzīvotāji nebija tik acīgi, lai izgudrotu slēpes,
kuras būtu padarījušas viņu grūto dzīvi daudz patīkamāku. Tādi trūkumi nav saistīti ar mentalitāti, kas
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atšķiras no tām rasēm, kas jau sen lietoja riteni un slēpes, tās bija neveiksmes, pat tad, ja tās vērtē no
indiāņu un alpu kalnu iedzīvotāju viedokļa.
Tomēr, šie pieņēmumi attiecas tikai uz motīviem, kas nosaka noteiktas rīcības, nevis uz visu saistīto
problēmu – vai starp dažādām rasēm eksistē vai neeksistē atšķirīga prāta loģiskā struktūra. Jo tieši to
65
apgalvo rasisti .
Mēs varam atsaukties uz to, kas ir sacīts turpmākajās nodaļās par prāta loģiskās struktūras
būtiskajām problēmām un domas un rīcības kategorijas principiem. Daži papildus pētījumi pieliks
pēdējo punktu rasistu poliloģijai un jebkurai citai poliloģijas nozarei.
Cilvēka domu un rīcību kategorijas nav ne patvaļīgi cilvēka prāta produkti ne arī konvencijas. Tās nav
ārpus visuma un kosmisko notikumu gaitas. Tās ir bioloģiskie fakti un tām dzīvē un realitātē ir noteikta
funkcija. Kategorijas ir instruments, cilvēka cīņā par izdzīvošanu un viņa mēģinājumos pašam
pielāgoties, tik daudz cik vien ir iespējams, visuma reālajam stāvoklim un likvidēt neērtības, cik nu tas
ir viņa spēkos. Līdz ar to kategorijas ir piemērotas ārējās pasaules struktūrai un atspoguļo pasaules un
realitātes mantas. Tās darbojas un, šajā ziņā, ir patiesas un derīgas.
Rezultātā ir nepareizi apgalvot, ka apriori izpratne un skaidra argumentācija nedod nekādu
informāciju par realitāti un visuma struktūru. Pamatlikumu loģiskās attiecības un domu un rīcību
kategorija ir galvenais avots visu cilvēku zināšanām. Tie ir adekvāti realitātes struktūrai, tie atklāj šo
struktūru cilvēka prātam un, šajā ziņā, tie cilvēkam ir pamata ontoloģiskie fakti. Mēs nezinām ko
pārcilvēka intelekts varētu domāt un saprast. Cilvēkiem katra atziņa tiek noteikta viņa prāta loģisko
struktūra un tiek ietverta tās struktūrā. Tieši empīrisko zinātņu apmierinošie rezultāti un to praktiskais
pielietojums, kas pierāda šo patiesību. Tādā darbības laukā, kurā cilvēka rīcība ir spējīga sasniegt
mērķēto gala rezultātu, nav vietas agnosticismam.
Ja būtu pastāvējušas rases, kuras būtu attīstījušas atšķirīgu prāta loģisko struktūru, tās būtu
izgāzušās saprāta izmantošanā kā līdzekli cīņā par eksistenci. Vienīgie līdzekļi izdzīvošanai, kas būtu
varējuši tos aizsargāt no iznīkšanas, būtu bijuši to instinktīvās reakcijas. Dabiskā atlase būtu likvidējusi
tos rases eksemplārus, kuri censtos izmantot saprātu savas uzvedības vadīšanai. Būtu izdzīvojuši tikai
tie indivīdi, kas paļāvās vienīgi uz instinktiem. Tas nozīmē, ka iespēja izdzīvot būtu bijusi tikai tiem, kuri
nepacēlās augstāk par dzīvnieku prāta līmeni.
Rietumu zinātnieki ir savākuši milzīgi daudz materiālus par attīstītām Ķīnas un Indijas civilizācijām
un aziātu, amerikāņu, austrāliešu un afrikāņu aborigēnu pirmatnējām civilizācijām. Var droši teikt, ka
viss, ko ir vērts zināt par šo rasu idejām, ir zināms. Bet nekad neviens poliloģijas atbalstītājs nav
mēģinājis izmantot šos datus šo cilvēku un civilizāciju piedēvētās atšķirīgās loģikas aprakstīšanai.

5. Poliloģija un Izpratne
Daži marksisma un rasistu doktrīnas atbalstītāji izskaidro viņu partijas epistemoloģiskās mācības
īpašā veidā. Viņi ir gatavi atzīt, ka prāta loģiskā struktūra ir vienveidīga visām rasēm, valstīm un
sabiedrības kārtām. Viņi apgalvo, ka marksisms vai rasisms nekad nebija grasījies noliegt šo
nenoliedzamo faktu. Tas, ko viņi īstenībā gribēja pateikt bija, ka vēsturisko izpratni, estētisko
empātiju, un vērtības spriedumus nosaka cilvēka izcelsme. Skaidrs, ka šāds skaidrojums nevar tikt
atbalstīts balstoties uz poliloģijas aizstāvju darbiem. Taču, to ir jāizanalizē kā atsevišķu doktrīnu.
Nav nepieciešams atkal uzsvērt, ka cilvēka vērtības spriedumi un viņa mērķu izvēle atspoguļo viņa
iedzimtās ķermeņa iezīmēs un visas viņa dzīves likstas66. Bet tas ir tāls sauciens no šī fakta atzīšanas
līdz pārliecībai, ka rases mantošana vai piederība kādai kārtai nosaka beidzamos vērtības spriedumu
un gala izvēles. Būtiskas atšķirības pasaules uzskatos un uzvedības veidos neatbilst rases, valstu vai
kārtas piederības atšķirībām.
Nepastāv lielākas novirzes vērtību spriedumos kā starp askētiem un tiem, kuri tiecas izbaudīt dzīvi
laimīgi. Nepārvarama uzskatu atšķirība atdala dievbijīgus mūkus un mūķenes no pārējiem cilvēkiem.
Bet ir bijuši cilvēki, kas ir uzticīgi mūku ideāliem arī starp visām rasēm, valstīm, kārtām un kastām. Daži
no tiem bija karaļu un turīgu augstmaņu dēli un meitas, citi bija ubagi. Sv.Francis, Santa Klāra un viņu
dedzīgie sekotāji bija iezemieši no Itālijas, kur pārējos iedzīvotājus nevarētu aprakstīt kā apnikušus ar
laicīgajām lietām. Puritānisms bija anglosaksiešu, bet tā bija arī Britu juteklīgums Tudora, Stjuarta un
Hanoveriešu laikā. Deviņpadsmitā gadsimta izcilākais askētisma aizstāvis bija grāfs Ļevs Tolstojs, turīgs
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biedrs no izvirtušās krievu aristokrātijas. Tolstojs redzēja būtību filozofijai, kurai viņš uzbruka, kas
ietvēra sevī Bēthovena Kreutzer sonāti, ļoti nabadzīgu vecāku dēla meistardarbs. Tieši tā pat ir ar
estētiskām vērtībām. Visām rasēm un valstīm ir bijusi gan klasiskā, gan romantiskā māksla. Ar visu
viņu dedzīgo propagandu, marksistiem nav izdevies radīt īpašu proletāriešu mākslu vai literatūru.
„Proletāriešu” rakstnieki, gleznotāji un mūziķi nav radījuši jaunu stilu un izveidojuši jaunas estētiskās
vērtības. Tas, kas viņus raksturo, ir vienīgi viņu tieksme saukt visus, ko viņi ienīst par „pilsētniekiem”
un visus, kas viņiem patīk par „proletāriešiem”.
Vēsturiskā izpratne, gan vēsturniekiem, gan cilvēkiem, kas aktīvi rīkojās, vienmēr atspoguļo autora
67
personalitāti . Bet ja vēsturnieki un politiķi ir pārpildīti ar vēlmi pēc patiesības, viņi nekad neatļaus
sevi maldināt ar partijas aizspriedumiem, ja tie ir efektīvi un nav absurdi. Nebūtiski ir tas, vai
vēsturnieks vai politiķis uzskata noteiktu faktora iejaukšanos par izdevīgu vai neizdevīgu. Viņš nevar
iegūt nekādas priekšrocības nepietiekami novērtējot vai pārvērtējot kādu no darbības faktoriem.
Vienīgie, tā sauktie neveiklie vēsturnieki, uzskata, ka viņi var kalpot savai izskatāmajai lietai, sagrozot
faktus.
Tas nav mazāk patiess valsts darbinieku izpratnē. Kādu jēgu varētu protestantisma pārstāvis iegūt no
katolicisma milzīgās varas un prestiža pārprašanas, vai liberālis no sociālistu ideju sakarību
pārprašanas? Lai politiķim veiktos, viņam ir jāierauga lietās tādas kādas tās ir, tas, kurš vien izdabās
ilgpilnai domāšanai noteikti izgāzīsies. Nozīmīguma vērtējumi atšķiras no vērtību vērtējumiem ar to,
ka tie mērķē uz pašreizējā stāvokļa novērtējumu nevis ir atkarīgi no autora patvaļības. Tie ir izpušķoti
ar to autoru personalitāti un līdz ar to tiem nekad nevarēs vienbalsīgi piekrist visi cilvēki. Bet šeit atkal
mums ir jāuzdod jautājums: Kādu priekšrocību varētu rase vai kārta iegūt no „ideoloģiskās” izpratnes
sagrozīšanas?
Kā jau tika norādīts, atrastās nozīmīgās atšķirības vēsturiskajos pētījumos ir atšķirību rezultāts ne
vēsturiskajās zinātnes darbības jomā, nevis dažādas izpratnes veidi.
Šodien daudzi vēsturnieki un rakstnieki ir piesātināti ar marksistu dogmām, ka sociālistu plānu
realizēšana ir gan neizbēgama, gan vislielākais labums, un ka darba kustība ir uzticēta ar vēsturisku
uzdevumu, izpildot šo uzdevumu ar vardarbīgu kapitālistiskās sistēmas gāšanu. Sākot ar šo pārliecību,
viņi pieņem to par pašsaprotamu, ka „kreisajām” partijām, ievēlot savējos, lai īstenotu savu politiku,
vajadzētu ķerties klāt pie vardarbības un pie slepkavības. Revolūciju nevar panākt ar mierīgām
metodēm. Nav vērts kavēties tādos sīkumos kā pēdējā cara četru meitu vai Ļeva Trotskija, vai
desmitiem tūkstošu krievu buržuāzistu slepkavošana. „Tu nevari pagatavot omleti nesaplēšot olas”,
tad kāpēc īpaši akcentēt saplēstās olas? Bet, protams, tas ir savādāk, ja kāds no tiem mēģina uzbrukt,
lai aizsargātu sevi vai pat dotu pretuzbrukumu. Tikai daži piemin sabotāžu, sagraušanu un vardarbīgas
rīcības, ko izdara uzbrucēji. Bet visi autori spriedelē par uzņēmumu mēģinājumiem aizsargāt savus
īpašumus un viņu darbinieku dzīves un viņu klientus pret šādiem straujiem uzbrukumiem.
Šādas atšķirības nav pateicoties vērtību spriedumiem vai izpratnes atšķirībās. Tas ir ekonomikas un
vēstures evolūcijas antagonistisko teoriju rezultāts. Ja sociālisma atnākšana ir neizbēgama un var tikt
sasniegta vienīgi ar revolucionārām metodēm, slepkavības, kuras veic „progresisti”, ir mazākie
beznozīmīgie incidenti. Bet „reakcionāru” pašaizsardzībai un prettriecieniem, kuri iespējams var kavēt
beidzamo sociālisma uzvaru, ir vissvarīgākā nozīme. Tie ir ievērojami notikumi, kamēr revolucionāru
rīcības ir vienkārša rutīna.

6. Lieta par Saprātu
Saprātīgie racionālisti neizliekas, ka cilvēka saprāts kaut kad varēs padarīt cilvēku viszinošu. Viņi
pilnībā apzinās faktu, ka lai kā arī zināšanas varētu palielināties, vienmēr paliks neizskaidrotas lietas un
lietas, kuras nepakļausies tālākai noskaidrošanai. Bet, viņi saka, ka tiktāl ,cik cilvēks var iegūt izziņu,
viņam ir jāpaļaujas uz saprātu. Nezināmais ir iracionāls. Zināmais, ciktāl tas ir zināms šobrīd, noteikti ir
racionāls. Nepastāv ne izziņas iracionāls veids, ne iracionālā zinātne.
Attiecībā uz neatrisinātām problēmām, dažādas hipotēzes ir pieļaujamas, ja tās nav pretrunā ar
loģiku un neapstrīdamiem pieredzes datiem. Bet tās ir tikai hipotēzes.
Mēs nezinām, kas rada iedzimtās atšķirības cilvēku talantos. Zinātne nespēj izskaidrot, kāpēc Ņūtons
un Mocarts bija pilni ar radošu garu un kāpēc vairums cilvēku tādi nav. Katrā ziņā, neapmierinoša
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atbilde, ka ģēniji ir parādā savu ģenialitāti saviem senčiem vai savai rasei. Jautājums ir tieši kāpēc tāds
cilvēks atšķiras no saviem brāļiem un no citiem savas rases locekļiem.
Mazliet mazāk kļūdaini ir piedēvēt baltās rases izcilos sasniegumus uz rasu pārākumu. Taču tas nav
nekas vairāk kā neskaidra hipotēze, kas ir pretrunā faktam, ka pirmatnējās civilizācijas pamati tika
veidoti no citas rases cilvēkiem. Mēs nevaram zināt, vai vēlāk kāda cita rase aizstās rietumu civilizāciju
vai nē.
Tomēr, šāda hipotēze ir jāizvērtē pēc tās nopelniem. To nedrīkst iepriekš nosodīt, jo rasisti uz to
balsta savus postulātus, ka pastāv pretrunīgs konflikts starp dažādām rasistu grupām un ka augstākām
rasēm ir jāpaverdzina zemākās rases. Rikardo biedrības likumi jau sen ir atmetuši šo kļūdaino cilvēka
nevienlīdzības izskaidrojumu68. Ir muļķīgi cīnīties ar rasu hipotēzēm noliedzot acīmredzamos faktus.
Veltīgi ir noliegt, ka līdz pat šodienai noteiktas rases nav devušas nekādu vai ļoti mazu ieguldījumu
civilizācijas attīstībai un tādēļ tās var tikt sauktas par zemākām rasēm.
Ja kāds par katru cenu gribētu atsijāt patiesības graudu no marksisma mācībām, tad viņš varētu
teikt, ka emocijas lielā mērā ietekmē cilvēka saprātu. Neviens nekad nav mēģinājis noliegt šo
nepārprotamo faktu, un marksismam nevar piedēvēt šī fakta atklāšanu. Bet tam epistemoloģijai nav
nekāda nozīme. Pastāv daudzi veiksmīgi un neveiksmīgi avoti. Tos uzskaitīt un klasificēt ir psiholoģijas
uzdevums.
Skaudība ir plaši izplatīta vājība. Skaidrs, ka daudzi intelektuāļi apskauž pārtikušā uzņēmēja daudz
lielākos ienākumus un ka šīs sajūtas viņus vada uz sociālismu. Viņi uzskata, ka sociālistiskās republikas
autoritātes maksās viņiem augstākas algas nekā viņi saņem kapitālismā. Bet, šīs skaudības
pastāvēšanas pierādīšana, neatvieglo zinātnes pienākumu veikt visrūpīgāko sociālistisko doktrīnu
izpētīšanu. Zinātnei ir jānodarbojas ar katru doktrīnu it kā tās atbalstītājus iedvesmotu nekas cits kā
vienīgi tieksme pēc zināšanām. Dažādi poliloģijas atzari aizvieto tīri teorētiskas pretējās doktrīnas
iztirzājumu, atmaskojot tās būtību un to autoru motīvus. Šāda procedūra nav savienojama ar pirmo
racionalitātes principu.
Tā ir vāja aizstāvība, lai atbrīvotos no teorijas, atsaucoties uz tās vēsturisko izcelsmi, tā laika
„tendenci”, tās valsts materiālo stāvokli un jebkurām tā autora personīgajām iezīmēm. Teorija ir
pakļauta vienīgi saprāta tribunālam. Piemērotais kritērijs vienmēr ir saprāta kritērijs. Teorija ir vai nu
pareiza vai nepareiza. Var būt tā, ka mūsu pašreizējais zināšanu līmenis neatļauj pieņemt lēmumu
attiecībā uz teorijas pareizumu vai nepareizumu. Bet teorija nekad nevar būt derīga buržuāzistiem vai
amerikāņiem, ja tā ir nederīga proletāriešiem vai ķīniešiem. Ja marksistiem un rasistiem būtu taisnība,
nebūtu iespējams izskaidrot, kāpēc pie varas esošie tik ļoti cenšas apspiest opozīcijas teorijas un vajāt
to atbalstītājus. Pats fakts, ka pastāv neiecietīgas valdības un politiskās partijas, kas ar nolūku izstumj
no sabiedrības un iznīcina disidentus, ir pierādījums saprāta pārākumam. Tas nav pārliecinošs
pierādījums doktrīnas nekļūdīgumam, ka tās pretinieki izmanto policiju, bendes un vardarbīgas
bandas, lai cīnītos pret tiem. Bet tas ir fakta pierādījums, ka tie, kas izmanto vardarbīgus veidus, savā
zemapziņā nav pārliecināti paši par savām doktrīnām.
Nav iespējams parādīt apriori loģikas pamatojuma un praksioloģijas pamatotību neatsaucoties uz
pamatojumu.
Saprāts ir Dieva dots un pats nevar tikt analizēts vai iztaujāts. Paša cilvēka saprāta eksistencei nav
racionāla fakta. Vienīgais apgalvojums, ko var apgalvot attiecībā uz saprātu, ir tas, tā ir iezīme, kas
nošķir cilvēku no dzīvniekiem un ir izraisījis gandrīz visu, kas cilvēkam ir raksturīgs.
Tiem, kas izliekas, ka cilvēks būtu daudz laimīgāks, ka viņš atteiktos no saprāta izmantošanas un
ļautu sevi vadīt tikai intuīcijai un instinktiem, nevar sniegt nevienu citu atbildi, kā cilvēku sabiedrības
sasniegumu analīzi. Aprakstot rašanos un sabiedrības sadarbības darbību, ekonomika sniedz visu
informāciju, kas ir nepieciešama galīgajam lēmuma starp saprātu un nesaprātību. Ja cilvēks apdomā
iespēju atbrīvot sevi no saprāta pārākuma, tad viņam ir jāzina, no kā viņam būs jāatsakās.
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IV.

RĪCĪBAS KATEGORIJAS PIRMĀ ANALĪZE
1. Mērķi un Līdzekļi

REZULTĀTU pēc kura tiecās, izmantojot kādu rīcību, sauc par tā beigām, galamērķi vai nolūku. Kāds
var lietot šos terminus ikdienišķajā sarunā, lai izteiktu arī kāda starpposma beigas, galamērķi vai
nolūku; tie ir mērķi, kurus rīcībspējīgais un darbīgais cilvēks cenšas sasniegt tikai tāpēc, ka viņš
uzskata, ka viņš sasniegs savas galīgās beigas, beidzamo galamērķi vai sākotnējo nolūku, ja tiks šiem
starpposmiem pāri. Runājot tieši, jebkuras rīcības beigas, mērķis vai nolūks vienmēr ir atbrīvošanās no
kādas palikušas neērtības.
Līdzekļi ir tie, kas kalpo jebkuru beigu, mērķu vai nolūku sasniegšanai. Visumā līdzekļi nav doti, šinī
Visumā eksistē tikai lietas. Lieta kļūst par līdzekli, kad cilvēka saprāts plāno to izmantot, lai sasniegtu
kādu mērķi, un cilvēka rīcība tiešām to izmanto šim nolūkam. Domājošs cilvēks redz lietu pielietojumu,
proti, lietas iespēju veicināt viņa galamērķa sasniegšanu, un cilvēks ar savu rīcību padara lietas par
līdzekļiem. Pats galvenais, kas ir jāsaprot, ka ārpasaules daļas kļūst par līdzekļiem tikai caur cilvēka
prāta darbībām un tās atzaru, proti, cilvēka rīcību. Ārējie objekti kā tādi ir tikai fiziskā Visuma parādība
un dabas zinātņu priekšmeti. Taču cilvēka piešķirtā nozīme un rīcība, pārvērš šos objektus līdzekļos.
Praksioloģija nenodarbojas ar ārējo pasauli, tā nodarbojas ar cilvēka uzvedību attiecībā uz ārējo
pasauli. Praksioloģijas realitāte ir nevis fiziskais Visums, bet cilvēka apzinātā reakcija uz doto situāciju
šajā Visumā. Ekonomika nav par lietām un taustāmiem materiāliem objektiem, tā ir par cilvēkiem,
viņu nozīmēm un rīcībām. Mantas, preces, bagātības un visi pārējie priekšstati par uzvedību nav dabas
elementi; tie ir cilvēku nozīmes un uzvedības elementi. Tie cilvēki, kuri grib nodarboties ar precēm un
bagātībām, nevar skatīties uz ārējo pasauli, viņiem tie ir jāmeklē nozīmē, ko tam piešķir cilvēks, kurš
darbojās.
Praksioloģija un ekonomika nenodarbojas ar cilvēka nozīmēm un rīcībām kādām tām vajadzētu būt
vai kādas tās būtu bijušas, ja visi cilvēki būtu iedvesmoti ar vispārīgi derīgu filozofiju un aprīkoti ar
perfektām tehnoloģijas zināšanām. Priekš tādiem priekšstatiem kā vispārīgs derīgums un viszinība, nav
vietas zinātnes konceptā, kurā maldīgais cilvēks ir izpētes objekts. Galarezultāts ir viss, uz ko tiecas
cilvēks. Līdzeklis ir viss, ko par tādu uzskata cilvēks, kurš rīkojās.
Tas ir zinātniskās tehnoloģijas un terapiju uzdevums atklāt kļūtas to pārstāvošajās jomās. Tas ir
ekonomikas uzdevums atklāt kļūdainās doktrīnas sabiedrības darbības jomā. Bet ja cilvēki neseko
zinātnes padomiem, bet sliecas uz saviem maldīgajiem aizspriedumiem, šīs kļūdas ir reālas un kā tādas
tās arī ir jāaplūko. Ekonomisti valūtas maiņas kontroli uzskata par nepiemērotu, lai sasniegtu mērķēto
galarezultātu tie, kuri pie tās vēršas pēc palīdzības. Taču, ja sabiedrības viedoklis neatsakās no saviem
maldīgajiem uzskatiem un valdības tā rezultātā ķeras klāt pie valūtas maiņas kontroles, tad notikumu
gaitu nosaka šī attieksme. Mūsdienu medicīna uzskata mandragoras ārstniecisko efekta doktrīnu par
pasaku. Bet tik ilgi, kamēr cilvēki šo pasaku uztvēra kā patiesību, mandragora bija ekonomika prece un
par tās iegūšanu tika maksāta cena. Saskaroties ar cenām, ekonomika nejautā, kādas lietas izskatās
citu cilvēku acīs, bet jautā vienīgi pēc lietas nozīmes, ko tai piešķirs tie, kuri nolēmuši to iegūt. Tāpēc
ekonomika nodarbojas ar reālajām cenām, samaksātajām un saņemtajām reālos darījumos, nevis ar
tādām cenām kādas tās būtu bijušas, ja cilvēki atšķirtos no tā, kas viņi ir patiesībā.
Līdzekļi vienmēr ir ierobežoti, proti, nepietiekami attiecībā uz pakalpojumiem, kuriem cilvēks tos
vēlas izmatot. Ja tas tā nebūtu, tad nebūtu nekādas rīcības attiecībā uz līdzekļiem. Tur, kur cilvēks
netiek ierobežots ar nepietiekamu izmantojamo lietu daudzumu, tur nav nepieciešama nekāda rīcība.
Ir pierasts saukts mērķi par beidzamo labumu un līdzekļus par lietām. Pielietojot šo terminoloģiju,
ekonomisti galvenokārt ir pieraduši domāt kā tehnologi nevis kā praksioloģisti. Viņi diferencē
bezmaksas preces un ekonomiskās preces. Par bezmaksas precēm viņi sauc preces, kuras nevajag
taupīt, jo tās ir pieejamas milzīgā pārpilnībā. Šādas preces nav nevienas rīcības mērķis. Tās ir cilvēka
labklājības vispārējie apstākļi, tās ir dabīgās vides daļa, kurā cilvēks dzīvo un darbojās. Tikai
ekonomiskās lietas ir rīcības substrāts. Un tikai ar tiem nodarbojas ekonomikā.
Ekonomikas preces, kuras ir piemērotas, lai apmierinātu cilvēka tiešās vajadzības un kuras
lietderīgums nav atkarīgs no citu ekonomikas preču sadarbības, tiek sauktas par patēriņa precēm vai
pirmās nepieciešamības precēm. Līdzekļi, kuri vari apmierināt vēlmes tikai netieši, kad tās papildina
ar citu preču sadarbību, sauc par ražotāj precēm vai attālinātas vai augstākas kārtības ražošanas vai
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preces faktoriem. Pakalpojumi, ko sniedz ražotāju preces, izveido, sadarbojoties ar papildus ražotāju
precēm, produktu. Šis produkts var būt patēriņa prece, tā var būt ražotāj prece, kura, savienojumā ar
citām ražotāj precēm, beidzot izveidos patēriņā preci. Ražotāj preces var arī iedomāties kā sakārtotas
attiecīgi to tuvumam kādām patēriņu precēm, kuru ražošanai tos var izmantot. Tās ražotāj preces,
kuras ir vistuvāk patēriņu preču ražošanai ir sagrupētas otrajā kārtā, un attiecīgi tās, kuras tiek
izmantotas otrās kārtas preču ražošanā trešajā kārtā utt.
Mērķis šādai preču sakārtošanai kārtās ir nodrošināt vērtības teorijai un ražošanu faktoru cenām
pamatu. Vēlāk tiks parādīts kā augstākās kārtas preču vērtēšana un cenas ir atkarīgas no zemākās
kārtas preču vērtēšanas un cenas, veidojot to izdevumus. Pirmais un galējais ārējo lietu novērtējums
attiecas tikai uz patēriņa precēm. Visas pārējās lietas tiek vērtētas pēc līdzdalības, ko tās spēlē
patēriņu preču ražošanā.
Līdz ar to nav nepieciešams faktiski sakārtot ražotāj preces dažādās kārtās no otrās līdz n-tajai. Vēl
nevajadzīgāka būtu pedantiskas diskusijas izraisīšana vai noteikto preci ir jāsauc par zemākās kārtas
preci vai labāk to piemērot kādai no augstākām kārtām. Vai svaigas kafijas pupiņas vai grauzdētas
kafijas pupiņas vai malta kafija vai kafija sagatavota dzeršanai vai vienīgi kafiju sagatavotu un sajauktu
ar pienu un cukuru var saukt par patēriņa preci, kas ir gatava patērēšanai, ir nenozīmīgi. Nav būtisks
mūsu izvēlētais runas veids. Attiecībā uz novērtēšanas problēmu, viss, ko mēs varam sacīt par
patērētāja preci var tikt pielietots jebkurai augstākas kārtas precei, izņemot visaugstāko kārtu, ja mēs
ņemam vērā to kā produktu.
Ekonomikas precei nav obligāti jābūt realizētai taustāmā lietā. Nemateriālās ekonomikas preces tiek
sauktas par pakalpojumiem.

2. Vērtības Skala
Cilvēks, kas rīkojas, izvēlas starp dažādām piedāvātām izvēles iespējām.
Viņš dod priekšroku vienai alternatīvai no daudzām.
Ir pierasts sacīt, ka cilvēkam, kas rīkojas, prātā ir vēlmju vai vērtību skala, kad viņš organizē savu
darbību. Balstoties uz šādu skalu, viņš apmierina to, kam ir augstāka vērtība, proti, viņa visvairāk
nepieciešamās vēlmes, un atstāj neapmierinātas tās vēlmes, kurām ir zemāka vērtība, proti, vismazāk
nepieciešamās vēlmes. Šādai lietas apstākļu atspoguļošanai nav nekādu iebildumu. Tomēr nedrīkst
aizmirst, ka vērtību vai vēlmju skala izpaužas tikai reālajās rīcībās. Šīm skalām nav patstāvīgas
eksistences bez indivīdu reālas uzvedības. Vienīgais avots, no kurienes tiek iegūtas mūsu zināšanas,
attiecībā uz šīm skalām, ir cilvēka rīcību pētījumi. Katra rīcība vienmēr ir pilnīgi saskaņota ar vērtību
vai vēlmju skalu, jo šīs skalas nav nekas vairāk, kā instruments cilvēka rīcības izskaidrošanai. Ētisko
doktrīnu nolūks ir vērtības skalu izveidošana, saskaņā ar kuru cilvēkam būtu jārīkojas, bet ne vienmēr
tas rīkojas. Viņi apgalvo savas tiesības izlemt kas ir labs un kas ir slikts, un dot padomu cilvēkam pēc kā
viņam vajadzētu tiekties kā augstāko labumu. Tās ir normatīvās disciplīnas, kas tiecās izzināt to, kam
vajadzētu būt. Tās nav neitrālas attiecībā uz faktiem, tās vērtē tos no brīvi pieņemtajiem standartu
viedokļiem.
Tā nav praksioloģijas un ekonomikas attieksme. Viņi pilnībā apzinās faktu, ka cilvēku rīcības
galamērķi nevar pārbaudīt ar jebkuriem absolūtiem standartiem. Galamērķis ir nezināms, tas ir pilnīgi
subjektīvs, tas atšķiras dažādiem cilvēkiem un tiem pašiem cilvēkiem dažādos viņu dzīves momentos.
Praksioloģija un ekonomika nodarbojas ar līdzekļiem darbojošos cilvēku izvēlēto mērķu sasniegšanai.
Tās neizsaka nekādu viedokli attiecībā uz tādā problēmām kā vai baudas kārs cilvēks ir labāks par
askētisku cilvēku. Tās piemēro līdzekļiem tikai vienu mērauklu, tas ir, ir vai nav līdzekļi piemēroti to
mērķu sasniegšanai, pēc kā darbojošais cilvēks tiecas.
Nenormālību un perversitātes jēdzieniem ekonomikā nav vietas. Tā neapgalvo, ka cilvēks ir perverss,
jo viņš dod priekšroku nepatīkamajam, kaitīgajam un sāpīgajam nevis patīkamajam, labvēlīgajam un
patīkamajam. Tā apgalvo tikai to, ka viņš ir atšķirīgs no pārējiem cilvēkiem, ka viņam patīk tas, ko
pārējie ienīst, ka viņš uzskata par lietderīgu to, no kā citi cenšas izvairīties, ka viņš gūst baudu no
ilgstošām sāpēm, no kurām citi izvairās, jo viņiem tas sāp. Pretējos jēdzienus normāls un perverss var
izmantoti antropoloģiski, lai atšķirtu tos, kuri uzvedas kā vairākums cilvēku, un izstumtajiem un
netipiskajiem izņēmumiem; tos par pielietot bioloģiski, lai atšķirtu tos, kuru uzvedība pasargā dzīvību,
un tos, kuru uzvedības ir pašiznīcinošas; tos var pielietot ētiskajā nozīmē, lai atšķirtu tos, kuri uzvedas
pareizi un tos, kuri rīkojas savādāk nekā viņiem vajadzētu. Tomēr, cilvēku rīcības teorētiskās zinātnes
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robežās nav vietas šādām atšķirībām. Jebkura galamērķa izpētīšana izrādīsies pilnīgi subjektīva un līdz
ar to patvaļīga.
Vērtība ir nozīmīgums, ko cilvēks, kas rīkojās, piešķir galamērķim. Tikai galamērķim tiek piešķirta
svarīgākā un oriģinālākā vērtība. Līdzekļi tiek vērtēti atvasināti attiecīgi no to lietderīguma, kā tas
palīdz sasniegt galamērķi. To vērtība izriet no attiecīgā mērķa vērtības. Cilvēkam līdzekļi ir svarīgi tikai
tiktāl, kamēr tie palīdz viņam sasniegt kādu mērķi.
Vērtība nav iekšēja, tā nav lietās. Tā ir mūsos, tā ir tajā veidā, kādā cilvēks reaģē uz savas vides
nosacījumiem.
Vērtība arī nav nedz vārdos, nedz doktrīnās. Tā tiek atspoguļota cilvēka uzvedībā. Skaitās ne jau tas,
ko par vērtību saka kāds cilvēks vai cilvēku grupa, bet gan tas kā viņi rīkojas. Morālistu retorika un
uzpūstās partiju programmas ir zīmīgas kā tādas. Bet tās ietekmē cilvēka notikumu gaitu tikai tiktāl,
cik tās patiešām nosaka cilvēka rīcību.

3. Vajadzību Skala
Neskatoties uz visiem pretējiem paziņojumiem, neaptverams cilvēku vairākums pirmkārt tiecas pēc
materiālā stāvokļa uzlabošanas. Viņi grib vairāk un labāku pārtiku, labākas mājas un drēbes, un
tūkstošiem citas ērtības. Viņi tiecas pēc pārpilnības un veselības. Pieņemot šos mērķus kā noteiktus,
praktiskā filozofija cenšas noteikt, kādi līdzekļi būtu vispiemērotākie, lai sasniegtu pēc iespējas vairāk
apmierinājumus. Tā, no šī viedokļa, izšķir cilvēka „patiesās” vajadzības un iedomātās un neīstās
vajadzības. Tā māca cilvēkiem, kā viņiem vajadzētu rīkoties un kādus līdzekļus viņiem vajadzētu
izmantot.
Šādu doktrīnu nozīme ir skaidri redzama. No šāda viedokļa psihologiem ir taisnība, izšķirot saprātīgu
rīcību un rīcību pretrunā mērķim. Viņiem ir taisnība salīdzinot saprātīgas barošanas metodes no
neprātīgām metodēm. Viņi var nosodīt noteiktus uzvedības veidus kā absurdus un pretējus
„patiesajām” vajadzībām. Taču, šādi vērtējumi ir nevietā, zinātnei nodarbojoties ar cilvēka rīcības
realitāti. Ne jau tas ko cilvēkam vajadzētu darīt, bet tas ko viņš dara, ņem vērā praksioloģija un
ekonomika. Veselības kopšanā varbūt ir pareizi vai nepareizi saukt alkoholu un nikotīnu par indēm.
Bet ekonomikai ir jāizskaidro tabakas un liķiera cenas tādas, kādas tās ir, nevis kādām tām vajadzētu
būt citos nosacījumos.
Ekonomikas darbības jomā neatliek vietas vajadzību skalai, kas atšķiras no vērtību skalas, kā to
atspoguļo cilvēka patiesā uzvedība.
Ekonomika nodarbojas ar reālu cilvēku, nespēcību un pakļautu kļūdām kāds viņš ir, nebūdams
ideāls, viszinošs un prefekts, kādi vienīgi Dievi varētu būt.

4. Rīcība kā Maiņa
Rīcība ir mēģinājums mazāk apmierinošo pašreizējo stāvokli aizstāt ar daudz apmierinošāku stāvokli.
Mēs saucam šādu ar nodomu izraisītu pārmaiņu par maiņu. Mazāk vēlams nosacījums ir apmainīts
pret daudz vēlamāku. Tas, kas apmierina mazāk, tiek atstāts, lai iegūtu kaut ko, kas izdabā daudz
vairāk. To, ko atstāj, sauc par samaksāto cenu, lai sasniegtu vēlamo rezultātu. Samaksātās cenas
vērtību sauc par izmaksām. Izmaksas ir vienādas ar piesaistīto vērtību apmierinājumam, kuram ir jābūt
iepriekš noteiktam, lai sasniegtu mērķēto galarezultātu.
Starpība starp samaksātās cenas vērtību (upurēto izmaksu) un sasniegtā mērķa vērtību sauc par
ieguvumu vai peļņu vai neto peļņu. Peļņa, šajā galvenajā nozīmē, ir tīri subjektīva, tas ir cilvēka laimes
pieaugums, tā ir psihiska parādībā, kuru nevar ne izmērīt, ne nosvērt. Palika daudz vai maz novēršamo
neērtību, cik daudz viens apmierinājums pārspēja citu - to nevar noskaidrot un noteikt nekādā
objektīvā veidā. Vērības spriedums nav izmērāms, tas sakārto pakāpes skalā, tas atzīmē vērtības. Tā ir
priekšrokas un secību kārtības izteiksme, nevis izmēra un svara izteiksme. Var pielietot tikai kārtas
ciparus, nevis pamatskaitļus.
Ir veltīgi runāt par jebkādiem vērtības aprēķiniem. Aprēķini ir iespējami vienīgi ar pamatskaitļiem.
Atšķirība starp diviem lietu apstākļiem ir tīri psiholoģiska un personīga. Tā nav pakļauta nekādai
projekcijai ārējā pasaulē. To var sajust vienīgi indivīds. To nevar izplatīt vai iedot nevienam
līdzcilvēkam. Tas ir intensīvs lielums.
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Fizioloģija un psiholoģija ir izstrādājušam dažādas metodes, ar kurām viņi izliekas, ka ir ieguvuši
aizstājēju priekš neiespējamā intensīvā lieluma izmērīšanas. Nav nepieciešams ekonomikai iesaistīties
šajā, diezgan apšaubāmā, aizstājēja izpētē. To atbalstītāji paši saprot, ka tie nepakļaujas vērtību
spriedumiem. Bet, pat ja viņi pakļautos tādiem spriedumiem, tā nebūtu ekonomikas problēma.
Ekonomika nodarbojas ar rīcību kā tādu, nevis ar psihiskiem faktiem, kuru iznākums ir noteiktas
rīcības.
Atkal un atkal notiek tā, ka rīcība nesasniedz vēlamo gala rezultātu.
Dažreiz rezultāts, lai arī mazvērtīgāks par vēlamo gala rezultātu, joprojām ir uzlabojums, ja to
salīdzina ar iepriekšējo stāvokli, jo tādā veidā joprojām ir iegumums, lai gan mazāks nekā tika gaidīts.
Bet var notikt tā, ka rīcība padara esošo stāvokli vēl sliktāku, nekā iepriekš to bija paredzēts mainīt.
Tad starpību starp radušos rezultātu un upurētajām izmaksām sauc par zaudējumiem.
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V.

LAIKS

1. Laiks kā Praksioloģijas Faktors
PĀRMAIŅU jēdziens ietver īslaicīgu rezultātu jēdzienu. Nelokāmajam, mūžīgi nemainīgajam
Visumam nepietiktu laiks, tas būtu miris. Pārmaiņu un laika jēdzienu nav iespējams atdalīt. Rīcība
tiecas pēc pārmaiņām un līdz ar to ir īslaicīga struktūra. Cilvēka saprāts pat nav spējīgs aptvert
mūžīgas pastāvēšanas un mūžīgās rīcības idejas.
Tas, kurš rīkojās, izšķir laiku pirms rīcības, rīcībai patērēto laiku un laiku pēc paveiktās rīcības. Viņš
nevar būt neitrāls pret laiku.
Loģika un matemātika nodarbojas ar domāšanas ideālo sistēmu. Viņu sistēmas attiecības un ietekme
ir līdzās pastāvoša un savstarpēji atkarīga. Mēs tik pat labi varam sacīt, ka tā ir sinhrona vai ka tā ir
nelaikā. Ideāls prāts to varētu saprast vienā domā. Taču tā kā cilvēks to nevar izdarīt, padara pašu
domāšanu par rīcību, virzoties uz priekšu soli pa solim no mazāk apmierinošas nepietiekamās apziņas
stāvokļa uz daudz apmierinošāku labākās atklāsmes stāvokli. Īslaicīgo struktūru, kurā tiek iegūtas
zināšanas, nedrīkst sajaukt ar loģisko vienlaicību no apriori deduktīvās sistēmas visām daļām. Šādā
sistēmā prioritātes un rezultātu jēdziens ir tikai metaforisks. Tie neatsaucas uz sistēmu, bet gan uz
mūsu rīcību to uztvert. Pati sistēma neietver ne laika kategoriju, ne arī cēlonību. Pastāv funkcionāla
atbilstība starp elementiem, bet nepastāv ne cēloņi ne arī efekti.
Tas, kas epistemoloģiski atšķir praksioloģisko sistēmu no loģiskās sistēmas, ir tieši tas pats, kas satur
abas laika un cēlonības kategorijas. Arī praksioloģiskā sistēma ir apriori un deduktīva. Kā sistēma tā ir
nelaikā. Bet pārmaiņa ir viena no tās elementiem. Jēdzieni ātrāk un vēlāk un cēlonis un sekas ir starp
tā sastāvdaļām. Prioritāte un rezultāts ir praksioloģiskās domāšanas būtiski jēdzieni. Tāpat ir ar
notikumu neatgriezeniskumu. Praksioloģiskās sistēmas ietvaros jebkura atsauce uz funkcionālo
atbilstību nav mazāk metaforiska un maldinoša kā atsaukšanās uz prioritāti un rezultātu loģiskās
sistēmas ietvaros69.

2. Pagātne, Tagadne un Nākotne
Tā ir rīcība, kas cilvēkam sniedz priekšstatu par laika jēdzienu un liek viņam apzināties laika plūsmu.
Laika ideja ir praksioloģijas kategorija.
Rīcība vienmēr ir vērsta uz nākotni, vienmēr ir nepieciešami un svarīgi plānot un rīkoties labākas
nākotnes dēļ. Tās mērķis vienmēr ir padarīt nākotnes apstākļus daudz patīkamākus nekā tie būtu bez
rīcības iejaukšanās. Neērtību, kas piespiež cilvēku rīkoties, izraisa neapmierinātība ar nākotnes
sagaidāmajiem apstākļiem, kādiem tiem būtu iespējams attīstīties, ja nekas netiktu darīts, lai tos
mainītu. Jebkurā gadījumā, rīcība var ietekmēt vienīgi nākotni, nekad tagadni, kura ar katru bezgalīgi
mazo sekundes daļu ieslīd pagātnē. Cilvēks sāk aptvert laiku, kas viņš plāno pārvērst pašreizējo mazāk
apmierinošo stāvokli apmierinošākā nākotnes stāvoklī.
Kontemplatīvajā meditācijā laiks ir tikai ilgums: „la durée pure, dont l’écoulement est continu, et où
l’on passe, par gradations insensibles, d’un etat a l’autre: Continuité réellement vécue.”70 Tagadnes
„pašreizējais brīdis” nepārtraukti pārvēršas par pagātni un paliek tikai atmiņās. Filozofi uzskata, ka
71
atspoguļojot pagātni cilvēks sāk apzināties laiku . Taču, ne jau atmiņa izsaka cilvēkam pārmaiņu un
laika kategorijas, bet gribasspēks uzlabot savas dzīves apstākļus. Laiks, tāds kādu mēs to mērām ar
dažādām mehāniskām ierīcēm, vienmēr ir pagātne un laiks, kādu šo konceptu izmanto filozofi,
vienmēr nav ne pagātne, ne nākotne. Tagadne, no šiem aspektiem, nav nekas vairāk, kā ideāla
69

Ekonomikas zinātniskajos darbos nav nepieciešams uzsākt diskusiju par mēģinājumiem izveidot
mehānismu kā aksiomātisku sistēmu, kurā funkcijas jēdziens ir aizvietots ar cēloni un sekām. Vēlāk
tiks parādīts, ka aksiomātiskā mehānika nevar kalpot par paraugu ekonomikas sistēmas aplūkošanā.
Cf. Skatīt zemāk 353-357.lpp
70
Henri Bergson, Matière et mémoire (7th ed. Paris, 1911), 205.lpp
71
Edmund Husserl, “Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins,” Jahrbuch Fü
Philosophie und Phänomenologische Forschung, IX (1928), 391ff.; A. Schütz, loc cit., 45.lpp
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robežlīnija, kas atdala pagātni no nākotnes. Bet no praksioloģijas aspekta, starp pagātni un nākotni, ir
reālā izstieptā tagadne. Rīcība kā tāda ir reālajā tagadnē, jo tā izmanto esošo brīdi un tādējādi
72
iemieso sevi realitātē . Vēlāk retrospektīvais atspoguļojums pirmkārt atpazīst pagājušajā acumirklī
rīcību un nosacījumus, kuri tika piedāvāti rīcībai. Tas, ko vairs nevar izdarīt vai izlietot, jo iespēja priekš
tā ir aizgājusi, ir pretstatā pagātnei ar tagadni. Tas, ko vēl nevar izdarīt vai izlietot, jo īstenošanas
apstākļi vai nobriešanas laiks vēl nav pienācis, ir pretstatā nākotnei ar pagātni. Tagadne, tiem
cilvēkiem, kas rīkojās, dod iespējas un uzdevumus, kuri tam iepriekš bija par agru un kuri pēc tam būs
par vēlu.
Tagadnes esošais ilgums ir doto nosacījumu un apstākļu tupinājums rīcībai. Katrs rīcības veids
pieprasa īpašus apstākļus, kuriem jāpielāgo rīcība atbilstoši domātajiem mērķiem. Tagadnes jēdziens
līdz ar to ir atšķirīgs dažādām rīcības jomām. Tagadnei nav atsauces, neatkarīgi no dažādām laika
paiešanas mērīšanas metodēm ar telpiskām kustībām. Tagadne aptver tik pat daudz pagājušā laika vik
joprojām ir pieejams, proti, rīcībai svarīgs. Tagadne ir pretstatā pati sev, saskaņā ar dažādām rīcībām,
kas kādam bija padomā viduslaikos, deviņpadsmitā gadsimtā, pagājušajā gadā, mēnesī vai dienā, tik
pat kā pagājušajā stundā, minūtē vai tikko aizgājušajā sekundē. Ja cilvēks saka: „Mūsdienās Zevu vairs
nepielūdz”, viņa lietotā tagadne ir savādākā par motociklista sacīto: „šobrīd vēl ir par agaru
nogriezties.”
Tā kā nākotne ir nenoteikta, cik daudz no tās mēs varam uzskatīt par pašreizējo brīdi un tagadni,
vienmēr paliek neizlemta un neskaidra. Ja cilvēks 1913.gadā būtu teicis: „Tagad- pašreiz- Eiropā domu
brīvība ir neapstrīdama ”, viņš vēl nebūtu paredzējis, ka ļoti drīz tā tagadne kļūtu par pagātni.

3. Laika Taupīšana
Cilvēks ir pakļauts laika gaitai. Viņš sāk eksistēt, aug, kļūst vecs un nomirst. Viņa laiks ir ierobežots.
Viņam tas ir jātaupa tāpat, kā viņš taupa citus ierobežotos faktorus.
Laika taupīšanai ir īpašs raksturs, īslaicīgās kārtības unikalitātes un neatgriezeniskuma dēļ. Šo faktu
nozīmīgums izsaka pats sevi katras rīcības teorijas sadaļā.
Šajā brīdī ir jāuzsver tikai viens fakts. Laika taupīšana nav atkarīga no ekonomikas preču un
pakalpojumu taupīšanas. Pat Leiputrijas zemē cilvēks būtu spiests taupīt laiku, ja viņš nebūtu
nemirstīgs un apdāvināts ar mūžīgo jaunību un ar nesagraujamu veselību un enerģiju. Arī tad, ja visas
viņa iegribas būtu nekavējoties apmierinātas, bez jebkādu darba patēriņa, viņam būtu jāsakārto savs
laika grafiks, jo pastāv apmierinātības stāvokļi, kuri nav sasniedzami un kurus nevar pilnveidot
vienlaicīgi. Arī tādam cilvēkam, laiks būtu ierobežots un pakļauts ātrākam un vēlākam skatījumam.

4. Laika Sakarība Starp Rīcībām
Divas indivīda rīcības nekad nav sinhronas, to laika sakarība ir vēlāka vai ātrāka. Dažādu indivīdu
rīcību var uzskatīt par sinhronu vienīgi caur fizikālajām metodēm priekš laika mērīšanas. Sinhronisms
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ir praksioloģijas jēdziens tikai attiecībā uz dažādu rīcībspējīgo cilvēku saskaņotiem centieniem .
Cilvēka individuālās rīcības seko viena otrai. Tās nekad nevar tikt veiktas vienlaicīgi, tās var vienīgi
sekot viena otrai ātrāk vai lēnāk. Ir rīcības, kas kalpo vairākiem mērķiem vienlaicīgi. Būtu maldīgi
atsaukties uz tām kā uz dažādu rīcību sakritību.
Cilvēkiem bieži nav izdevies apzināties termina „vērtības skala” nozīmi un nav ņēmuši vērā šķēršļus,
kas kavē sinhronisma pieņēmumu dažādās indivīda rīcībās. Tie ir izskaidrojuši cilvēku dažādās rīcības
kā vērtības skalas rezultātu, neatkarīgi no to tagadējām rīcībām un pirms tām, un kā rezultātu iepriekš
izstrādātam plānam, uz kura īstenošanu viņi bija tiekušies. Vērtības skala un plāns, kura ilgumam un
nemainīgumam tika piešķirts noteikts laika periods, tika pieņemti par reāliem dažādu indivīdu rīcību
cēloņiem un motīviem. Sinhronisms, kuru nevarēja attiecināt uz dažādām rīcībām, tika viegli atklāts
vērtību skalā un plānā. Bet tas neņem vērā faktu, ka vērtību skala nav nekas vairāk, kā domās izveidots
līdzeklis. Vērtību skala parāda sevi vienīgi reālās darbībās, vērtību var saskatīt tikai novērojot reālas
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"Ce que j’appelle mon présent, c’est mon attitute vis-à-vix de l’avenir immédiat, c’est action
imminente." Bergson, op. cit., 152.lpp
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Lai izvairītos no iespējamiem pārpratumiem ir lietderīgi uzsvērt, ka šai teorēmai nav nekāda sakara
ar Einšteina teorēmu par īslaicīgās telpas attiecību uz attālinātiem notikumiem.
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rīcības. Līdz ar to vērtību skala nevar būt pretrunā reālai rīcībai un to nedrīkst izmantot kā mērauklu
reālo rīcību vērtēšanai.
Ne mazāk pieņemami ir izšķirt racionālo starp, tā saukto, iracionālo rīcību, balstoties uz reālo rīcību
salīdzinājumu ar iepriekšējiem uzmetumiem un nākotnes rīcības plāniem. Ļoti interesanti var būt tas,
ka vakardienas nospraustie mērķi šodienai atšķiras no tiem mērķiem pēc kā tiecas šodien.
Vakardienas plāni mums nesniedz lielāku objektivitāti un nepieņemtus standartus par šodienas reālo
rīcību novērtējumu nekā jebkuras citas idejas un normas.
Ir mēģināts iegūt neracionālas rīcības priekšstatu ar šādu izpratni: ja a ir labāks nekā b un b nekā c,
tad loģiski a vajadzētu būt labākam par c. Bet ja patiesībā c ir labāks par a, tad mēs saskaramies ar
tādu rīcības veidu, kuram mēs nevaram piešķirt sistemātiskumu un racionalitāti74. Šāda izpratne
neņem vērā faktu, ka divas indivīda rīcības, nekad nevar būt sinhronas. Ja kādā rīcībā priekšroka tiek
dota a nevis b, un citā rīcībā priekšroka ir b nevis c, tad, neatkarīgi no tā, cik īss intervāls starp abām
rīcībām varētu būt, nav pieļaujama vienmērīgas vērtības skalas izveidošana, kurā a ir pārāks par b un b
ir pārāks par c. Kā arī nav pieļaujams uzskatīt vēlāko trešo rīcību kā likumsakarīgu iepriekšējām divām
rīcībām. Viss, ko šāds piemērs pierāda, ir tas, ka vērtības spriedumi nav pastāvīgi un ka līdz ar to
vērtības skala, kura ir izveidota no dažādām, brīžiem nesinhronām indivīda rīcībām, var būt pretrunā
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pati sev .
Nedrīkst sajaukt loģisko sistemātiskuma jēdzienu (tas ir, pretrunu neesamību) un praksioloģisko
sistemātiskuma jēdzienu (tas ir, sistemātiskumu vai pieturēšanos pie tiem pašiem principiem).
Loģiskajam sistemātiskumam ir vieta tikai domāšanā, parastajam sistemātiskumam ir vieta tikai rīcībā.
Sistemātiskums un racionalitāte ir pilnīgi atšķirīgi jēdzieni. Ja kāda cilvēka vērtējums ir izmainījies,
tad nebeidzama uzticība kādreiz atklātam rīcības principam tikai sistemātiskuma dēļ, nebūtu racionāls
lēmums, bet gan vienkārša stūrgalvība. Tikai vienā veidā rīcība var būt konstanta: dodot priekšroku
visvērtīgākajām nevis mazvērtīgākajam. Ja vērtība mainās, jāmainās arī rīcībai. Uzticība, izmainītos
apstākļos, vecajam plānam būtu aplama. Loģiskas sistēmai jābūt pastāvīgai un brīvai no pretrunām, jo
tā ietver visu daļu un teorēmu līdzāspastāvēšanu. Rīcībā, kura noteikti ir īslaicīga kārtībā, nevar būt
nekādu jautājumu par šādu sistemātiskumu. Rīcībai jābūt pielāgotai mērķim, un mērķtiecīgums
pieprasa pielāgoties mainīgajiem apstākļiem. Prāta klātbūtne tiek uzskatīta par darbojošā cilvēka
vērtību. Prāta klātbūtne cilvēkam ir tad, ja viņam ir iespēja domāt un pielāgot savu rīcību tik ātri, ka
intervāls, starp jaunu apstākļu parādīšanos un viņa rīcības pielāgošanos tiem, kļūst tik īss, cik vien
iespējams. Ja sistemātiskumu aplūko kā uzticību kādreiz izstrādātam plānam, neatsaucoties uz
izmainītajiem apstākļiem, tad prāta klātbūtne un ātrā reakcija ir pilnīgi pretēja sistemātiskumam. Kad
spekulants iet uz akciju tirgu, viņš var uzmest noteiktu plānu savām darbībām. Neatkarīgi no tā vai
viņš izmantos vai neizmantos savu plānu, viņa rīcības ir racionālās arī tādā nozīmē, kādā tie, kas cenšas
nošķirt racionālu rīcību no iracionālas rīcības, attiecina to uz „racionālo” terminu. Šis spekulants
dienas gaitā var uzsākt transakcijas, kuras izpildītājs, neņemot vērā notiekošās pārmaiņas tirgus
apstākļos, nevarēs izskaidrot kā nemainīgas uzvedības rezultātu. Bet spekulants ir nelokāms savā
nodomā gūt peļņu un izvairīties no zaudējumiem. Tādēļ, viņam ir jāpielāgo sava darbība izmainītajiem
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tirgus apstākļiem un viņa paša spriedumiem, attiecībā uz nākotnes cenu attīstību .
Tomēr, kāds sagroza lietas, kādam nekad neizdosies noformulēt „iracionālas” rīcības jēdzienu, kura
„iracionalitāte” nav balstīta uz pieņemtiem vērtības spriedumiem. Pieņemsim, ka kāds ir izvēlējies
rīkoties nesistemātiski kāda cita iemesla dēļ nevis praksioloģisko apgalvojumu atspēkošanas dēļ, ka
nepastāv iracionāla rīcība. Taču arī tad viņš tiecas pēc noteikta mērķa, tas ir, praksioloģiskās teorēmas
atspēkošanu, un viņš atbilstoši rīkojās atšķirīgi nevis tā, kā viņš būtu citādi rīkojies. Viņš ir izvēlējies
nepiemērotus līdzekļus praksioloģijas atspēkošanai un tas ir arī viss.
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Protams, arī plāni var būt pretrunā paši sev. Dažreiz to pretrunas var būt kļūdīga sprieduma efekts.
Bet dažreiz šādas pretrunas var būt ar nodomu un var kalpot noteiktam mērķim. Piemēram, ja
valdības publicētā programma vai politiskās partijas, sola augstas cenas ražotājiem un vienlaicīgi
zemas cenas patērētājiem, tad šādu nesasniedzamu mērķu atbalstīšana var būt demagoģiska. Tad
programma, publicētais plāns, ir pretrunā pats sev, bet to autoru plāns, kuri vēlējās sasniegt noteiktu
galamērķi caur nesasniedzamu mērķu atbalstīšanu un to publisku paziņošanu, nav pakļauts nekādām
pretrunām.
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VI.

NENOTEIKTĪBA

1. Nenoteiktība un Rīcība
NĀKOTNES nenoteiktība jau ir iekļauta rīcības jēdziena būtībā. Tas, ka cilvēks rīkojas un ka nākotne ir
nenoteikta, nekādā ziņā nav divas neatkarīgas nozīmes. Tās ir tikai divas atšķirīgi veidi, lai konstatētu
vienu lietu.
Mēs varam pieņemt, ka visu notikumu un pārmaiņu rezultāts tiek unikāli noteikts ar ārējiem
nemaināmiem likumiem, kas pārvalda pārmaiņas un attīstību visam Visumam. Mēs varam ņemt vērā
visu parādību neizbēgamo saistību un savstarpējo atkarību, tas ir, to cēlonības secību kā
fundamentālu un galīgu faktu. Mēs varam pilnībā izmest nenoteiktas iespējas jēdzienu. Bet vienalga
kā tas varētu būt vai arī kā tas var šķist ideālam inteliģences prātam, fakts paliek tāds, ka cilvēkam, kas
rīkojās, nākotne ir nezināma. Ja cilvēks zinātu nākotni, viņam nevajadzētu izvēlēties un nevajadzētu
rīkoties. Viņš būtu kā automāts, reaģētu uz stimuliem bez jebkādas paša gribas. Daži filozofi ir gatavi
izjaukt cilvēka gribas jēdzienu kā ilūziju un sevis maldināšanu, jo cilvēkam ir neapzināti jārīkojas
saskaņā ar nenovēršamajiem cēloņsakarības likumiem. Tā var būt pareiza vai nepareiza no galvenā
iniciatora vai paša cēloņa skatījuma. Tomēr, no cilvēka viedokļa, rīcība ir pati galvenā. Mēs
neapgalvojam, ka cilvēks ir „brīvs” savā izvēlē un rīcībā. Mēs tikai noskaidrojam faktu, ka viņš izvēlas
un rīkojas un ka mēs nevaram izmantot dabas zinātnes metodes, lai noskaidrotu atbildi uz jautājumu,
kāpēc viņš rīkojas tieši šādā veidā un ne savādāk. Dabas zinātnes nepadara nākotni paredzamāku. Tā
sniedz iespēju paredzēt rezultātu, kuru varētu iegūt ar noteiktām rīcībām. Bet tā atstāj divas
neparedzamas jomas: nepietiekami izzinātās dabas parādības un cilvēka izvēles rīcību. Mūsu zināšanu
trūkums attiecībā uz šīm divām jomām iezīmē visas cilvēku rīcības ar nenoteiktību. Apodiktiska
noteiktība ir tika aprioristiskās teorijas deduktīvās sistēmas jomā. Lielākais ko var sasniegt attiecībā uz
realitāti ir varbūtība.
Praksioloģijas uzdevums nav izmeklēt vai ir vai nav pieļaujams dažas dabas zinātnes empīriskās
teorēmas aplūkot kā noteiktas. Šai problēmai nav nekāda praktiska nozīmīguma praksioloģijas
apsvērumiem. Katrā ziņā, fizikas un ķīmijas teorēmām ir tik augsts varbūtības līmenis, ka mēs esam
spiesti saukt tos par noteiktiem visos praktiskos nolūkos. Mēs praktiski varam paredzēt mašīnas
darbību, kas ir uzbūvēta atbilstoši zinātniskās tehnoloģijas noteikumiem. Bet mašīnas uzbūvēšana ir
tikai daļa no plašākas programmas, kura tiecas piedāvāt patērētājiem mašīnas saražotos produktus.
Bija vai nebija šis vispiemērotākais plāns, ir atkarīgs no nākotnes apstākļu attīstības, kurus plāna
izpildes laikā nav iespējams paredzēt ar noteiktību. Tādējādi noteiktības līmenis attiecībā uz mašīnas
būvniecības tehnoloģisko rezultātu, lai kāds tas arī būtu, nenoņem mantoto nenoteiktību visā
būvniecības darbībā. Nākotnes vajadzības un vērtības, cilvēku reaģēšanu uz izmainītajiem apstākļiem,
nākotnes zinātniskās un tehnoloģiskās zināšanas, nākotnes ideoloģijas un politiku nav iespējams
paredzēt precīzāk kā ar lielāku vai mazāku varbūtības līmeni. Katra rīcība atsaucas uz nezināmo
nākotni. Šādā nozīmē tā vienmēr būs riskanta spekulācija.
Patiesības un noteiktības problēmas attiecas uz cilvēku zināšanu vispārējo teoriju. Varbūtības
problēma, savukārt, ir praksioloģijas primārā interese.

2. Varbūtības Nozīme
Varbūtības apstrādi ir sajaukuši matemātiķi. No sākta gala ir pastāvējusi neskaidrība nodarbojoties
ar varbūtības aprēķiniem. Kad Chevalier de Mere (Antoine Gombaud) konsultēja Paskālu par kauliņu
spēlē iesaistītajām problēmām, lieliskajam matemātiķim vajadzēja skaidri pateikt savam draugam
patiesību, proti, ka matemātiku spēlētājs nevar pielietot spēlē ar absolūtu nejaušību. Tā vietā viņš
savu atbildi ietina simboliskā matemātikas valodā. To, ko varēja viegli izskaidrot ikdienišķās sarunas
dažos teikumos, tika izteikts terminoloģijā, kura nav skaidra lielākajam vairākumam, un līdz ar to
izturējās pret to ar godbijīgu bijību. Cilvēki domāja, ka mīklainās formulas satur kādu svarīgu atklāsmi,
kas tiek slēpta, no tiem, kuri nav uzņemti matemātikas biedrībā; viņiem radās iespaids, ka eksistē
zinātniskā metode azartspēlēm un ka tikai šaurām aprindām zināmās matemātikas zināšanas sniedz
atslēgu vinnēšanai. Debesu mistiķis Paskāls nejauši kļuva par azartspēļu svēto labvēli. Varbūtības
aprēķinu mācību grāmatas nepelnīti propagandēja tieši azartspēles, jo tās pasaulīgajam cilvēkam bija
aizslēgtās grāmatas.
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Ne mazāki postījumi tika izplatīti varbūtības aprēķinu izvairīgumā zinātnisko pētījumu jomā. Katras
zināšanas nozares vēsture atzīmē nepareizu varbūtības aprēķina pielietojuma gadījumus, kas, kā
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novēroja Džons Stjuarts Mills , padarīja „īstu negodu matemātikai”.
Iespējamo secinājumu problēma ir daudz lielāka nekā tās problēmas, kuras radīja varbūtības
aprēķinu nozare. Vienīgi raizējoties par matemātisko attieksmi varēja izveidot aizspriedumu, ka
varbūtība vienmēr nozīmē biežumu.
Turpmākās kļūdas sajauca varbūtības problēmu ar induktīvās spriešanas problēmu kā to lieto dabas
zinātnes. Mēģinājums aizvietot varbūtības vispārējo teoriju par cēlonības kategoriju raksturo
filozofēšanas neveiksmīgo veidu, ļoti populāru tikai pirms pāris gadiem. Apgalvojums ir iespējams , ja
mūsu zināšanas attiecībā uz tās saturu ir nepilnīgas. Mēs nezinām pilnīgi visu, kas būtu nepieciešams
noteiktam lēmumam starp patiesību un meliem. Bet, no otras puses, mēs kaut ko par to zinām; mēs
esam spējīgi pateikt vairāk par vienkārši non liquet (nav skaidrs) vai ignoramus (nezinām). Tie ir divi
pilnīgi atšķirīgi varbūtības gadījumi. Mēs varam tos saukt par grupas varbūtību (vai biežuma varbūtību)
un lietas varbūtību (vai īpaša cilvēka rīcības zinātnes izpratni). Pirmā piemēra gadījumā tas ir dabas
zinātnes darbības lauks, ko pilnībā nosaka cēlonība, otrajā piemēra gadījumā tas ir cilvēka rīcības
zinātnes darbības lauks, ko pilnībā nosaka teleoloģija.

3. Grupas Varbūtība
Grupas varbūtība nozīmē, ka mēs zinām vai pieņemam, ka mēs zinām, attiecībā uz iesaistīto
problēmu, visu par visas grupas notikumu vai parādību uzvedību; bet par patieso atsevišķo notikumu
vai parādību mēs nezinām neko kā tikai to, ka tas ir šīs grupas daļa.
Mēs, piemēram, zinām, ka loterijā ir deviņdesmit biļetes un kā izvilks piecas no tām. Tādējādi mēs
zinām visu par visas biļešu grupas uzvedību. Bet attiecībā uz katru atsevišķo biļeti mēs nezinām neko,
kā vienīgi ka tās ir šīs biļešu grupas daļas.
Mums ir pilnīgi dati par mirstību noteiktam pagātnes laika periodam noteiktā reģionā. Ja mēs
pieņemam, ka neparādīsies nekādas izmaiņas attiecībā uz mirstību, mēs varam teikt ka mēs zinām visu
par visas sabiedrības mirstību kopumā. Bet attiecībā uz indivīdu dzīves ilgumu mēs nezinām neko, kā
vienīgi ka viņi ir šī reģiona cilvēku grupas daļas.
Ar šādām nepilnīgām zināšanām varbūtības aprēķini sniedz ieskatu matemātisko simbolu
terminoloģijā. Tās ne paplašina, ne padziļina ne papildina mūsu zināšanas. Varbūtība pārveido jau
esošas zināšanas matemātiskā valodā. To aprēķini atkārto algebriskajās formulās to, kas mums jau
iepriekš bija zināms. Tie nenoved pie rezultātiem, kas mums pateiktu jebko par patiesajiem
atsevišķajiem notikumiem. Un protams, formulas nepievieno neko mūsu zināšanām attiecībā uz visas
grupas uz uzvedību, jo šīs zināšanas jau bija pilnīgas – vai tika uzskatītas par pilnīgām- jau no pašas
lietas izskatīšanas sākuma.
Nopietna kļūda ir uzskatīt, ka varbūtības aprēķini sniedz spēlmanim jebkādu informāciju, kas varētu
atvieglot vai samazināt azartspēļu risku. Tas ir tieši pretēji izplatītajiem uzskatiem, diezgan nederīgs
spēlmanim kā jebkurš cits loģiskās vai matemātiskās spriešanas veids. Azartspēļu galvenā raksturojošā
pazīme ir tā, ka tā nodarbojas ar nezināmo ar pilnīgu nejaušību.
Spēlmaņu cerība uz veiksmi nav balstīta uz būtiskiem apsvērumiem. Spēlmanis, kurš nav māņticīgs,
domā: „Pastāv maza varbūtība [vai, citiem vārdiem sakot: tas ir neiespējami], ka es varētu vinnēt. Es
esmu gatavs uzņemties nepieciešamo risku. Es ļoti labi apzinos, ka šādi riskējot es uzvedos kā muļķis.
Bet vislielākajiem muļķiem ir vislielākais laimests, tik un tā!”
Vēsai spriešanai ir jāparāda spēlmanim, kā viņš neuzlabo savas iespējas vinnēt, pērkot loterijā
vienas biļetes vietā divas, kurā kopējais laimestu daudzums ir mazāks nekā peļņa no visu biļešu
pārdošanas. Ja viņš nopirktu visas biļetes, viņš viennozīmīgi būtu zaudētājs. Tomēr, katrs loterijas
pircējs ir stingri pārliecināts, ka labāk ir pirkt vairāk biļetes nekā mazāk. Pastāvīgie apmeklētāji kazino
un spēļu automašīnām nekad neapstājās. Viņi neapdomā faktu, ka, tāpēc, ka valdošais pārsvars ir par
labu baņķierim nevis spēlmaņiem, rezultāts visdrīzāk būs viņa zaudējumos, jo ilgāk viņi turpinās
spēlēt. Azartspēļu kārdinājums ir tieši tās nenoteiktībā un tās avantūriskajā nepastāvībā.
Pieņemsim, ka desmit biļetes, katra ar atšķirīgu cilvēka vārdu, tiek ieliktas kastē. Vēlāk tiks izvilkta
viena biļete un cilvēkam, kura vārds būs uzrakstīts, būs jāmaksā 100 dolāri. Tad izdevējs var apsolīt
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zaudētājam pilnu atlīdzību, ja viņš būs apdrošinājis katru no desmit iespējām par desmit dolāru
prēmiju. Izdevējs būs savācis 100 dolārus un tam nāksies samaksāt to kādam no desmit cilvēkiem. Bet
ja viņš būtu apdrošinājies tikai vienu no desmit iespējām, aprēķinot fiksētu likmi, viņš nebūtu uzsācis
apdrošināšanas biznesu, bet gan azartspēli. Viņš būtu izdevēju aizstājis ar sevi. Viņš būtu savācis
desmit dolārus un viņam būtu iespēja vai nu paturēt vai zaudēt tos desmit dolārus un vēl deviņdesmit
dolārus.
Ja cilvēks apsola samaksāt par kāda cilvēka nāvi noteiktu summu un par šo solījumu prasa samaksu
adekvātu dzīves ilgumam kā to nosaka varbūtības aprēķini, viņš nav apdrošinātājs, bet gan spēlmanis.
Apdrošināšana, neatkarīgi vai tā tiek vadīta pēc biznesa principiem vai pēc savstarpējās vienošanās
principa, pieprasa apdrošināt visu grupu vai kura par tādu var tikt uzskatīta. Tās pamatideja ir
apkopošana un riska sadalīšana, nevis varbūtības aprēķini. Matemātiskās darbības, ko pieprasa
apdrošināšana, ir četras elementāras aritmētikas darbības. Varbūtība aprēķini tikai blakus spēle.
To var skaidri pierādīt fakts, ka bīstama riska novēršana ar apkopošanu arī var būt efektīva bez
atsaukšanās uz aktuāra metodēm. Ikviens to praktizē savā ikdienas dzīvē. Katrs biznesmens iekļauj
savā izmaksu uzskaitē kompensācijas par zaudējumiem, kas regulāri parādās lietu pārvaldīšanā.
„Regulāri” šajā kontekstā nozīmē, ka zaudētais apjoms ir zināms tiktāl cik to skar visas dažādo lietu
grupas. Augļu tirgotājs, piemēram, var zināt, ka katrs piecdesmitais ābols viņa veikala plauktā sapūs,
bet viņš nezina, kurš konkrēti no piecdesmit āboliem tas būs. Viņš sadzīvot ar šādu zaudējumu kā ar
jebkuru citu lietu savos izdevumos.
Definīcija grupas varbūtības būtībai, kā paskaidrots iepriekš, ir vienīgā loģiski apmierinošā. Tā novērš
neapstrādātas informācijas cirkulāciju, kas ir iekļauta visās definīcijās, atsaucoties uz vienādi
iespējamajiem iespējamiem notikumiem. Šādi apgalvojot, mēs nezinām neko par patiesajiem
atsevišķajiem notikumiem izņemot to, ka tie ir tās grupas sastāvdaļa, kuras uzvedība ir pilnīgi zināma,
šis burvju loks ir jālikvidē. Turklāt, ir lieki pievienot nākamos apstākļus, tā saucamo jebkāda
sistemātiskuma neesamību atsevišķu notikumu gaitā.
Apdrošināšanas raksturojoša pazīme ir tā, ka tā nodarbojas ar visu notikumu grupu. Tā kā mēs
izliekamies zinām visu par visas grupas uzvedību, tad liekas ka nav iesaistīts nekāds īpašs risks biznesa
veikšanai.
Kā arī nav nekāda īpaša riska azartspēļu bankas uzrauga biznesam vai loterijas uzņēmumam. No
loterijas uzņēmuma viedokļa rezultāts ir paredzams, pieņemot, ka visas biļetes ir izpārdotas. Ja dažas
biļetes paliek neizpirktas, tad šis uzņēmums ir tādā pašā pozīcijā kā ikviens biļetes pircējs ir attiecībā
uz viņa nopirktajām biļetēm.

4. Notikuma Varbūtība
Notikuma varbūtība nozīmē: Mēs zinām, attiecībā un noteiktu gadījumu, dažus no faktoriem, kas
nosaka tā rezultātu, bet ir arī citi noteicošie faktori, par kuriem mēs neko nezinām.
Notikuma varbūtībai nav nekā kopīga ar grupas varbūtību, kā vienīgi mūsu zināšanu nepilnīgums.
Jebkurā citā gadījumā abas varbūtības ir pilnīgi atšķirīgas.
Protams, ir vairāki gadījumi, kuros cilvēki mēģina paredzēt noteiktus nākotnes notikumus balstoties
uz savām zināšanām par visas grupas uzvedību. Ārsts var noteikt sava pacienta iespējas uz pilnīgu
izārstēšanos, ja viņš zina, ka 70 procenti no tiem, kurus skar šī pati slimība atveseļojās. Ja viņš izteiktu
savu spriedumu precīzi, viņš teiktu, ka atveseļošanās iespēja nav lielāka par 0.7,proti, ka no desmit
pacientiem ne vairāk kā vidēji trīs pacienti nomirst. Visām šāda veida prognozēm par ārējiem
notikumiem, tas ir, par notikumiem dabas zinātnes jomā, ir tāda iezīme. Tās patiesībā nav prognozes
par konkrētās lietas problēmu, bet apgalvojums par dažādo iespējamo seku biežumu. Tie ir balstīti vai
nu uz statistisko informāciju vai vienkārši uz rupjiem biežuma novērtējumiem, kas izriet no pieredzes
bez statistikas.
Tiktāl, cik šādi varbūtēji apgalvojuma tipi ir iesaistīti, mēs nesaskaramies ar notikuma varbūtību.
Patiesībā, mēs neko nezinām par pašu notikumu, izņemot to, ka tas ir gadījums no grupas uzvedības,
kuru mēs zinām vai domājam, ka zinām.
Ķirurgs var teikt saviem pacientiem, kas apspriež domu pakļaut sevi operācijai, ka no katriem simts
cilvēkiem, kas sevi pakļauj šādai operācijai, trīsdesmit nomirst. Ja pacients jautā, vai šis miršanas skaits
jau ir pilns, viņš ir pārpratis ārsta paziņojuma būtību. Tāds pacients ir kļuvis par upuri kļūdai,
pazīstamai kā „spēlmaņu maldi.” Gluži kā ruletes spēlmanim, kurš secina, no iepriekšējiem desmit pēc
kārtas uzgrieztajiem sarkanajiem laukumiem, ka varbūtība, ka nākamajā reizē uzgriezīs melno, ir
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lielāka nekā pirms tam, viņš sajauc notikuma varbūtību ar grupas varbūtību. Visas medicīnas
prognozes, ja tās ir balstītas tikai uz vispārējām fizioloģiskajām zināšanām, nodarbojas ar grupas
varbūtību. Ārsts, kurs izdzird, ka cilvēks, kuru viņš nepazīst, ir saslimis ar noteiktu slimību, balstoties uz
viņa vispārējo medicīnas pieredzi, sacīs: „Ciņa iespējas uz pilnīgu izveseļošanos ir 7 pret 3.” Ja pats
ārsts ārstē pacientu, viņam var būt atšķirīgs viedoklis. Pacients ir jauns un spēcīgs cilvēks, viņam
iepriekš bija laba veselība, pirms viņš saslima ar šo slimību. Šādā gadījumā, ārsts var domāt, ka
mirstības rādītāji ir zemi, un ka šī pacienta iespējas ir nevis 7 pret 3, bet gan 9 pret 1. Loģiskā pieeja
paliek tā pati, lai gan to varētu balstīt uz statistisko datu savākšanu, tomēr vairāk vai mazāk tā balstās
uz ārsta personīgo pieredzi no iepriekšējiem gadījumiem. Tas, ko zina ārsts, vienmēr ir tikai grupas
uzvedību. Mūsu gadījumā grupa ir jauni un spēcīgi vīriešu, kas saslimst ar konkrēto slimību.
Notikuma varbūtībai ir īpaša nozīme mūsu darbībai ar cilvēku rīcības problēmām. Šeit jebkura
atsauce uz biežumu ir nepiemērota, jo mūsu apgalvojumi vienmēr nodarbojas ar īpašiem notikumiem,
kuri –citiem vārdiem sakot, attiecībā uz konkrēto problēmu – nav nevienas grupas dalībnieki. Mēs
varam izveidot grupu „Amerikas prezidentu vēlēšana.” Šādas grupas jēdziens var izrādīties noderīgs
vai par nepieciešams priekš dažāda veida spriešanas, kā piemēram, priekš problēmu atrisināšanas no
konstitucionālā likuma viedokļa. Taču, ja mēs nodarbojamies ar 1944.gada vēlēšanām – vai nu pirms
vēlēšanām ar tās nākotnes rezultātu vai nu pēc vēlēšanām ar to faktoru analīzi, kuri noteica rezultātu
– mēs cīnāmies ar individuālu, unikālu un neatkārtojamu lietas gadījumu. Gadījums tiek iezīmēts ar to
īpašo vērtību, tā pati par sevi jau ir grupa. Visas iezīmes, kuras padara iespējamu to ietilpināt jebkurā
grupas kategorijā, problēmai nav būtiska.
Divas futbola komandas, Zilie un Dzeltenie, rīt spēlēs spēli. Iepriekš Zilie ir vinnējuši Dzeltenos. Šīs
zināšanas nav zināšanas par notikumu grupu. Ja mēs tās par tādām uzskatītu, tad mums būtu jāsecina,
ka Zilie vienmēr gūst uzvaru un ka Dzeltenie vienmēr zaudē. Mums nebūtu neskaidrību attiecībā uz
spēles rezultātu. Mēs pārliecinoši zinātu, ka Zilie atkal vinnēs. Pats fakts, ka mēs uzskatām mūsu
prognozi par rītdienas spēli, kā vienīgi iespējamu rezultātu, parāda, ka mums nav jāaizstāv šāda
prognoze.
No otras puses, mēs zinām, ka fakts, ka Zilie ir uzvarējuši iepriekš, ir nebūtisks attiecībā uz rītdienas
spēles rezultātu. Mēs uzskatām to par labvēlīgu prognozi priekš Zilo atkārtās uzvaras. Ja mēs strīdētos
pareizi, atbilstoši spriešanai attiecīgās grupas varbūtībai, mēs šim faktam nepiešķirtu nekādu nozīmi.
Ja mēs nepretotos kļūdainajiem „spēlmaņu maldu” secinājumiem, mēs, tieši pretēji, strīdētos, ka
rītdienas spēles rezultāts būs par labu Dzeltenajiem.
Ja mēs riskējam kādu naudu uz vienas komandas iespēju uzvarēt, juristi noteikti kvalificētu mūsu
rīcību kā derību. Viņi to sauktu par azartspēli, ja būtu iesaistīta grupas varbūtība.
Viss, kas ir ārpus grupas varbūtības darbības lauka, parasti tiek iekļauts varbūtības terminā, kas
atsaucas uz konkrētu spriešanas veidu, kas ir iesaistīts nodarbojoties ar vēsturisku neatkārtojamību
vai individualitāti, īpaša vēsturiskās zinātnes izpratne.
Izpratne vienmēr tiek balstīta uz nepilnīgām zināšanām. Mēs varam uzskatīt, ka mēs zinām
darbojošā cilvēka motīvus, mērķus pēc kuriem viņi tiecas un līdzekļus, kurus viņi plāno pielietot šo
mērķu sasniegšanai. Mums ir noteikts viedoklis attiecībā uz sagaidāmajiem efektiem no šo faktoru
darbības. Bet šīs zināšanas ir nepilnīgas. Mēs nevaram iepriekš anulēt iespēju, ka mēs esam kļūdījušies
izvērtējot faktoru ietekmi vai arī mums nav izdevies izvērtēt dažus faktorus, kuru iedarbību mēs
nemaz neparedzējām vai paredzējām savādākā veidā.
Azartspēles, tehnoloģija un spekulācija ir trīs dažādi veidi kādos apskatīt nākotni.
Spēlmanis neko nezina par notikumu, no kura ir atkarīgs viņa derības rezultāts. Viss, ko viņš zina ir
šādu notikumu virknes labvēlīgo rezultātu biežumu, tās ir zināšanas, kuras ir nederīgas viņa veicamajai
darbībai.
Viņš uzticas veiksmei, tas ir viņa vienīgais plāns.
Pati dzīve ir pakļauta daudziem riskiem. Jebkurā brīdī tā var tikt pakļauta postošiem negadījumiem,
kurus nevar kontrolēt vai vismaz nav iespējams pietiekami kontrolēt. Katrs cilvēks paļaujas uz
veiksmi. Viņš paļaujas, ka zibens viņam neiespers un neiekodīs indīga čūska. Cilvēka dzīvē ir azarta
elementi. Cilvēks var likvidēt dažas šādas postu un negadījumu hrematistikās sekas, paņemot
apdrošināšanas polisi. Tā darot, viņš der uz pretējām iespējām. No apdrošinātā puses, apdrošinātājs ir
spēlmanis. Viņa prēmija tika ielietota veltīgi, ja nelaime nenotika78. Attiecībā uz nekontrolējamiem
dabas notikumiem cilvēks vienmēr ir spēlmaņa pozīcijā.
78

Dzīvības apdrošināšanā, apdrošinātāja veltīgi iztērētā daļa sastāv tikai atšķirībā starp savāktās
summu un summas, kuru viņš būtu varējis uzkrāt ar taupīšanu

Lapa 58 no 458

Inženieris, no otras puses, zina visu, kas ir nepieciešams viņa problēmas, mašīnas izveidošanai,
tehnoloģiski apmierinošam risinājumam. Tiktāl, cik viņa spēkos paliek kādas neskaidrības bārksts
kontrole, viņš cenšas tās likvidēt pieņemot drošības mērus. Inženieri zina vienīgi atrisināmas
problēmas un problēmas, kuras ar esošajām zināšanām nav iespējams atrisināt. Dažreiz viņš var atklāt
pretēji savai pieredzei, ka viņa zināšanas nebija tik pilnīgas kā viņš bija domājis un ka viņš kļūdījās
atpazīt dažu problēmu neskaidrību, kuras viņš uzskatīja, ka varēs nokontrolēt. Tad viņš centīsies
pilnveidot savas zināšanas. Protams, viņš nekad nevarēs pilnīgi novērst azarta klātbūtni cilvēka dzīvē.
Bet viņa būtība ir darboties vienīgi noteiktības rāmjos. Viņš tieksies uz savas rīcības daļas pilnu
kontroli. Mūsdienās ir ierasts runāt par „sociālo inženieriju”. Kā plānošana, šis termins ir sinonīms
diktatūrai un totalitārajai tirānijai. To ideja ir izturēties pret cilvēkiem tādā pašā veidā, kā inženieris
izturas pret lietām, no kurām viņš ceļ tiltus, ceļus un mašīnas. Sociālā inženiera vēlmes tiek aizvietotas
ar dažādu cilvēku vēlmēm, kuras viņš plāno izmantot savas utopijas veidošanai. Cilvēce tiks sadalīta
divās grupās – visvarenais diktators, no vienas puses, un sīkie ierēdņi, kuru statusu samazina līdz
vienkāršam marionetēm plāna izpildīšanai, no otras puses. Ja tas būtu iespējams, tad protams
sociālais inženieris neuztrauktos par citu cilvēku rīcības izpratni. Viņam būtu iedota brīvība
nodarboties ar cilvēkiem tāpat kā tehnoloģija nodarbojās ar kokmateriāliem un dzelzi.
Reālajā pasaulē cilvēkam, kas rīkojas, nākas saskarties ar faktu, ka arī līdzcilvēki rīkojas savā vārdā
tāpat kā rīkojas viņš pats. Nepieciešamība pielāgot savas rīcības citu cilvēku rīcībām, padara cilvēku
par spekulantu, kuram veiksme un izgāšanās ir atkarīga no viņa lielākas vai mazākas iespējas izprast
nākotni. Katra rīcība ir spekulācija. Cilvēka notikumu gaitā nav stabilitātes un līdz ar to nav arī
drošības.

5. Notikumu Varbūtības Skaitliskais Novērtējums
Notikuma varbūtība ir atvērta jebkādam skaitliskam novērtējumam. Ko parasti uzskata par tādu
pierādījumu, kad to atšķirīgo raksturu izpēta vēl rūpīgāk.
1944.gada vakarā prezidenta vēlēšanās cilvēki varēja teikt:
(a) Es esmu gatavs derēt 3 dolārus pret vienu dolāru, ka Rūzvelts tiks ievēlēts.
(b) Es domāju, ka no visa vēlētāju skaita, 45 miljoni izmantos savas tiesības piedalīties vēlēšanās, no
kuriem 25 miljoni balsos par Rūzveltu.
(c) Es novērtēju Rūzvelta iespējas ka 9 pret 1.
(d) Es esmu pārliecināts, ka Rūzvelts tiks ievēlēts.
Apgalvojums (d) acīmredzami ir neprecīzs. Ja tiks jautāts zem zvēresta liecinieku klātbūtnē, vai viņš
tiešām ir pārliecināts par Rūzvelta uzvaru nākotnē tāpat kā ir pārliecināts par faktu, ka ledus gabals
izkusīs, kad to pakļaus 150 grādu karstai temperatūrai, mūsu cilvēks būtu atbildējis nē. Viņš būtu
izlabojis savu apgalvojumu un būtu paziņojis: Es esmu personīgi pilnīgi pārliecināts, ka Rūzvelts
turpinās darbu. Tas ir mans viedoklis. Bet, protams, tas nav noteikts, es tā izprotu iesaistītos apstākļus.
Notikuma (a) apgalvojums ir līdzīgs. Šis cilvēks uzskatīja, ka viņš riskē ļoti maz, kas izteica tādas
derības. Attiecība 3 pret 1 ir divu faktoru mijiedarbības rezultāts: viedoklis, ka Rūzvelts tiks ievēlēts un
cilvēka tieksme uz derībām.
Apgalvojums (b) ir gaidāmā notikuma rezultāta novērtējums. Tā rādītāji neatsaucas uz lielāku vai
mazāku varbūtības iespēju, bet uz balsošanas sagaidāmo rezultātu. Šāds apgalvojums var tikt balstīts
uz sistemātisku izpēti kā iedzīvotāju socioloģisko aptauju vai vienkārši uz novērtējumiem.
Ar apgalvojumu (c) ir savādāk. Tas ir priekšlikums par sagaidāmo rezultātu izteikts aritmētiskā
terminā. Tas noteikti nenozīmē, ka no desmit gadījumiem deviņi ir par labu Rūzveltam un viens nav.
Tam vispār nevar būt nekāda atsauce uz grupas varbūtību. Bet, ko gan citu vēl tas varētu nozīmēt?
Tas ir metaforisks izteiciens. Vairākums ikdienā izmantoto metaforu iztēloti identificē abstraktu
objektu ar citu objektu, ko var tieši nojaust ar sajūtām. Tomēr, šī nav nenovēršama metaforiskās
valodas iezīme, bet gan paša fakta rezultāts, ka noteiktība ir kā likums, mums daudz pazīstamāks nekā
abstraktais. Tā, kā metaforas cenšas izskaidrot kaut ko, kas ir mazāk pazīstams, caur salīdzināšanu ar
kaut ko citu, labāk pazīstamu, tās lielākoties nosaka kaut ko abstraktu ar labāku - konkrēti pazīstamu.
Mūsu gadījuma īpaša pazīme ir tā, ka tas ir mēģinājums izskaidrot sarežģītos lietu apstākļus, ķeroties
pie analoģijas, kas ir aizņemta no augstākās matemātikas nozares, varbūtības aprēķini. Ir noticis tā, ka
šī matemātiskā disciplīna ir daudz izplatītāka nekā epistemoloģiskā rakstura izpratnes analīze. Nav
jēgas pielietot loģikas mērauklu metaforiskajai valodas kritikai. Analoģijas un metaforas vienmēr ir
nepilnīgas un loģiski neapmierinošas. Pierasts ir meklēt pēc tertium comparationis. Bet arī tas nevar
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būt ar atsauci uz metaforu, ar kuru mēs saskaramies. Salīdzinājumam ir jābūt balstītam uz jēdzienu,
kurš pats par sevi ir nepilnīgs jau pašā varbūtības aprēķinu ietvaros, galvenokārt spēlmaņa maldos.
Apgalvojot, ka Rūzvelta iespējas ir 9 pret 1, ideja ir, ka Rūzvelts, attiecībā uz gaidāmajām vēlēšanām, ir
cilvēks, tādā pozīcijā, kuram pieder 90 procenti no visām loterijas biļetēm uz galveno balvu. Tas
nozīmē, ka šis rādītājs 9 pret 1, pasaka mums kaut ko ļoti nozīmīgu par īpašā notikuma rezultātu, kurā
mēs esam ieinteresēti. Nav vērts atgādināt, ka šī ir kļūdaini ideja.
Ne mazāk pieļaujami ir atsaukšanās uz varbūtības aprēķiniem nodarbojoties ar hipotēzēm dabas
zinātņu nozarēs. Hipotēzes ir pagaidu izskaidrojumi, apzināti balstīti uz loģiski nepietiekamiem
argumentiem. Attiecībā uz visām hipotēzēm var apgalvot, ka: „Hipotēze vai nu ir vai nav pretrunā ar
loģikas principiem vai faktiem, noskaidrotiem eksperimentos un uzskatītiem par patiesiem.” Pirmajā
gadījumā tā ir nepārliecinoša, otrajā gadījumā, ar mūsu pašreizējām eksperimentālajām zināšanām, tā
nav nepārliecinoša. (Personīgās pārliecības stiprums ir pilnīgi subjektīvs.) Ne varbūtības biežums ne
vēsturiskā izpratne neattiecas uz tēmu. Hipotēzes termins, ko piemēro izpratnes veidi vēsturiskajiem ,
notikumiem, tiek lietots nepareizi. Ja vēsturnieks apgalvo, ka Romanova dinastijas gāšanā, fakts, ka to
izcelsme nāca no vāciešiem, spēlēja svarīgu lomu, viņš neizvirza hipotēzi. Fakti, uz kuriem viņš balstīja
savu izpratni ir ārpus jautājuma. Krievijā bija plaši izplatīts naids pret vāciešiem, un Romanovu vadošā
asins līnija, kas 200 gadus laulājās tikai ar vācu izcelsmes ģimeņu atvasēm, no daudzu krievu puses tika
uzskatīta par vāciskotu ģimeni, kā arī tie, kas pieņēma, ka Cars Pauls nebija Pētera III dēls. Bet
jautājums paliek, kāda nozīme šiem faktiem bija uz notikumu ķēdi, kura izraisīja šīs dinastijas gāšanu.
Šādas problēmas nav atvērtas nekādam izskaidrojumam, kā vienīgi tam, ko sniedz izpratne.

6. Derības, Azartspēles un Lomu Spēles
Derība ir noruna ar riskantu naudu vai citām lietām pret citu cilvēku par notikuma rezultātu, par
kuru mēs zinām tik daudz cik var zināt ar izpratni. Tādējādi cilvēki var derēt uz sagaidāmo vēlēšanu vai
tenisa spēles rezultātu. Vai arī tie var derēt uz to, kura viedoklis attiecībā uz faktisku apgalvojuma
būtību ir pareizs un kura viedoklis ir nepareizs.
Azartspēle ir noruna ar riskantu naudu vai citām lietām pret citu cilvēku par notikuma rezultātu, par
kuru mēs nezinām neko vairāk, kā ir zināms par visas grupas uzvedību. Dažreiz derības un azartspēles
ir apvienotas. Zirgu skriešanās rezultāts ir atkarīgs no diviem faktoriem, no cilvēka rīcības – no zirga
īpašnieka, trenera un jātnieka – un no ne cilvēka faktoriem – zirga kvalitāte. Vairākums no tiem, kas
riskē naudu uz zirgu skriešanas sacensībām ir vienkārši azartspēles spēlmaņi. Bet eksperti uzskata, ka
viņi kaut ko zina, izprotot iesaistītos cilvēkus; tiktāl, cik šis faktors ietekmē viņu lēmumus, viņi ir
derētāji. Turklāt, viņi izliekas zinām zirgus, viņi izsaka prognozes, balstoties uz savām zināšanām par
zirgu grupas uzvedību, ko viņi piešķir dažādiem sacensību zirgiem. Tad viņi ir azartspēles spēlmaņi.
Šīs grāmatas turpmākajās nodaļas izskata metodes, kuras pielieto bizness, lai apietos ar nākotnes
nenoteiktības problēmu. Šinī sakarā mūsu izpratnei paliek tikai vēl viens nepieciešamais pētījums.
Spēles uzsākšana varbūt vai nu mērķis vai arī līdzeklis. Tas ir mērķis cilvēkiem, kas tiecas pēc
stimulācijas un uzbudinājuma, ko viņiem sniedz spēles nepastāvība, vai tiem, kuru iedomība tiek
glaimota spēles laikā ar viņu prasmes parādīšanu un pārākumu, kas pieprasa viltību un lietpratību.
Profesionāļiem tas ir līdzeklis, kas ar vinnēšanu grib sev dabūt naudu.
Līdz ar to spēles spēlēšanu var saukt par rīcību. Bet ir nepieļaujami apgriezt šo apgalvojumu un saukt
katru rīcību par spēli vai apskatīt visas rīcības tā, it kā tās būtu spēles. Tiešais mērķis spēles spēlēšanā
ir sakaut pretinieku atbilstoši spēles noteikumiem. Tas ir savdabīgs un īpašs rīcības gadījums. Vairums
rīcību nemērķē uz kāda uzvaru vai sakāvi. Cilvēki tiecas uz apstākļu uzlabošanu. Var būt tā, ka šis
uzlabojums tiek iegūts uz kāda cita cilvēka rēķina. Bet ne vienmēr tas tā notiek. Tas noteikti, maigi
izsakoties, nebūs gadījums ar sociālās sistēmas pastāvīgajām darbībām, balstītām uz darba dalīšanu.
Nav ne mazākās līdzības starp spēles spēlēšanu un biznesa veikšanu tirgus sabiedrībā. Kāršu
spēlmanis vinnē naudu pārspējot viltībā savu pretinieku. Uzņēmējs pelna naudu sagādājot klientiem
preces, kuras tie vēlas iegūt. Starp kāršu spēlmaņa un blefotāja stratēģiju var pastāvēt analoģija. Nav
nepieciešams izmeklēt šo problēmu. Tas, kurš uzņēmējdarbības veikšanu izskaidro kā blēdību, ir uz
nepareizā ceļa.
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Spēļu raksturojošā pazīme ir divu vai vairāku spēlētāju vai spēlētāju grupas antagonisms .
Uzņēmējdarbības raksturojošā pazīme sabiedrībā, tas ir, kārtībā, kas ir balstīta uz darba dalīšanu, ir
vienprātība tās biedru centienos. Tiklīdz tie sāk viens ar otru naidoties, parādās tendence uz
sabiedrības sadalīšanos.
Tirgus ekonomikas robežās sāncensība neiekļauj naidu, tādā nozīmē, kādā šis termins tiek pielietots
ienaidnieka nesaderīgo interešu konfliktam. Patiesībā, sāncensība var dažreiz vai pat bieži izraisīt
konkurentos naidu un ļaunprātību, kuru parasti pavada citu cilvēku radītie ļaunie nodomi.
Psihologi līdz ar to ir tendēti sajaukt cīņu un sāncensību.
Bet praksioloģijai ir jāizsargājas no šādas mākslīgas un maldīgas atšķirības starp katalaktiskas
sāncensības un cīņas. Konkurenti tiecas pēc izcilības un pārākuma sasniegumos, savstarpējās sociālās
sistēmas robežās. Sāncensības funkcija ir piešķirt katram sociālās sistēmas loceklim to pozīciju, kurā
viņš var vislabāk kalpot visai sabiedrībai un visiem tās locekļiem. Tā ir metode, kurā izvēlas
vispiemērotāko cilvēku katrai darbībai. Tur, kur pastāv sabiedrības sadarbība, ir nepieciešama vismaz
kaut kāda veida atlase. Vienīgi tur, kur dažādu indivīdu norīkošana dažādiem uzdevumiem tiek
ietekmēta tikai ar diktatora lēmumiem un iesaistītie indivīdi nepalīdz diktatoram ar centieniem
pārstāvēt paši savas vērtības un iespējas vislabākajā veidā, nepastāv sāncensība.
80
Mums vajadzēs apskatīt mūsu analīzes vēlākajos posmos sāncensības darbību . Šobrīd mums ir tikai
jāizprot, ka ir aplami pielietot savstarpējās iznīcināšanas terminoloģiju savstarpējām sabiedrības
problēmām kā tas darbojas sabiedrībā. Militārie termini nav piemēroti uzņēmējdarbības
aprakstīšanai. Tā ir, piem., slikta metafora runāt par tirgus iekarošanu. Nav nekāds iekarojums faktā,
kad viena firma piedāvā labākus vai lētākus produktus nekā citi konkurenti. Tikai metaforiskā nozīmē
pastāv stratēģija biznesa darbībām.

7. Praksioloģijas Paredzējums
Praksioloģiskās zināšanas sniedz iespēju paredzēt, ar apodiktisku pārliecību, dažādas rīcības veida
sekas. Bet, protams, šāds paredzējums nekad nevarēs kaut ko nozīmēt attiecībā uz kvantitatīviem
jautājumiem. Kvantitatīvās problēmas cilvēku rīcības darbības jomā tiek pakļautas nevienam citam
paskaidrojumam kā vienīgi izpratnei.
Mēs varam paredzēt, kā tas tiks vēlāk parādīts, ka – pārējām lietām paliekot nemainīgām –
pieprasījuma samazināšanās pēc a atspoguļosies a cenas samazināšanā. Bet mēs nevaram paredzēt šī
samazinājuma apmēru. Uz šo jautājumu var atbildēt vienīgi ar izpratni. Būtiska nepilnība, kas ir
iekļauta katrā kvantitatīvā pieejā ekonomikas problēmām, pastāv fakta neievērošanā, ka nepastāv
nekādas konstantas attiecības starp ekonomikas dimensijām. Vērtēšanā un maiņas attiecībās starp
dažādām precēm nav ne pastāvība, ne nepārtrauktība. Katrs jauns fakts rada visas cenas struktūras
pārkārtošanu. Ar izpratni, cenšoties aptvert, kas notiek iesaistīto cilvēku prātos, var pieiet nākotnes
apstākļu paredzēšanas problēmai. Mēs varam saukt tās metodes par neapmierinošām un pozitīvisti
tās var augstprātīgi izsmiet. Bet šādi patvaļīgi spriedumi nedrīkst un nevar aizēnot faktu, ka izpratne ir
vienīgā piemērotā metode aplūkojot nākotnes apstākļu nenoteiktību.
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„Pacietība” vai „Solidārs” nav vienas personas spēle, bet laika kavēklis, līdzeklis, lai izvairītos no
garlaicības. Tas noteikti nepārstāv modeli, kas notiek komunistiskā sabiedrībā, kā apgalvo Johns von
Neumanns un Oskars Morgensterns (Theory of Games and Economic Behavior [Princeton, 1944],
86.lpp).
80
Skatīt zemāk 273-277.lpp
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VII.

RĪCĪBA PASAULĒ

1. Izšķirošā Labuma Likums
Rīcība sakārto un sašķiro kategorijas, sākotnēji tā zina vienīgi kārtas skaitļus nevis pamata skaitļus.
Bet ārējā pasaule, kurai cilvēkam, kas rīkojās, ir jāpielāgo sava uzvešanās, ir kvantitatīvās noteiktības
pasaule. Šinī pasaulē pastāv kvantitatīvas attiecības starp cēloņiem un sekām. Ja tas būtu savādāk, ja
noteiktas lietas varētu dot neierobežotu pakalpojumu, šādas lietas nekad netrūktu un tās nevarētu
izmantot kā līdzekļus.
Darbojošais cilvēks novērtē lietas kā līdzekļus savu neērtību likvidēšanai.
No dabas zinātnes viedokļa dažādi notikumi, kas rada apmierinājumu cilvēka vajadzībās, šķiet ļoti
atšķirīgi. Darbojošais cilvēks šajos notikumos saskata tikai lielāku vai mazāku būtību. Vērtējot gaužām
atšķirīgos apmierinājuma stāvokļus un līdzekļus to sasniegšanai, cilvēks sakārto visas lietas vienā skalā
un tajās saskata vienīgi to nozīmīgumu sava paša apmierinājuma palielināšanai. Apmierinājums, ko
sniedz ēdiens un tas, ko sniedz mākslas darba izbaudījums, ir, no rīcībspējīga cilvēka viedokļa, vai nu
ļoti steidzama vai mazāk steidzama vajadzība; novērtējums un rīcība izvieto tos vienā skalā – kura ir
vairāk vēlama un kura mazāk. Rīcībspējīgajam cilvēkam galvenokārt pastāv dažādas nozīmīguma un
steidzamības pakāpes, attiecībā uz viņa paša labklājību.
Kvantitāte un kvalitāte ir ārējās pasaules kategorijas. Tās iegūst nozīmi un svarīgumu rīcībai tikai
netieši. Jo katra lieta var radīt ierobežotas sekas, dažas lietas tiek uzskatītas par nepietiekamām un
dažas tiek izmantotas kā līdzekļi. Jo sekas, kuras var radīt lietas ir atšķirīgas, rīcībspējīgais cilvēks
izvirza dažādas lietu grupas. Jo līdzekļi tādā pašā daudzumā un kvalitātē ir vienmēr piemēroti, lai
radītu tādu pašu ietekmes daudzumu ar tādu pašu kvalitāti, rīcība neizšķir konkrēti noteiktus
vienveidīgus līdzekļus. Bet tas nenozīmē, ka tā piešķir tādu pašu vērtību dažādām vienveidīgo līdzekļu
piegādātajām daļām. Katra daļa tiek izvērtēta atsevišķi. Katrai daļai vērtību skalā tiek piešķirta sava
vērtība – pakāpe. Bet šīs pakāpes var tikt pēc vēlēšanās savstarpēji mainītas starp dažādām tā paša
lieluma daļām. Ja cilvēkam, kas rīkojas, ir jāizlemj starp diviem vai vairākiem atšķirīgas kategorijas
līdzekļiem, viņš sakārto pēc pakāpēm individuālās daļās katru no tiem. Viņš katrai daļai piešķir īpašu
pakāpi. Tā darot, viņam nav jāpiešķir dažādām daļām ar vienādu nozīmi tādu pakāpes vērtību, kura
nekavējoties viena otru nomaina. Pakāpju kategoriju sakārtojums ar novērtēšanu var notikt tikai
rīkojoties un caur rīcību. Cik lielas ir daļas, kurām tiek piešķirta atsevišķa pakāpe skalā ir atkarīgs no
individuāliem un īpašiem apstākļiem, kuros cilvēks rīkojas katrā gadījumā. Rīcība nenodarbojas ar
fiziskām vai metafiziskām vienībām, kuras tā vērtē abstraktā akadēmiskā veidā; tā vienmēr saskaras ar
alternatīvām starp kurām tad tā arī izvēlas. Izvēle vienmēr tiek izdarīta starp noteiktiem līdzekļu
lielumiem. Pieļaujami ir saukt mazāko lielumu, kurš var būt šāda lēmuma objekts par vienību. Bet
kādam ir jānodrošinās pret pieņēmuma kļūdu, ka šādu vienību summas novērtējums tiek iegūts no
vienību novērtējuma, vai ka tas pārstāv vērtību summu, kas ir piesaistīta šīm vienībām.
Cilvēkam pieder piecas a preču vienības un trīs b preču vienības. Viņš pievieno a vienībām pakāpessecību 1,2,4,7 un 8, b vienībām pakāpes-secību 3,5 un 6. Tas nozīmē, ja viņam būtu jāizvēlas starp
divām a vienībām un divām b vienībām, tad viņš dotu priekšroku pazaudēt divas a vienības nekā divas
b vienības. Bet ja viņam būtu jāizvēlas starp trīs a vienībām un divām b vienībām, viņš dotu priekšroku
pazaudēt divas b vienības nevis trīs a vienības. Novērtējot vairāku vienību sajaukumu vienmēr drīkst
ņemt vērā vienīgi šī sajaukuma pielietojumu kā veselumu – proti, vai cilvēka ieguvums ir atkarīgs no tā
vai, kas būtībā ir tas pats, cilvēka zaudējums, ko tam vajadzētu radīt. Šeit nav iesaistīti nekādi
aritmētiskie procesi, ne saskaitīšana ne reizināšana; pastāv tikai vienības novērtēšana, kas ir atkarīga
no esošās daļas, sajaukuma vai krājumiem vispār.
Labums šajā kontekstā vienkārši nozīmē cēloņa sakarību, likvidējot izjusto neērtību. Cilvēks, kas
rīkojās, uzskata, ka pakalpojums, ko var sniegt lieta, ir piemērots, lai uzlabotu savu labklājību un sauc
šīs attiecīgās lietas labumu. Praksioloģijai labuma termins ir līdzvērtīgs svarīgumam, kas ir piesaistīts
lietas novērtējumam, uzskatot, ka tā var likvidēt neērtību. Praksioloģijas labuma viedokli (subjektīva
pielietojuma-vērtība agrāko Austrijas ekonomistu terminoloģijā) ir skaidri jānodala no tehnoloģiskā
labuma viedokļa (objektīva pielietojuma-vērtība dažu ekonomistu terminoloģijā). Lietojuma-vērtība
objektīvā nozīme ir attiecība starp lietu un iedarbību, ko tai ir spēja darīt. Tā ir objektīvā pielietojumavērtība, uz ko cilvēki atsaucas pielietojot šādus terminus kā ogļu „siltumspēja” vai „apkures jauda”.
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Subjektīvā pielietojuma-vērtība ne vienmēr ir balstīta uz patieso objektīvo pielietojuma-vērtību.
Pastāv lietas, kurām subjektīvā pielietojuma-vērtība ir pievienota tādēļ, ka cilvēki dziļi tic, ka viņiem ir
spējas radīt vēlamo efektu. No otras puses, pastāv lietas, kuras ir spējīgas radīt vēlamo efektu, kuram
nav pievienota nekāda pielietojuma-vērtība, jo cilvēki nezina par šo faktu.
Ļaujiet mums apskatīt ekonomiskās domas stāvokli, kas dominēja tieši pirms Kārļa Mengera, Viljama
Stenlija Dževonsa un Leona Valrasa mūsdienu vērtības teorijas izstrādes. Kurš vien vēlas izveidot
elementāru vērtības un cenas teoriju vispirms ir jāapdomā lietderība. Patiešām, nav nekas ticamāks
par pieņēmumu, ka lietas tiek vērtētas pēc to labuma. Bet tad, parādījās sarežģījums, kas sagādāja
vecākiem ekonomistiem problēmu, kuru tie nevarēja atrisināt. Viņi novēroja, ka lietas, kuru „labums”
ir lielāks tiek novērtētas zemāk nekā citas lietas ar līdzīgu labumu. Dzelzs ir mazāk novērtēts nekā
zelts. Šis fakts liekas nesavienojams ar vērtības un cenu teoriju, kas ir balstīta uz lietderīguma un
pielietošanas-vērtības jēdzienu. Ekonomisti uzskatīja, ka viņiem ir jāatmet šāda teorija un mēģināja
izskaidrot vērtības un tirgus apmaiņas parādības ar citām teorijām.
Tikai vēlāk ekonomisti atklāja, ka šķietamais paradokss bija rezultāts iesaistītās problēmas
aplamajam formulējumam. Novērtējumi un izvēles, kas parādās tirgus maiņas indeksos, nenolemj
starp zeltu un dzelzi. Rīcībspējīgais cilvēks nav tādā pozīcijā, kurā viņam ir jāizvēlas starp visu pieejamo
zeltu un visu dzelzi. Viņš izvēlas noteiktā laikā un vietā, noteiktos apstākļos starp tieši noteiktu zelta
daudzumu un tieši noteiktu dzelzs daudzumu. Viņa izvēles lēmums starp 100 uncēm zelta un 100
tonnām dzelzs vispār nav atkarīgs no tā lēmuma, kuru viņš pieņemtu, ja viņam būtu neticama izvēles
situācija starp visu zeltu un visu dzelzi. Viņa faktiskajā izvēlē skaitās vienīgi tas – vai pastāvot
esošajiem apstākļiem viņš uzskata, ka tiešais vai netiešais apmierinājumu, ko viņam varētu dot 100
unces zelta, par lielāku vai mazāku nekā to varētu dot tiešais vai netiešais apmierinājums, ko viņš
iegūtu no 100 tonnām dzelzs. Viņš neizsaka akadēmisko vai filozofisko spriedumu attiecībā uz
„vispārējo” zelta un dzelzs vērtību, viņš nenosaka vai cilvēcei daudz svarīgāks ir zelts vai dzelzs, viņš
nerezumē kā vēstures filozofiju vai ētikas principu grāmatu autors. Viņš vienkārši izvēlas starp diviem
apmierinājumiem, kurus abus viņš nevar iegūt vienlaicīgi. Dot priekšroku un atlikt malā un izvēles un
lēmumi, kuri no tiem izriet, nav mērīšanas darbības. Rīcība neizmēra labumu vai vērtību, tā izvēlas
starp alternatīvām. Nav abstraktu problēmu par vispārējo labumu vai vispārējo vērtību81. Nepastāv
tādas izšķirošas darbības, kuras varētu aizvest no noteikta daudzuma vai lietu sakaita vērtības līdz
vērtības noteikšanai lielākam vai mazākam daudzumam vai skaitam. Nav tādu līdzekļu, lai aprēķinātu
krājuma kopējo vērtību, ja ir zināmas tikai to daļu vērtības. Nav nekādu līdzekļu, lai noskaidrotu
krājuma daļas vērtību, ja ir zināma tikai kopējā krājuma vērtība. Vērtību un novērtējumu jomā nav
aritmētisku darbību, nav tādas lietas, kā vērtības aprēķins. Divu lietu kopējais preču novērtējums var
atšķirties no šo preču atsevišķo daļu novērtējuma. Izolēts cilvēks, kam pieder septiņas govis un septiņi
zirgi, varētu novērtēt vienu zirgu augstāk nekā vienu govi un, saskaroties ar alternatīvām, varētu dot
priekšroku labāk atdot vienu govi nekā vienu zirgu. Bet tajā pašā laikā tas pats cilvēks, saskaroties ar
izvēles alternatīvu starp visu viņa zirgu krājumu un visu viņa govju krājumu, varētu dot priekšroku
labāk atteikties no zirgiem un paturēt visas govis. Kopējā labuma un kopējās vērtības jēdziens ir
bezjēdzīgs, ja tas nav piemērots situācijai, kurā cilvēkiem ir jāizvēlas starp kopējo krājumu. Jautājums,
vai zelts kā tāds un dzelzs kā tāds ir daudz labāks un vērtīgāks, ir saprātīgs vienīgi attiecībā uz situāciju,
kurā cilvēcei vai izolētai cilvēces daļai ir jāizvēlas starp visu pieejamo zeltu un visu pieejamo dzelzi.
Vērtības spriedums attiecas vienīgi uz attiecīgo krājumu, kurā ir iesaistīta noteikta izvēles rīcība.
Krājums ir ex definitione, vienmēr izveidots no vienveidīgām daļām, no kurām katra ir spējīga sniegt to
pašu labumu kā jebkura cita, aizstātā daļa. Līdz ar to tas ir nebūtiski izvēles rīcībai, kura atsevišķās
daļas izveido tās mērķi. Visas pieejamās preču daļas – vienības – tiek uzskatītas par līdzvērtīgi
lietderīgām un vērtīgām, ja ir radusies problēma, ka viena no tām ir jāatdod. Ja krājums samazinās par
vienu vienību, tas rīcībspējīgajam cilvēkam atkal no jauna ir jānolemj, kā izmantot atlikušās atšķirīgās
prešu vienības. Skaidrs, ka mazāks krājums nevar apmierināt visus tos pašus pakalpojumus, ko varēja
lielāks krājums. To dažādo vienību izmantošana, kas saskaņā ar jauno izvietojumu, vairs nav
iespējama, bija, rīcībspējīgā cilvēka acīs, mazāk steidzama pielietošana starp visām tām, kuras viņš bija
pirms tam piešķīris dažādām vairākām preču vienībām. Apmierinājumu, ko viņš ieguva no vienas
vienības izmantošanas šai izlietošanai bija vismazākais starp apmierinājumiem, ko viņam varēja sniegt
vairākas preču vienības. Vienīgi šis izšķirošais vērtības apmierinājums par kuru viņam ir jāizlemj, ja
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Svarīgi ir atgādināt, ka šī nodaļa nenodarbojas ar cenām vai tirgus vērtībām, bet gan ar subjektīvo
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nodaļu.

Lapa 63 no 458

rodas vajadzība atteikties no vienas vienība no kopējā krājuma. Kad jāsaskaras ar vērtības problēmu,
kura ir piesaistīta vienai vienībai no vienveidīgā krākuma, cilvēks pieņem lēmumu balstoties uz vērtību
ar vismazāk svarīgāko pielietojumu, ko viņš iegūst no visa krājuma vienībām; viņš pieņem lēmumu
vadoties no izšķirošā labuma.
Ja cilvēks saskaras ar alternatīvu atsakoties no jebkuras viņa a krājuma vienas vienības vai viņa b
krājuma vienas vienības, viņš nesalīdzina viņa kopējo a preču kopējo vērtību ar viņa kopējo b preču
kopējo vērtību. Viņš salīdzina abus a un b izšķirošo vērtību. Lai arī viņš var novērtēt kopējo a krājumu
augstāk par kopējo b krājumu, izšķirošā b vērtība var būt augstāka par izšķirošo a vērtību.
Tas pats pamatojums ir jautājumam par pieejamības palielināšanu jebkuras preces krājumiem,
iegūstot papildus noteiktu vienību skaitu.
Šo faktu aprakstīšanai ekonomikai nav jāizmanto psiholoģijas terminoloģija. Tai nav arī vajadzīgs
ķerties pie psiholoģiskās spriešanas un pie argumentiem to pierādīšanai. Ja mēs apgalvojam, ka izvēles
rīcība nav atkarīga no piešķirtās vērtības visai vēlmju kategorijai, bet gan no tā, ko piešķir noteiktas
vēlmes, neatkarīgi no kategorijas, kurā tās varētu būt uzskaitītas, mēs neko nepievienojam mūsu
esošajām zināšanām un neizzinām vairāk par kādu labāk pazīstamu vai vispārīgāku zināšanu. Šāds
runāšanas veids attiecībā uz vēlmju kategorijām, kļūst saprotams tikai, ja mēs atceramies lomu, ko
spēlēja ekonomiskās domās vēsture ar vērtības paradoksa apgalvojumu. Kārlim Mengeram un BohmBawerk bija jāizmanto termins „vēlmju kategorijas”, lai atspēkotu iebildumus, kurus radīja tie, kuri
uzskatīja maizi kā tādu daudz vērtīgāku par zīdu, jo „barības vēlmju” kategorija ir daudz svarīgāka nekā
„krāšņu drēbju vēlmju” kategorija82. Šodien „vēlmju kategorijas” jēdziens ir pilnīgi nevajadzīgs. Tam
nav nekādas nozīmes rīcībai un līdz ar to nevienai vērtības teorijai, bet tam šis jēdziens var radīt kļūdas
un apjukumu. Jēdzienu un klasifikācijas veidošana ir prāta līdzekļi un tie iegūst nozīmi un jēgu vienīgi
to teoriju kontekstā, kuras tos izmanto83. Muļķīgi būtu sakārtot dažādas vēlmes „vēlmju kategorijās”,
lai noskaidrotu, ka šāda klasifikācija nav derīga nevienai vērtības teorijai.
Izšķirošā labuma un izšķirošā vērtības palielinājuma likums ir neatkarīgs no Gosena vēlmju
apmierinājuma likuma (Gosena pirmais likums). Aplūkojot izšķirošo labumu, mēs nenodarbojamies
ne ar estētisku baudījumu, ne ar piesātinājumu un pārsātinājumu. Mēs nepārsniedzam praksioloģiskās
spriešanas jomu, izveidojot sekojošu definīciju: Mēs saucam tādu vienveidīgā krājuma vienības
izlietošanu, ko cilvēks izlieto, ja viņa krājumā ir n vienības, bet neizlietotu, ja, pārējām lietām paliekot
nemainīgām, viņa krājumā būtu tikai n-1 vienība, par mazāk nepieciešamu izlietošanu vai izšķirošo
izlietošanu, un labumu, kas no tā tika iegūts, par izšķirošo labumu. Lai iegūtu šādas zināšanas, mums
nav nepieciešamas nekādas fizioloģiska vai psiholoģiska pieredze, zināšanas vai saprašana.
Neizbēgami no mūsu pieņēmumiem izriet, ka cilvēki rīkojas (izvēlas) un ka pirmajā gadījumā rīcības
cilvēkam ir n vienības no vienveidīgā krājuma un otrā gadījumā n-1 vienība. Šajā gadījumā neviens cits
rezultāts nav iedomājams. Mūsu apgalvojums ir formāls un apriorisks un nebalstās ne uz kādu
pieredzi. Pastāv tikai divas alternatīvas. Vai nu pastāv vai nepastāv starpposms starp izjusto neērtību,
kura spiež cilvēku rīkoties, un to stāvokli, kurā vairs nevar būt nekāda rīcība (vai nu tādēļ, ka ideālais
apmierinājuma stāvoklis jau ir sasniegts vai nu tādēļ, ka cilvēks nav spējīgs uz nekādu tālāku savu
apstākļu uzlabojumu). Otrajā gadījumā varētu būt tikai viena rīcība, tiklīdz šī rīcība ir izkopta, tiktu
sasniegts tāds stāvoklis, kurā nekāda tālāka rīcība nav iespējama. Tas ir nepārprotami neiespējami ar
mūsu pieņēmumu, ka pastāv rīcība; šis gadījums vairs neietver vispārējos apstākļus, kas ir iepriekš
pieņemti rīcības kategorijā. Paliek vienīgi pirmais gadījums. Bet tad pastāv vairākas pakāpes
asimptotiskas pieejas stāvoklim, kurā vairs nevar būt nekādas rīcības. Tādējādi izšķirošā labuma likums
jau ir ietverts rīcības kategorijā. Tas nav nekas cits kā apgriezts apgalvojums, ka tam, kas apmierina
vairāk, ir priekšroka attiecībā pret to, kas sniedz mazāku apmierinājumu. Ja pieejamais krājums
palielinās no n-1 vienības uz n vienībām, tad pieaugums var tikt izmantots vienīgi tās vēlmes
apmierināšanai, kura ir mazāk steidzama vai mazāk sāpīga nekā vismazāk steidzamākā vai vismazāk
sāpīgākā starp visām tām vēlmēm, kuras varētu apmierināt ar līdzekļiem no n-1 krājuma.
Izšķirošā labuma likums neatsaucas uz objektīvo pielietojuma-vērtību, bet uz subjektīvo
pielietojuma-vērtību. Tas nenodarbojas ar lietas fiziskajām vai ķīmiskajām spējām, lai vispārīgi radītu
noteiktu efektu, bet gan ar to nozīmīgumu cilvēka labklājībai kā viņš pats to saskata, saskaņā ar
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īslaicīgi dominējošo viņa lietu stāvokli. Tas galvenokārt nenodarbojas ar lietu vērtību, bet gan ar
pakalpojumu vērtību, ko cilvēks sagaida no tiem. Ja mēs domātu, ka izšķirošais labums ir par lietām un
par to objektīvo pielietojuma-vērtību, mēs būtu spiesti uzskatīt, ka izšķirošo labumu ir iespējams
tikpat labi palielināt kā samazināt, palielinot pieejamo vienību daudzumu. Var notikt tā, ka noteikta a
preces minimālā – n vienības– daudzuma izlietošana, var sniegt apmierinājumu, kas tiek uzskatīts par
daudz vērīgāku nekā sagaidāmais pakalpojums, ko varētu sniegt viena b preces vienība. Bet ja
pieejamais a krājums ir mazāks nekā n, tad a var tikt izmantots vienīgi citam pakalpojumam, kas tiek
uzskatīts par mazāk vērtīgu nekā b. Tad a pieauguma daudzumam no n-1 vienības uz n vienībām,
sekos vērtības pieaugums, kas ir piesaistīts vienai a vienībai. 100 baļķu īpašnieks var uzcelt būdu, kura
pasargās viņu no lietus labāk nekā lietusmētelis. Bet ja ir pieejami mazāk nekā 100 baļķi, viņš var
vienīgi sagādāt sev guļvietu, kas pasargās viņu no zemes mitruma. Kā 95 baļķu īpašniekam, viņš būtu
gatavs atteikties no lietusmēteļa, lai iegūtu vēl 5 baļķus. Kā 10 baļķu īpašnieks, viņš nebūtu atteicies
no lietusmēteļa pat par 10 baļķiem. Cilvēks, kura uzkrājums ir pie $100, varbūt nebūtu gatavs veikt
darbu par $200 atlīdzību. Bet, ja viņa uzkrājums būtu $2,000 un viņš ļoti vēlētos iegūt nedalāmu preci,
kuru nevar nopirkt lētāk par $2,100, viņš būtu gatavs veikt šo darbu par $100. Tas viss sakrīt ar pareizi
formulēto izšķirošā labuma likumu atbilstoši kuram vērtība ir atkarīga no sagaidāmo pakalpojumu
lietderības. Nepastāv jautājums kā tāds par pieaugošu izšķirošā labuma likumu.
Izšķirošo labuma likumu nedrīkst sajaukt ne ar Bernulli de mensura sortis doktrīnu, ne ar VēberaFehnera likumu. Bernullī ieguldījuma pamatā bija vispārzināmi un nekad neapstrīdēti fakti, ka cilvēki
steidzas apmierināt vispirms vissteidzamāko vēlmi pirms viņi apmierina mazāk steidzamo, un ka
bagātie cilvēki ir labākā pozīcijā apmierinot savas vēlmes nekā nabadzīgie cilvēki. Taču secinājumi, ko
Bernullī izvilka no šīs acīmredzamās patiesības, visi bija nepareizi. Viņš izveidoja matemātikas teoriju,
ka pieaugums gandarījumā samazinās ar cilvēka kopējās bagātības palielināšanos. Viņa apgalvojums,
kas kā likums ir ļoti apšaubāms, ka cilvēkam, kura ienākumi ir 5,000 dukātu, viens dukāts nozīmē tikai
pusi no dukāta salīdzinot ar cilvēku, kura ienākumi ir 2,500 dukātu, ir vienkārši nereāls. Noliksim malā
iebildumu, ka starp dažādu cilvēku novērtējumiem nepastāv nekādi līdzekļi, kā tikai pilnīgi patvaļīgie,
ar kuriem varētu iezīmēt tādus salīdzinājumus. Bernulli metode nav piemērota priekš dažu indivīdu
novērtējumiem ar atšķirīgu ienākuma līmeņi. Viņš neredzēja, ka viss, ko var pateikt par šo attiecīgo
gadījumu ir tas, ka, palielinoties ienākumam, katrs jaunais pieaugums tiek izlietots tās vēlmes
apmierināšanai, kura tiek mazāk steidzami izjusta, nekā vismazāk steidzamā vēlme, kura jau tika
apmierināta pirms notika šis pieaugums. Viņš nesaskatīja, ka vērtējot, izvēloties un rīkojoties,
nepastāv nekādas mērauklas un līdzvērtības novērtējums, kā vienīgi šķirošana, proti, priekšrokas
došana un nolikšana malā84. Tādējādi, ne Bernullī, ne matemātiķiem un ekonomistiem, kuri pieņēma
viņa domāšanas veidu, neizdevās atrisināt vērtības paradoksu.
Mantotās kļūdas no Vēbera-Fehnera psihofizikas un subjektīvās vērtības teorijas likuma neskaidrības
jau tika risinātas ar Maksa Vēbera palīdzību. Maks Vēbers, tiesa, nebija pietiekami labi pazīstams ar
ekonomiku un bija par daudz vēsturiskuma ietekmē, lai iegūtu pareizu ieskatu ekonomikas domas
pamatos. Bet intuīcija parādīja viņam ceļu uz pareizo risinājumu. Izšķirošā labuma teorija, viņš
apgalvo, ir „nevis psiholoģiski pamatota, bet drīzāk –ja būtu jāpielieto epistemoloģijas termins –
85
pragmatiska, proti, mērķu un līdzekļu kategoriju izmantošana ”.
Ja cilvēks grib likvidēt patoloģisku stāvokli, iedzerot noteiktu daudzumu zāļu, tad vairāku zāļu
iedzeršana neradīs labāku efektu. Papildus iedzertajai devai vai nu nebūs nekāda efekta kā
apbilstošajai devai, optimālajai devai, vai nu būs kaitīgs efekts. Tas pats attiecās uz visāda veida
apmierinājumiem, lai gan optimums tiek bieži sasniegts vienīgi ar lielas devas pielietošanu un
stāvoklis, kad turpmākais palielinājums radītu kaitīgus efektus, bieži atrodas vēl tālu. Tas ir tāpēc, ka
mūsu pasaule ir cēloņsakarību un kvantitatīvo attiecību starp cēloni un efektu pasaule. Tas, kurš grib
likvidēt neērtību, ko rada dzīvošana istabā ar 35 grādu temperatūru, centīsies uzsildīt istabu līdz 65 vai
70 grādu temperatūrai. Tam nav nekāda sakara ar Vēbera-Fehnera likumu, ka viņš nemērķē uz 180 vai
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„praksioloģijas” terminu, tad iespējams viņš būtu devis priekšroku tam.
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300 grādu temperatūru. Tam arī nav nekāda sakara ar psiholoģiju. Viss, ko psiholoģija var izdarīt, šī
fakta izskaidrošanai, ir noskaidrot kā doto lielumu, ka cilvēks, kā likums, dos priekšroku dzīvības un
veselības saglabāšanai nevis slimībai un nāvei. Praksioloģija ņem vērā vienīgi to faktu, ka cilvēks
izvēlas starp alternatīvām. Ka cilvēks ir nolikts krustcelēs, ka viņam ir jāizvēlas un viņš izvēlas, atsevišķi no citiem apstākļiem – ir pateicoties faktam, ka viņš dzīvo kvantitatīvā pasaulē un nevis
pasaulē bez lielumiem, kura cilvēkam prātam pat nav iedomājama.
Neskaidrība par izšķirošo labumu un Vēbera-Fehnera likumu sākās no kļūdas, kad aplūkoja tikai
līdzekļus apmierinājuma iegūšanai , nevis pašu apmierinājumu. Ja tiktu aplūkots pats apmierinājums,
tad netiktu pieņemta absurda ideja, izskaidrot vēlmju un aizrautības apveidu, atsaucoties uz sajūtas
intensitātes samazinājumu ar katru nākamo intensitātes stimula pieaugumu. Tam, ka parastais cilvēks
nevēlas paaugstināt savas guļamistabas temperatūru līdz 120 grādiem, nav nekāda sakara ar siltuma
sajūtas intensitāti. Tas, ka cilvēks neuzsilda savu istabu līdz tiem pašiem grādiem ka citi normāli cilvēki
to izdarītu, un kā viņš pats iespējams būtu darījis, ja viņš nebūtu nodomājis pirkt jaunu uzvalku vai
apmeklēt Bēthovena simfonijas atskaņojumu, nevar tikt izskaidrots ar dabas zinātnes metodēm.
Mērķis un uzdevums atvērts dabas zinātnes metodēm ir tikai objektīvā pielietojumu-vērtības
problēmas, objektīvā pielietojuma-vērtības novērtējums no cilvēka rīcības viedokļa ir pavisam cita
lieta.

2. Atdeves Likums
Kvantitatīvā noteiktība ekonomikas preču radītajos efektos, attiecībā uz pirmās kārtas precēm
(patēriņa precēm)nozīmē: lietas a daudzums – vai nu reizi par visām reizēm vai pakāpeniski noteiktā
laika periodā – radīs
lieluma efektu. Attiecībā uz augstākas kārtas precēm (ražotāja precēm) tas
nozīmē: lietas b daudzums rada lieluma efektu, ar noteikumu, ka papildus c lietas daudzums sniegs
lielumu
; tikai saskaņotie efekti
un
radīs no pirmās kārtas D precēm p daudzumu. Šinī
gadījumā ir trīs daudzumi: divu saskaņoto preču B un C daudzumi b un c, un produkta D daudzums p.
Mēs saucam par optimālu to c vērtību, kas, b paliekot nemainīgam, rada visaugstāko vērtību

. Ja

vairākas c vērtības rada šo augstāko
vērtību, tad mēs arī to radīto augstāko p vērtību saucam par
optimālu. Ja divas saskaņotas preces tiek izmantotas ar optimālu rādītāju, tās abas dod augstāko
jaudu; to spēja ražot, to objektīvā pielietojuma-vērtība, ir pilnībā izlietota un nav izšķiesta ne viena to
daļa. Ja mēs novirzāmies no šīs optimālās kombinācijas, palielinot C daudzumu, neizmainot B
daudzumu, kā likums atdeve turpinās palielināties, bet ne tādā samērā, lai palielinātu C daudzumu. Ja
vispār tas ir iespējams, palielināt atdevi no p uz p1, tikai palielinot par vienu daudzumu papildinošos
faktorus, proti, aizvietojot cx ar c, pie nosacījuma, ka x ir lielāks par 1, mums jebkurā gadījumā ir: p1 >
p un p1c < pcx. Jo, ja būtu iespējams kompensēt jebkuru b samazinājumu ar attiecīgu c palielinājumu
tādā veidā, ka p paliektu nemainīgs, tad fiziskā ražošanas jauda atbilstoši B būtu neierobežota un B
netiktu aplūkots kā nepietiekams un kā ekonomikas prece. Rīcībspējīgajam cilvēkam būtu nenozīmīgi
vai B krājumu pieejamība ir lielāka vai mazāka. Pat ja bezgalīgi mazs B daudzums būtu pietiekams, lai
saražotu jebkādu D daudzumu, pieņemot , C krājumi ir pietiekoši lieli. No otras puses, palielinājums
pieejamajā B daudzumā nevarētu palielināt D jaudu, ja nepalielinās C krājums. Kopējā procesa atdeve
tiktu piedēvēta C un B nevarētu būt ekonomikas prece. Lieta, kas sniegtu tik neierobežotus
pakalpojumus, piemēram, būtu zināšanas par cēloņsakarību izrietošajām attiecībām. Formula,
recepte, kas mums māca kā pagatavot kafiju, pieņemot, ka tā ir zināma, sniedz mums neierobežotus
pakalpojumus. Tā nezaudē neko no savas spējas neatkarīgi cik bieži formula tiek lietota; tās ražošanas
jauda ir neizsmeļama – līdz ar to tā nav ekonomikas prece. Cilvēks, kas rīkojās, nekad nesaskarsies ar
situāciju, kurā viņam būs jāizvēlas starp zināmās formulas pielietojuma-vērtību un jebkuru citu
lietderīgu lietu.
Atdeves likums apgalvo, ka apvienojot augstākas kārtas ekonomikas preces (ražošanas faktorus),
pastāv optimums. Ja kāds novirzās no šī optimuma, palielinot ieguldījumu tikai vienā faktorā, tad
fiziskā atdeve vai nu nepalielinās nemaz vai arī nepalielinās ieguldītajā palielinājuma apmērā. Šis
likums, kā tika augstāk atspoguļots, netieši norāda faktu, ka jebkuras ekonomikas preces efekta radītā
kvantitatīvā noteiktība ir tās nepieciešamais nosacījums, lai tā būtu ekonomikas prece. Viss, ko
atdeves likums māca, tautā saukts par atdeves samazinošo likumu, ir tas, ka pastāv tādas optimālās
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kombinācijas. Likumā ir daudz citu jautājumu, kas neko nepaskaidro un ko var vienīgi izskaidrot vēlāk
ar pieredzi.
Ja efekts, ko rada viens no papildinošiem faktoriem, nav redzams, optimums ir vienīgā kombinācija,
no kuras izrietēs mērķētais rezultāts. Lai nokrāsotu koka gabalu noteiktā tonī, ir nepieciešams noteikts
krāsas daudzums. Lielāks vai mazāks daudzums būtu izjaucis mērķēto rezultātu. Tam, kuram būs
vairāk krāsvielas nekā vajadzēs, būs jāatstāj pārpalikums neizlietots. Tam, kuram būs mazāk krāsvielas,
varēs nokrāsot tikai daļu no gabala. Samazinošās atdeves rezultāts, šajā gadījumā, ir pilnīgi nederīgs
papildus daudzumam, kuru pat nav jāizmanto, jo tas kavētu nodomu.
Citā gadījumā ir nepieciešams noteikts minimums, lai radītu minimālu efektu. Starp šo minimālo
efektu un optimālo efektu pastāv robeža, kurā palielinātā deva radīs vai nu proporcionālu efekta
pieaugumu vai lielāku nekā proporcionālais efekta pieaugums. Lai liktu mašīnai darboties, ir
nepieciešams noteikts minimums smērvielas. Vai smērvielas palielinājums virs šī minimuma palielinās
mašīnas darbību proporcionāli palielinātajam smērvielas daudzumam vai lielākā apmērā, var tikt
noskaidrots vienīgi ar tehnoloģisko pieredzi.
Atdeves likums neatbild uz sekojošiem jautājumiem: (1) Ir vai nav optimālā deva vienīgā, kas ir
spējīga radīt vēlamo efektu. (2) Ir vai nav noteikta robeža, virs kuras jebkurš mainīgā faktora
palielinājums ir bezjēdzīgs. (3) Vai samazinājums ražošanā, ko rada progresīva novirze no optimuma,
un palielinājums ražošanā, ko rada progresīva pieeja optimumam, sniegs proporcionālas vai
neproporcionālas izmaiņas ražošanā uz mainīgo faktoru vienību. Šo visu ir jāsaskata caur pieredzi. Bet
pats atdeves likums, proti, fakts, ka ir jāpastāv tādai optimālai kombinācijai, ir derīgs apriori.
Maltusa apdzīvotības likums un no tā izrietošie absolūtās pārapdzīvotības, nepietiekamas
apdzīvotības un optimālās apdzīvotības jēdzieni, ir atdeves likuma piemērošana īpašai problēmai. Viņi
nodarbojās ar cilvēka darbaspēka piedāvājuma izmaiņām, pārējiem faktoriem paliekot nemainīgiem.
Tādēļ, ka cilvēki, politisko iemeslu dēļ, vēlējās izbrāķēt Maltusa likumu, viņi aizrautīgi pretojās, taču ar
maldīgiem argumentiem, pret atdeves likumu –kuru, starp citu, viņi zināja vienīgi kā samazinošās
atdeves likumu, darbam uz zemes un kapitāla izmantošanai. Šodien mums vairs nav jāpievērš
uzmanība šiem nepamatotajiem iebildumiem. Atdeves likums netiek ierobežots atkarībā no
papildinošo ražošanas faktoru lietojuma uz zemes. Mēģinājumi atspēkot vai parādīt tās derīgumu ar
vēsturisko un eksperimentālo lauksaimniecības ražošanas izmeklējumiem ir tik pat nevajadzīgi, cik
veltīgi. Tam, kurš gribētu ignorēt likumu, būtu jāizskaidro, kāpēc cilvēki ir gatavi maksāt par zemi. Ja
likums nebūtu derīgs, tad zemnieks nekad neapsvērtu savas fermas palielināšanu. Viņš vienmēr būtu
tādā pozīcijā, kura bezgalīgi pavairotu jebkuras zemes gabala atdevi, pavairojot viņa kapitāla un darba
ieguldījumu.
Cilvēki dažkārt ir uzskatījuši, ka, kamēr samazinošās atdeves likums ir noderīgs lauksaimniecības
ražošanai, attiecībā uz pārstrādes industrijām, virsroku tomēr gūst palielinošais atdeves likums. Pagāja
ilgs laiks pirms viņi saprata, ka atdeves lijums attiecas uz visām ražošanas nozarēm vienādi. Kļūdaini ir
pretstatīt lauksaimniecības un pārstrādes industrijas atbilstoši šim likumam. To, ko sauc par – ļoti
nelietderīgā, pat maldinošā terminoloģijā – palielinošās atdeves likums, nav nekas vairāk kā apgriezts
samazinošās atdeves likums, neveiksmīgs noformulējums atdeves likumam. Ja kāds pieiet optimālai
kombinācijai palielinot tikai viena faktora lielumu, pārējiem faktora lielumiem paliekot nemainīgiem,
tad atdeve uz mainīgo faktora vienību palielinās vai nu proporcionāli palielinājumam vai pat vēl lielākā
mērā. Mašīna, kad to nodarbina 2 darbinieki, var saražot p vienības; kad to nodarbina 3 darbinieki, var
saražot 3p vienības; kad nodarbina 4 darbinieki, tad 6p vienības; kad nodarbina 5 darbinieki, tad 7p;
kad to nodarbina 6 darbinieki, tad arī ne vairāk kā 7p vienības. Tādā gadījumā, 4 darbinieku
nodarbināšana sniedz optimālo atdevi uz vienu darbinieku, proti p, kamēr citu kombināciju atdeve
uz vienu darbinieku ir atbilstoši 1/2p, p, p un p. Ja, 2 darbinieku vietā, tiktu nodarbināti 3 vai 4
darbinieki, tad atdeve palielinās vairāk nekā atbilstošais palielinājums darbinieku skaitā; atdeve
nepalielinās proporcijās 2:3:4, bet gan 1:3:6 proporcijā. Mēs saskaramies ar palielinošo atdevi uz
vienu strādnieku. Bet tas nav nekas cits, kā pretēji apgriezts samazinošās atdeves likums.
Ja rūpnīca vai uzņēmums novirzās no izmantoto faktoru optimālās kombinācijas, tā ir mazāk efektīva
nekā rūpnīca vai uzņēmums, kuram novirze no optimuma ir mazāka. Gan lauksaimniecībā, gan
ražošanas nozarēs daudzi rasošanas faktori nav perfekti sadalāmi. Jo īpaši ražošanas nozarē,
lielākoties ir daudz vieglāk sasniegt optimālo kombināciju paplašinot rūpnīcas vai uzņēmuma izmēru
nekā to ierobežot. Ja vismazākā viena vienība no vairākiem faktoriem ir par lielu, lai atļautu tās
optimālo izmantošanu mazā vai vidējā izmēra rūpnīcā vai uzņēmumā, tad vienīgais veids kā iegūt šo
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optimumu ir palielināt iekārtas izmēru. Tieši šie fakti, rada lielizmēra ražošanas pārākumu. Šīs
problēmas pilnā nozīmē tiks parādīta vēlāk, apskatot izmaksas aprēķina jautājumus.

3. Cilvēka Darbs kā Līdzeklis
Psiholoģisko funkciju izmantošana un cilvēka dzīves izpausme kā līdzeklis tiek saukts par darbu.
Cilvēka enerģijas potenciāla un vitālo procesu izrādīšana, ko cilvēks, kura dzīvē tie izpaužas, neizmanto
ārējo mērķu sasniegšanai, kas atšķirtos tikai no šo procesu uzturēšanas un no psiholoģiskās lomas, ko
tie spēlē viņa paša bioloģiskam patēriņam vitālai ekonomijai, nav darbs, tā ir vienkārši dzīve. Cilvēks
strādā izmantojot savu spēku un spējas kā līdzekļus neērtību likvidēšanai un aizvietojot mērķtiecīgu
savas dzīves enerģijas izlietojumu priekš viņa spēju un nervu spriedzes spontānas un bezrūpīgas
izlādēšanās. Darbs ir kā līdzeklis, nevis pats mērķis.
Katram indivīdam ir ierobežots enerģijas daudzums, ko izlietot, un katra darba vienība var vienīgi
radīt ierobežotu efektu. Savādāk cilvēka darbs būtu pieejams pārpilnībā, tas nebūtu deficīts un to
neuzskatītu par līdzekli neērtību likvidēšanai un netiktu kā tāds ekonomēts.
Pasaulē, kurā darbs tiek ekonomēts, tikai dēļ tā, ka tas ir pieejams nepietiekamā daudzumā, lai
sasniegtu visus mērķus, kam to varētu izmantot kā līdzekli, pieejamais darba piedāvājums būtu
vienāds ar visa darba daudzumu, kuru visi cilvēki kopā varētu izvērts. Tādā pasaulē ikviens censtos
strādāt, kamēr viņš būtu pilnīgi izlietojis savas esošās spējas darbam. Laiks, kas nebūtu pieciešams
spēku atgūšanai un darba jaudas atjaunošanai, izlietots iepriekšējā darbā, tiktu pilnīgi ziedots darbam.
Katra pilnas jaudas neizmantošana darbam tiktu uzskatīta par zaudējumu. Caur vairāku darbu
veikšanu viens darbs būtu palielinājis kāda labklājību. Tā daļa no pieejamā potenciāla, kas palika
neizlietota, tiktu novērtēta kā labklājības zaudējums. Pati slinkuma ideja nebūtu zināma. Neviens
nedomātu: Es iespējams varētu darīt šo vai to, bet tas nav vērtīgs, tas nemaksā, es labāk dodu
priekšroku savam slinkumam. Ikviens uzskatītu visu savu darba jaudu kā ražošanas faktoru
piedāvājumu, kuru viņš censtos izlietot pilnībā. Pat iespēja uz vismazāko labklājības pieaugumu tiktu
uzskatīta par pietiekamu stimulu, lai strādātu vairāk, ja tā notiktu, tad tajā mirklī vairs nevarētu iegūt
nekādu izdevīgumu no attiecīgā darba daudzuma.
Mūsu reālajā pasaulē viss ir savādāk. Darba izmantošana tiek uzskatīta par smagu. Nestrādāšana tiek
uzskatīta par daudz apmierinošāku stāvokli nekā strādāšana. Priekšroka tiek dota brīvajam laikam,
citām lietām paliekot nemainīgām, nevis smagam darbam. Cilvēki strādā tikai tad, kad viņi novērtē
darba atdevi augstāk nekā samazinājumu apmierinājumā, ko rada brīvā laika saīsināšana. Strādāšana
ietver neefektivitāti. Psiholoģija un fizioloģija var mēģināt izskaidrot šo faktu. Nav nekādas vajadzības
praksioloģijai izmeklēt var vai nevar viņiem veikties šādos mēģinājumos. Praksioloģijai kā fakts ir tas,
ka cilvēks tiecas izbaudīt brīvo laiku un līdz ar to izskata paši savas iespējas radīt efektu ar sajūtām, kas
atšķiras no tām sajūtām, ko viņi iegūst izskatot materiālo faktoru ražošanā. Cilvēks, apspriežot sava
paša darba izlietojumu, izpēta ne vien vai nepastāv kāds daudz vēlamāks mērķis priekš attiecīgā darba
daudzuma izmantošanas, bet arī vai būtu daudz vēlamāk atturēties no jebkāda turpmākā darba
izmantojuma. Šo faktu mēs varam arī izteikt kā atpūtas sasniegšanu par mērķtiecīgās darbības beigām
vai pirmās kārtas ekonomikas labums. Izmantojot šo, mazliet sarežģīto terminoloģiju, mums ir
jāapskata brīvais laiks kā jebkurš cits ekonomiskais labums no izšķirošā labuma viedokļa. Mums ir
jāsecina, ka pirmā atpūtas vienība apmierina vēlmi, kas ir vēlama daudz ātrāk nekā otrā atpūtas
vienība, otrā atpūtas vienība daudz apmierina vēlmi, kas ir vēlamāka daudz ātrāk nekā trešā vienība
utt. Apgriežot pretēji šo priekšlikumu, mēs iegūstam apgalvojumu, ka strādnieka izjustais darba
nederīgums palielinās daudz lielākā proporcijā nekā izvērstais darba daudzums.
Tomēr, praksioloģijai nav nepieciešams pētīt jautājumu vai darba nederīgums palielinās
proporcionāli izdarītā darba daudzuma pieaugumam vai lielākā apmērā. (Vai šai problēmai ir jebkāda
nozīme fizioloģijai vai psiholoģijai, un var vai nevar šīs zinātnes izskaidrot to, var palikt neizlemts.)
Jebkurā gadījumā strādnieks pamet darbu tajā brīdī, kad viņš vairs neuzskata turpmākā darba labumu
par pietiekamu kompensāciju, papildus darba patēriņu par nelietderīgu. Izveidojot šādu spriedumu, ja
mēs neņemam vērā palielinājumu ieguvē, ko rada palielinošais nogurums, tas ir pretrunā katrai darba
laika daļai ar tādu pašu produkta daudzumu kā iepriekšējās daļas. Bet vienības ienākuma labums
samazinās paveiktā darba gaitā un palielinās kopējā apjoma saražoto ienākumu. Darba laika augstākas
vienības produkti ir snieguši apmierinājumu daudz svarīgākām vēlmēm nekā paveiktā darba produkti
vēlāk. Šo, mazāk svarīgo, vajadzību apmierināšanu nevar uzskatīt par pietiekamu samaksu darba
tālākai turpināšanai, lai gan tie tiek salīdzināti ar to pašu fizisko jaudas daudzumu. Līdz ar to nav
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nozīmīgi praksioloģiskai jautājuma izskatīšanai vai darba izlietojums ir proporcionāls kopējam darba
izlietojumam vai tas palielinās daudz lielākā apmērā nekā darbā pavadītais laiks. Jebkurā gadījumā,
tieksme izvērst joprojām neizmantotās kopējā potenciāla daļas darbam samazinās, citām lietām
paliekot nemainīgām, ar pieaugumu jau izvērstajās daļās. Vai šis samazinājums gatavībā strādāt vairāk
kļūst par daudz ātrāku vai lēnāku paātrinājumu, vienmēr paliek ekonomisko datu jautājums, nevis
kategorisko principu jautājums. Nelietderīgums, kas ir pievienots darbam, izskaidro, kāpēc cilvēces
vēstures gaitā, reizē ar progresīvo pieaugumu fiziskā darba ražošanā, ko izraisīja tehnoloģiskie
uzlabojumi, un daudz bagātīgāks kapitāla piedāvājums, lielā mērā attīstīja tendenci uz darba stundu
samazinājumu. Starp visām ērtībām, ko civilizēts cilvēks var izbaudīt daudz bagātīgākā veidā nekā viņa
mazāk civilizētie priekšteči, pastāv arī daudz lielāks brīvā laika izbaudījums. Šajā ziņā atbildēt uz
jautājumu, ko bieži uzdod filozofi un filantropi, ir vai nav ekonomiskais progress padarījis cilvēku
laimīgāku. Ja darba produktivitāte būtu bijusi zemāka nekā tā ir esošajā kapitālistiskajā pasaulē,
cilvēks būtu spiests daudz vairāk smagi strādāt vai atteikties no daudzām ērtībām. Noskaidrojot šo
faktu, ekonomisti neapgalvo, ka vienīgais veids, kā sasniegt laimi ir izbaudīt lielāku materiālo
komfortu, dzīvot greznībā vai būt daudz vairāk brīvā laika. Viņi vienkārši konstatē patiesību, ka cilvēks
ir tādā pozīcijā, lai pats sevi apgādātu vislabāk ar to, ko viņš uzskata, ka viņam vajag.
Būtiska praksioloģijas atklāsme, ka cilvēki dod priekšroku tam, kas tos apmierina vairāk nekā tam,
kas tos apmierina mazāk, un ka viņi novērtē lietas balstoties uz to lietderību, nav nepieciešams to
labot vai papildināt ar papildus apgalvojumu, attiecībā uz darba nelietderību. Šie priekšlikumu jau
ietver apgalvojumu, ka priekšroka ir darbam nevis brīvajam laikam vienīgi tiktāl, kamēr darba
ieguvums ir daudz nepieciešamāks nekā brīvā laika izbaudījums. Unikālā pozīcija, ko darba faktors
aizņem mūsu pasaulē ir tā nenoteiktās pazīmes dēļ. Visiem dabiski-dotajiem primāriem ražošanas
faktoriem, proti, visām tām dabiskām lietām un spēkiem, ko cilvēks var pielietot, lai uzlabotu savu
labklājību, piemīt īpašas spējas un iedarbība. Pastāv mērķi, kuru sasniegšanai, tie ir vairāk piemēroti,
un mērķi, kuriem mazāk piemēroti, un mērķi, kuriem tie vispār nav piemēroti. Bet cilvēka darbs ir gan
piemērots, gan nepieciešams, lai sasniegtu visus iedomājamos ražošanas procesus un veidus.
Protams, nepieļaujami ir apskatīt cilvēka darbu kā tādu kopumā. Būtiska kļūda ir nesaskatīt to, ka
paši cilvēki un to iespējas strādāt ir atšķirīgas. Darbs, ko var veikt konkrēts indivīds, būs daudz
piemērotāks dažiem mērķiem, taču mazāk piemērots citiem mērķiem un kādiem mērķiem joprojām
nederīgs. Viens no klasiskās ekonomikas trūkumiem bija tas, ka tā nepievērsa pietiekamu uzmanību
šim faktam un neņēma vērā to veidojot savas vērtības, cenas un algu likmju teorijas. Cilvēki
neekonomē darbu kopumā, bet gan noteiktus pieejamus darba veidus. Algas netiek maksātas par
izmantoto darbu, bet par darba sasniegumiem, kas plaši atšķiras kvalitātē un kvantitātē. Katra
konkrētā produkta ražošana prasa izmantot strādniekus, kas ir spējīgi veikt konkrēto darba veidu.
Absurdi ir pamatot neveiksmi aplūkot šo jautājumu atsaucoties uz nepierādītu faktu, ka galvenais
darba pieprasījums un piedāvājums attiecas uz nekvalificētu vienkāršo darbu, kuru ir spējīgs veikts
katrs veselais cilvēks, un ka kvalificētais darbs, cilvēku darbs ar konkrētām iedzimtām spējām un īpašu
apmācību, vispār ir izņēmums. Nav nepieciešams izmeklēt, vai nosacījumi bija tik tālā pagātnē vai pat
priekš primitīvajiem ciltsbrāļiem iedzimtā nevienlīdzība un apgūtās spējas darbam bija galvenais
faktors darba ekonomēšanai. Nodarbojoties ar civilizēto cilvēku apstākļiem, ir nepieļaujami neņemt
vērā atšķirības veiktā darba kvalitātē. Darbs, ko var veikt vairāki cilvēki, ir atšķirīgs, jo cilvēki piedzimst
nevienlīdzīgi, un prasmes un pieredzi, ko viņi iegūst savas dzīves laikā vēl vairāk diferencē viņu spējas.
Runājot par nespecifisku cilvēka darba pazīmi, mēs noteikti neapgalvojam, ka visiem cilvēka darbiem
ir vienāda kvalitāte. Drīzāk, ko mēs vēlamies noskaidrot, ir, ka atšķirības nepieciešamajos darbu veidos
priekš dažādu preču ražošanas, ir daudz lielākas nekā cilvēku iedzimtās spēju atšķirības. (Akcentējot šo
jautājumu, mēs nenodarbojamies ar ģēniju radošajiem darbiem; ģēniju darbs ir ārpus parastā cilvēka
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rīcības robežām un ir kā likteņa dāvana, kas cilvēcei atnāk vienā mirklī . Turpmāk mēs ignorēsim
oficiālās barjeras, kas noliedz dažām cilvēku grupām pieeju noteiktām nodarbēm un to nepieciešamai
apmācībai.) Dažādo indivīdu iedzimtā nevienlīdzība neizjauc zooloģisko vienveidību un cilvēka sugas
viendabīgumu tādā apmērā lai sadalītu darba piedāvājumu nesavienojamās daļās. Tādējādi, pieejamā
darba potenciālais piedāvājums katram noteiktam darba veidam pārsniedz faktisko pieprasījumu pēc
tāda darba. Jebkura veida specializētā darba piedāvājums varētu tikt palielināts ar strādnieku
izņemšanu no citām nozarēm un to apmācību pārtraukšanu. Nepieciešamo apmierinājumu daudzums
nevienā ražošanas nozarē nav pastāvīgi ierobežots ar cilvēku trūkumu, kas spētu veikt īpašus
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uzdevumus. Vienīgi īstermiņā var rasties speciālistu trūkums. Ilgtermiņā to var likvidēt apmācot
cilvēkus, kuriem dabiski izpaužas nepieciešamās spējas.
Darbs ir visnepietiekamākais no visiem primārajiem ražošanas līdzekļiem, jo tieši šajā ierobežotajā
nozīmē tas ir nespecifisks un katrai ražošanas dažādībai ir nepieciešama darba izmantošana. Tādējādi,
citu primāro ražošanas līdzekļu trūkums – proti, ražošana bez cilvēku līdzekļiem, ko sagādā daba –
cilvēkiem, kuri rīkojās, kļūst par šo primāro materiālo ražošanas līdzekļu deficītu, kuru izmantošana
pieprasa vismazāko darba izmantošanu87. Tieši pieejamā darba piedāvājums ir tas, kas nosaka, kādā
mērā dabas faktors katrā tās dažādībā var tikt izlietots vajadzību apmierināšanai. Ja darba
piedāvājums, kuru cilvēki ir spējīgi un gatavi veikt, palielinās, tad palielinās arī ražošana. Darbs nevar
palikt neizdarīts, tā turpmāko vajadzību apmierināšanas uzlabošanas nederīguma dēļ. Izolētam,
neatkarīgam cilvēkam vienmēr būs iespēja uzlabot savu stāvokli, vairāk strādājot, proti, vairāk
izmantojot darbu. Tirgus sabiedrības darba tirgū pastāv pircēji katram piedāvātajam darba
piedāvājumam. Tikai darba tirgus segmentos var būt pārpilnība un pārmērība, no kā izriet darba
novirze uz citiem segmentiem un ražošanas paplašināšana citās ekonomiskās sistēmas nozarēs. No
otras puses, pieejamās zemes daudzuma palielinājums – citām lietām paliekot nemainīgām – varētu
palielināt ražošanu tikai tad, ja papildus zeme ir daudz auglīgāka nekā iepriekš apstrādā rezervētā
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zeme . Tas pats ir attiecībā par uzkrātā materiālā aprīkojumu nākotnes ražošanai. Kapitāla preču
noderība arī ir atkarīga no pieejamā darbaspēka piedāvājuma. Pastāvošās iekārtas jaudas izmantošana
būtu nelietderīga, ja nepieciešamais darbaspēks tiktu izmantots daudz steidzamāku vēlmju
apmierināšanai.
Papildus ražošanas faktorus var izmantot tikai tādā mērā, cik to atļauj starp tiem visretāk pieejamais
faktors. Pieņemsim, ka 1 vienības p preces ražošanai ir nepieciešams izmantot 7 vienības a un 3
vienības b, un, ka ne a, ne b nevar izmantot nevienas citas preces ražošanai kā vienīgi p. Tad, ja būs
pieejamas tikai 49 a un 2000 b, nevarēs saražot vairāk kā 7 p preces. Pieejamais a daudzums nosaka b
izmantojamo apjomu. Tikai a tiek uzskatīts par ekonomikas preci; tikai par a cilvēki ir gatavi maksāt
cenu; par pilnu p cenu ir jārēķinās ar 7 a vienībām. No otras puses, b nav ekonomiska prece un tai nav
jārēķinās ne ar kādu cenu. Pāri paliek neizmantotas b preces vienības.
Mēs varam mēģināt iedomāties tādu stāvokli pasaulē, kurā visi materiālie ražošanas faktori ir tik
pilnīgi izmantoti, ka nepastāv iespēja nodarbināt visus cilvēkus vai visus cilvēkus tādā apmērā, ka tie
būtu gatavi strādāt. Tādā pasaulē darbaspēks ir bagātīgs, darba piedāvājuma palielināšana nevarētu
pievienot nekādu pieaugumu neatkarīgi no kopējās ražošanas apmēra. Ja mēs pieņemam, ka visiem
cilvēkiem ir vienādas spējas un vienāda iespēja dabūt darbu un, ja mēs neņemam vērā darba
nelietderīgumu, darbs tādā pasaulē nebūtu ekonomikas prece. Ja šī pasaule būtu sociālistiskā
republika, tad iedzīvotāju skaita pieaugums tiktu uzskatīts par slinko patērētāju pieaugumu. Ja tā būtu
tirgus sabiedrība, samaksātās algu likmes nebūtu pietiekamas, lai novērstu badu. Tie, kuri meklētu
darbu, būtu gatavi iet strādāt par jebkādu algu, lai arī cik zemu, pat ja tā nebūtu pietiekama, lai
novērstu viņu dzīvē badu. Viņi būtu priecīgi uz laiku atlikt bada nāvi. Nav vērts kavēties šīs hipotēzes
paradoksā un apspriest šādas pasaules problēmas. Mūsu pasaule ir savādāka. Darbaspēka trūkums ir
daudz lielāks nekā ražošanas materiālie faktori. Mēs šobrīd nenodarbojamies ar optimālās
apdzīvotības problēmu. Mēs nodarbojamies tikai ar faktu, ka pastāv ražošanas materiālie faktori, kuri
paliek neizlietoti, jo nepieciešamais darbaspēks ir nepieciešams daudz steidzamāku vēlmju
apmierināšanai. Mūsu pasaulē nav pārpilnības, bet gan cilvēku darbaspēka iztrūkums, un pastāv
neizlietoti ražošanas materiālie faktori, tas ir, zeme, minerālu iegulas, un pat iekārtas un aprīkojumi.
Šādi lietas apstākļi varētu tikt izmainīti ar tādu iedzīvotāju skaita pieaugumu, ka visi nepieciešamie
materiālie faktori pārtikas produktu ražošanai, obligāti nepieciešami – šo vārdu tiešajā nozīmē –
cilvēka dzīvības saglabāšanai, ir pilnībā izmantoti. Bet kamēr tā nav, to nevar izmainīt ar jebkādiem
ražošanas tehnoloģisko metožu uzlabojumiem. Ražošanas aizvietošana mazāk efektīvās metodes ar
daudz efektīvākām metodēm nepadara pārpilnu darbaspēku, pieņemot, ka joprojām ir pieejami
materiālie faktori, kuru izmatošana var palielināt cilvēku labklājību. No otras puses, tas palielina
produkciju un līdz ar to arī patēriņa preču daudzumu. „Darbaspēka -taupīšanas” paņēmieni palielina
piedāvājumu. Tas nerada „tehnoloģisko bezdarbu89.”
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Protams, daži dabas resursi ir tik reti, ka tie tiek pilnībā izlietoti.
Pastāvot brīvai darbaspēka kustībai, būtu nelietderīgi uzlabot neauglīgu augsni ja izmantotā zeme
nav tik auglīga, lai kompensētu kopējās darbības izmaksas.
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Katrs produkts ir gan darbaspēka, gan materiālo faktoru izmantošanas rezultāts. Cilvēks ekonomē
gan daru, gan materiālos faktorus.

Darbs, Kas Nekavējoties Sniedz Gandarījumu un Darbs, Kas Kalpo Kā Starpnieks
Gandarījumam
Kā likums darbs apmierina darītāju tikai netieši, proti, likvidējot neērtību, ko rada mērķa
sasniegšana. Strādnieks atsakās no brīvā laika un pakļauj sevi darba izmantošanai, lai izbaudītu vai nu
produktu vai to ko citi cilvēki ir gatavi viņam dot apmaiņā pret to. Darba patēriņš priekš viņa ir
līdzeklis, lai sasniegtu konkrētus mērķus, samaksātā cena un radušās izmaksas.
Bet ir gadījumi, kuros darba izdarīšana apbalvo strādnieku nekavējoties. Viņš nekavējoties iegūst
apmierinājumu no izdarītā darba. Ieguvums ir divkāršs. Tas sastāv no vienas puses produktā iegūšanā
un no otras puses apmierinājumā, ko pats izdarītais darbs sniedz strādniekam.
Cilvēki negaidīti ir pārpratuši šo faktu un uz šo pārpratumu ir balstījusī fantastiskus plānus sociālajām
reformām. Viena no galvenajām sociālisma dogmām ir tā, ka darbs ir neefektīvs tikai kapitālistiskajā
ražošanas sistēmā, kamēr sociālismā tas būs tīrais prieks. Mēs varam neņemt vērā nabaga vājprātīgā
Čārla Furjē daiļrunību. Bet Marksistu „zinātniskais” sociālisms šajā sakarā neatšķiras no utopiešiem.
Daži no to izcilākajiem aizstāvjiem, Frederiks Engels un Kārlis Kautskis, skaidri paziņoja, ka sociālistiskā
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režīma galvenais efekts būs darba pārveidošana no sāpēm uz prieku .
Šis fakts tiek bieži ignorēts, ka tās aktivitātes, kuras rada gandarījumu nekavējoties un tādējādi ir
tiešā prieka avots un baudījums, ir būtiskas atšķirības darbam no strādāšanas. Tikai ļoti pavirši
aplūkojot iesaistītos faktus, var neizdoties atpazīt šīs atšķirības. Peldēt ar kanoe tā, kā ir pierasts
svētdienās, lai apbrīnotu sabiedrisko parku ezerus, var, no hidromehānikas viedokļa, pielīdzināt tikai
laivinieka smaiļošanai un kuģa virtuves vergiem. Kad tas tiek analizēts kā līdzeklis galamērķu
sasniegšanai, tas ir tik ļoti atšķirīgs kā ir klejotāja ārijas dūdošanas no tās pašas ārijas opera
dziedātājas solokoncerta. Bezrūpīgais svētdienas peldētājs un dziedošais klejotājs no savām
aktivitātēm iegūst gandarījumu nekavējoties, nevis starpposma gandarījumu. Līdz ar to, tas, ko viņi
dara nav darbs, tā nav viņu fizioloģisko darbību izmantošana mērķu sasniegšanai kā vienīgi šo darbību
realizēšana. Tā ir tikai bauda. Tas ir pašmērķis; tas tiek darīts paša dēļ un turpmāk tas nesniedz
nekādu pakalpojumu. Tā kā tas nav darbs, tad nav pieļaujami to saukta par tūlītēju darba
gandarījumu91.
Dažreiz paviršs novērotājs var uzskatīt, ka citu cilvēku izdarītais darbs dod pieaugumu tūlītējam
gandarījumam, jo viņš pats būtu gribējis iesaistīties tāda veida darbībā, kura acīmredzot imitē
iesaistīto darbības veidu. Gluži kā bērni tēlo skolniekus, karavīrus un vilcienu vadītājus, arī
pieaugušiem patiktu tēlot šo un to. Viņi domā, ka vilcienu vadītājam ir jāizbauda sava vilciena dzinēja
darbošanās un vadīšana tik pat daudz cik to izbaudītu viņi, ja viņiem būtu atļauja ar to paspēlēties.
Viņa steidzīgajā ceļā uz darbu, grāmatvedis apskauž policistu, kuram, pēc viņa domām, tiek maksāts
par nesteidzīgu klejošanu apkārt savam ierastajai apgaitai. Bet policists apskauž grāmatvedi, kura,
sēžot uz ērta krēsla labi apsildāmā telpā, pelna naudu ar kaut kādiem kricelējumiem, kuru viņaprāt
nevar saukt par nopietnu darbu. Tomēr cilvēku viedokļi, kuri pārprot citu cilvēku darbu un uzskata to
tikai par laika pavadīšanu, nav jāuztver nopietni.
Taču pastāv arī neviltoti tūlītēji darba gandarījuma gadījumi. Pastāv daži darba veidi, no kuriem, pie
īpašiem nosacījumiem, mazs daudzums sniedz tūlītēju gandarījumu. Bet šie daudzumi ir tik
nenozīmīgi, ka tie nespēlē vispār nekādu lomu cilvēka rīcības kopumā un vēlmju apmierinājumu
izstrādē. Mūsu pasaule tiek raksturota ar darba nelietderības parādību. Cilvēki maina nelietderību –
dodot darbu par darba produktiem; darbs tiem ir starpnieka avots gandarījumam. Ciktāl kāds īpašs
darba veids sniedz ierobežotu apmierinājuma daudzumu nevis sāpes, tūlītēju gandarījumu, nevis
darba lietderīgumu, nav pieļaujama nekāda alga par darba darīšanu. Tieši pretēji, darītājam,
„strādniekam”, ir jāpērk gandarījums un par to jāmaksā. Mednieku spēle bija un ir daudziem cilvēkiem
regulāra nelietderība – darba radīšana. Bet ir cilvēki, kuriem tas ir tīrais prieks. Eiropā mednieku
90

Karl Kautsky, Die soziale Revolution (3d ed. Berlin, 1911), II, 16ff. Par Engelu skatīt zemāk, 591.lpp
Smaiļošana tiek nopietni pielietotā kā sporta veids un nopietna amatiera dziedāšana ir introverts
darbs. Skatīt zemāk 587-588.lpp
91

Lapa 71 no 458

amatieri pērk no medību zemes īpašnieka tiesības nošaut noteiktu skaitu noteikta veida spēli –
dzīvnieku. Šīs tiesības pirkšana ir atsevišķa no maksājamās cenas par nošauto dzīvnieku maisu. Ja šos
abus pirkumus sasaista kopā, tad cena krietni pārsniedz cenu, ko būtu jāmaksā, lai tirgū iegūtu to pašu
maisu ar medījumu. Līdz ar to kalnu kazas āzim, kas joprojām klaiņo pa stāviem akmeņiem, ir daudz
lielāka naudas vērtība nekā vēlāk, kad viņš jau ir nogalināts, atvests uz ciemu un gatavs gaļas, ādas un
ragu izmantošanai, lai gan āža nogalināšanai bija jāizmanto daži materiāli un spraiga kāpelēšana.
Varētu teikt, ka viens no pakalpojumiem, ko var sniegt dzīvs āzis, ir sniegt apmierinājumu medniekam
par āža nogalināšanu.

Ģēniju Radošais Gars
Krietni pāri miljoniem, kas nāca un aizgāja pa iesācēju torni, cilvēki, kuru darbi un idejas radīja
cilvēcei jaunus ceļus. Priekš iesācēju gara92 kaut ko radīt vai izgudrot ir dzīves būtība. Dzīvot viņiem
nozīmē radīt. Šo neparasto cilvēku darbības nevar tikt pilnībā ietilpinātas praksioloģijas darba
jēdzienā. Tas nav darbs, jo priekš ģēnijiem tas nav līdzeklis, bet mērķis pašos sevī. Viņi dzīvo izgudrojot
un radot. Viņam nav brīvā laika, tikai īslaicīgi veltīguma un vilšanās pārtraukumi. Viņu stimuls nav
vēlme radīt rezultātu, bet gan rīcība tās izveidošanai. Sasniegums viņam nesniedz ne tūlītēju, ne arī
starpposma gandarījumu. Tas nesniedz tūlītēju gandarījumu, jo viņa līdzcilvēkiem, labākajā gadījumā,
tas nerūp, taču daudz biežāk viņi to sagaida ar izsmieklu, ņirgāšanos un tiesas prāvām. Daudzi ģēniji
būtu varējuši pielietot savas spējas, lai padarītu savu dzīvi patīkamāku un baudāmāku, taču viņi pat
neapsvēra tādu iespēju un izvēlējās ērkšķaino ceļu bez jebkādas vilcināšanās. Ģēnijs vēlas sasniegt to,
ko viņš uzskata par savu misiju, pat tad, ja viņš zina, ka viņš virsās uz paša postu.
Ģēnijs neiegūst arī tūlītēju gandarījumu no paša radošajām darbībām. Radīšana viņam ir mokas un
ciešanas, nemitīga mokpilna cīņa pret iekšējiem un ārējiem šķēršļiem, kas viņu moka un grauj.
Austriešu dzejnieks Grillparzers ir aprakstījis šo situāciju aizkustinošā dzejā „Ardievu Gasteinai” 93.
Mēs varam pieņemt, ka to rakstot viņš domāja ne tikai par paša bēdām un nelaimēm, bet arī par
lielākām ciešanām, par daudz izcilāku cilvēku, Bēthovenu, kura liktenis līdzinājās viņa paša un kuru
viņš saprata, caur veltīto pieķeršanos un simpātiskajām pateicībām, labāk nekā jebkurš cits viņa
laikabiedrs. Nīče pats sevi salīdzināja ar liesmu, kas neapslāpējami patērē un iznīcina pati sevi. Tādas
agonijas ir parādības, kurām nav nekā kopīga ar asociācijām, kuras ir vispārīgi piesaistītas
nodarbošanās un darba, ražošanas un veiksmes, naudas pelnītajā un dzīves baudījuma jēdzieniem.
Radošā novatora sasniegumi, viņa domas un teorijas, viņa dzejoļi, gleznas un kompozīcijas, nevar
klasificēt praksioloģijā kā darba produktus. Tie nav darba izlietošanas rezultāti, kurus varētu veltīt citu
ērtību ražošanai, „ražojot” filozofijas, mākslas vai literatūras meistardarbus. Domātāji, dzejnieki un
mākslinieki dažreiz ir nederīgi jebkuram citam darbam. Katrā ziņā laiks un smagais darbs, ko viņi ziedo
radošajām darbībām, netiek aizturēts no izlietošanas citiem mērķiem. Apstākļi dažreiz var nolemt
neveiksmei cilvēku, kurš būtu bijis spējīgs attīstīt tālāk vēl nekad nedzirdētas lietas; tie var viņam
neatstāt nevienu citu alternatīvu kā nomirt no bada vai izmantot visus savus spēkus cīņā, lai izdzīvotu
vismaz fiziski. Bet, ja ģēnijam izdodas sasniegt savu mērķi, neviens cits kā vien viņš pats maksā par
ciestajiem „zaudējumiem”. Gēti savā ziņā varbūt kavēja viņa pienākumi Veinmāras tiesā. Bet noteikti,
viņš nebūtu sasniedzis vairāk savā darbinieka pienākumā kā valdības loceklis, teātra vadītājs un
raktuvju pārvaldītājs, ja viņš nebūtu uzrakstījis savas lugas, dzejoļus un noveles. Turklāt nav iespējams
aizstāt cita cilvēka darbu ar ģēniju radītajiem darbiem. Ja Dante un Bēthovens nebūtu eksistējuši,
94
neviens nebūtu bijis spējīgs radīt „La Divina Commedia ” vai Devīto Simfoniju, ja šāds uzdevums būtu
uzdots citiem cilvēkiem. Ne sabiedrība, ne atsevišķi indivīdi ir spējīgi būtiski veicināt ģēniju un viņa
darbu. Visaugstākā intensitāte pēc „pieprasījuma” un visstingrākā valdības pavēle nebūs efektīva.
Ģēnijs nerada darbus pēc pasūtījuma. Cilvēks nevar uzlabot dabiskos un sabiedriskos apstākļus, kas
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Vadītāji – līderi nav celmlauži – iesācēji. Tie vada cilvēkus pa ceļu, kuru jau iesācēji ir izveidojuši.
Iesācējs, celmlauzis, izveido ceļu, kurš pirms tam bija neizejams, neatkarīgi vai vispār kāds gribēs iet pa
jauno ceļu. Līderi vada cilvēkus uz mērķi, kuru viņi grib sasniegt.
93
Izskatās, ka šim dzejolim nav ne angļu, ne latviešu tulkojuma. Douglas Yates grāmata (Franz
Grillparzer, a Critical Biography, Oxford, 1946), I, 57.lpp, sniedz angļu valodā īsu dzejoļa satura
kopsavilkumu.
94
Dantes „Dievišķā komēdija”
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rada pašu veidotāju un viņa darbus. Nav iespējams izdaudzināt ģēnijus ar eigēniku , ar skolas
apmācību vai organizējot viņu darbības. Bet protams, kāds var organizēt sabiedrību tādā veidā, ka
nepaliks vietas celmlaužiem un viņu izveidotajiem ceļiem.
Ģēniju radošie sasniegumi ir praksioloģijai beidzamais fakts. Vēsturē runā, ka tā nāk kā likteņa
dāvana. Tas nekādā gadījumā nav ražošanas rezultāts, tajā nozīmē, kādā šo terminu lieto ekonomika.

4. Ražošana
Ja rīcība bija veiksmīga, tā sasniedz mērķēto galarezultātu. Tā izveido produktu. Ražošana nav
radīšanas rīcība; tā nerada kaut ko tādu, kas pirms tam neeksistēja. Tā ir doto elementu pārveidošana
caur pārveidošanu un kombinācijām. Ražotājs nav radītājs. Cilvēks ir radošs tikai domās un iedomu
pasaulē. Ārējo parādību pasaulē viņš ir tikai pārveidotājs. Viss, ko viņš var sasniegt, ir apvienot
pieejamos līdzekļus tādā veidā, ka, atbilstoši dabas likumiem, rezultātam, pēc kura viņš tiecās, ir
pienākums parādīties.
Kādreiz bija ierasts nošķirt taustāmas preces ražošanu no personisko pakalpojumu sniegšanas.
Galdnieks, kurš taisīja galdus un krēslus tika saukts par produktīvu, bet šis epitets tika noliegts
dakterim, kura padoms palīdzēja slimajam galdniekam atgūt savus spēkus, lai varētu taisīt galdus un
krēslus. Tika veikta diferenciācija starp ārsta-galdnieka saikni un galdnieka-drēbnieka saikni. Tika
apgalvots, ka dakteris pats nerada, viņš pelna iztiku no tā, ko rada citi cilvēki, viņu uztur galdnieks un
drēbnieks. Vēl senāk franču fiziokrāti apgalvoja, ka visi darbi ir veltīgi, ja vien tie netiek iegūti no
zemes. Vienīgi kultivēšana, zvejošana un medniecība, un darbs raktuvēs un karjerās pēc viņu domām
bija produktīvs. Ražošanas nozares nepievienoja lielāku vērtību materiālu izmantojumam par
strādnieku piešķirto lietu vērtību.
Mūsdienu ekonomisti smejas par saviem priekšgājējiem, ka viņi ir izteikuši tik nepārliecinošus
apgalvojumus. Tomēr, viņiem vajadzētu noņemt baļķi no savām acīm. Veids, kādā daudzi mūsdienu
rakstnieki apraksta dažādas problēmas –piemēram, reklamēšanu un tirgvedību – neapšaubāmi ir
atgriešanās pie tām pašām rupjajām kļūdām, kurām jau sen vajadzēja būt izzudušām. Vēl viens plaši
izplatīts viedoklis atrod atšķirību starp darbaspēka izmantošanu un ražošanas materiāla faktoriem.
Tiek uzskatīts, ka daba izsniedz savas dāvanas bezmaksas, bet par darbu ir jāmaksā neattiecīgi tās
neefektivitātei. Smagajā darbā un pārvarot darba neefektivitāti, cilvēks kaut ko pievieno pasaulei, kas
pirms tam neeksistēja. Tādā nozīmē darbs tika saukts par radošu. Tas ir pārāk kļūdaini. Cilvēka spēja
strādāt tiek piešķirta visumā kā zemes un dzīvnieku neatkārtojamu un iedzimto spēju bagātība. Kā arī
tas fakts, ka daļa no potenciālā darba var palikt neizmantota, nenošķir to no ne cilvēka ražošanas
faktoriem; arī tie var palikt neizlietoti. Indivīdu gatavība pārvarēt darba neefektivitāti ir rezultāts
faktam, ka viņi dod priekšroku darīt darbu nevis iegūt apmierinājumu no lielākas bezdarbības.
Vienīgi cilvēku prāts, kas vada rīcību un radīšanu – izveidošanu, ir radošs. Arī prāts pieder visumam
un dabai, tā ir daļa no dotās un pastāvošās pasaules. Saukt prātu par radošu nenozīmē ļauties
metafiziskajai prātošanai. Mēs saucam to par radošu, jo mēs nevaram izsekot izmaiņām, ko rada
cilvēka rīcība, tālāk par to vietu, kurā mēs saskaramies ar saprāta iejaukšanos, vadot cilvēka darbības.
Radīšana - izveidošana, nav kaut kas fizisks, materiāls un ārējs, tā ir garīga un intelektuāla parādība. Tā
būtiskākā nepieciešamība nav cilvēka darbaspēks un ārējie dabas spēki un lietas, bet gan prāta
lēmumi izmantot šos faktorus kā līdzekļus mērķu sasniegšanai. Tas, kas izveido produktu, nav smagais
darbs un nepatikšanas pašas par sevi, bet fakts, ka smagais darbs tiek vadīts ar saprātu. Cilvēka
prātam vien ir spēks novērst neērtības. Marksistu materiālistiskā metafizika pilnīgi nepareizi izskaidro
šīs lietas. „Radīšanas spējas” nav materiālas. Radīšana ir garīga, intelektuāla un ideoloģiska parādība.
Tā ir metode, kad cilvēks, saprāta vadīts, izmanto vislabāko iespējamo neērtības novēršanas veidu.
Tas, kas nošķir mūsu apstākļus no mūsu senčiem, kuri dzīvoja pirms tūkstošs gadiem vai pirms
divdesmit tūkstošs gadiem, nav kaut kas materiāls, bet kaut kas garīgs. Materiālās izmaiņas ir garīgo
izmaiņu rezultāts.
Radīšana ir dotā pārveidošana atbilstoši saprāta nodomam. Šie nodomi – receptes, formulas,
ideoloģijas – ir primārās lietas; tie pārveido sākotnējos faktorus – gan cilvēku, gan ne cilvēku –
līdzekļos. Cilvēks rada ar sava saprāta palīdzību; viņš izvēlas mērķus un izmanto līdzekļus to
sasniegšanai. Populārais teiciens, saskaņā ar kuru ekonomika nodarbojas ar cilvēku dzīves
materiālajiem apstākļiem, ir pilnībā pārprasts. Cilvēka rīcība ir prāta izpausme. Šādā nozīmē
praksioloģiju varētu saukt par ētikas zinātni (Geisteswissenschaft).

Lapa 73 no 458

Protams, mēs nezinām, kas prāts ir , tāpat kā mēs nezinām kas ir ierosme, dzīve un elektrība. Prāts ir
vienkārši vārds, lai apzīmētu nezināmo faktoru, kas ir atļāvis cilvēkam sasniegt visu to, ko cilvēce ir
sasniegusi: teorijas un dzeju, katedrāles un simfonijas, automašīnas un lidmašīnas.
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OTRĀ DAĻA RĪCĪBA SABIEDRĪBĀ
VIII.

CILVĒKU SABIEDRĪBA
1. Cilvēku Sadarbība

SABIEDRĪBA ir saskaņota rīcība, sadarbība. Sabiedrība ir apzinātas un mērķtiecīgas uzvedības
rezultāts.
Tas nenozīmē, ka indivīdi ir noslēguši līgumus pateicoties, kuriem viņi ir dibinājuši cilvēku sabiedrību.
Rīcības, kuras ir radījušas sabiedrības sadarbību un ikdienā to īsteno no jauna, netiecās ne pēc kā citā
kā sadarbības un līdzdarbības ar citiem, lai sasniegtu noteiktus atsevišķus mērķus. Savstarpējo
attiecību kopējais komplekss, kas tiek radīts ar šādām saskaņotām rīcībām, tiek saukts par sabiedrību.
Sabiedrība aizstāj, vismaz aptveramo, atsevišķo indivīdu dzīvi. Sabiedrība ir darba sadalījums un darba
sakopojums. Savā jaudā, kā rīcībspējīgs dzīvnieks, cilvēks kļūst par sabiedrības dzīvnieku. Atsevišķs
cilvēks piedzimst sociāli organizētā vidē. Jau šajā nozīmē vien, mēs varam pieņemt teicienu, ka
sabiedrība – loģiski vai vēsturiski – ir agrāka par indivīdu. Jebkurā citā nozīmē, šim izteicienam nav
nozīmes vai tas ir bezjēdzīgs. Indivīds dzīvo un darbojas sabiedrībā. Taču sabiedrība nav nekas cits, kā
indivīdu apkopojums priekš kooperatīviem sasniegumiem. Tā neeksistē nekur citur kā atsevišķa
cilvēka rīcībā. Maldīgi ir meklēt to ārpus indivīdu rīcībām. Runāt par sabiedrības autonomu un
neatkarīgu pastāvēšanu, par tās dzīvi, dvēseli un tās darbībām, ir metafora, kura var viegli novest pie
rupjām kļūdām.
Jautājumi, vai par pēdējo galamērķi vajadzētu uzskatīt sabiedrību vai indivīdu un vai sabiedrības
intereses vajadzētu pakļaut indivīdu interesēm vai indivīdu intereses pakļaut sabiedrības interesēm, ir
bezjēdzīgi. Rīcība vienmēr ir atsevišķa indivīda rīcība. Sociālais vai sabiedrības elements ir noteiktu
atsevišķu cilvēku rīcības virzība. Mērķu kategorijai ir jēga vienīgi tad, ja to pielieto rīcībai. Teoloģija un
metafizikas vēsture var apspriest sabiedrības mērķus un nodomus, kurus Dievs vēlas realizēt attiecībā
uz sabiedrību, tādā pašā veidā, kādā viņi apspriež visu pārējo radītā Visumā daļu mērķus. Zinātnei,
kura nav atdalāma no saprāta, līdzeklis neapšaubāmi ir nederīgs šādu problēmu aplūkošanai, tas būtu
bezjēdzīgi mudināt pievērsties šādu jautājumu prātošanai.
Sabiedrības sadarbības ietvaros, starp sabiedrības locekļiem var parādīties simpātijas un draudzības
sajūtas un kopības apziņa. Šīs sajūtas ir cilvēka visdebešķīgākās un viscildenākās pieredzes avots. Tie ir
visvērtīgākie dzīves rotājumi, tie paceļ dzīvnieku sugas cilvēku līdz patiesiem cilvēku pastāvēšanas
augstumiem. Tomēr, tie nav, kā daži ir apgalvojuši, pārstāvji, kas ir radījuši sociālās attiecības. Tie ir
sabiedrības sadarbības augļi, tie aug vienīgi sabiedrības ietvaros, tie nebija pirms sociālo attiecību
izveidošanās un nav arī sēkla, no kurām tie rodas.
Būtiskie fakti, kas rada sadarbību, sabiedrību un civilizāciju, un pārveido dzīvniecisko cilvēku par
cilvēcisku būtni, ir tie fakti, ka padarītais darbs ar darba dalīšanu, ir daudz produktīvāki nekā atsevišķi
paveiktais darbs un ka cilvēka saprāts ir spējīgs atpazīt šo patiesību. Bet šo faktu dēļ, cilvēkiem būtu uz
visiem laikiem jāpaliek vienam pret otru nāvīgam ienaidniekiem, nesamierināmi konkurenti savos
mēģinājumos nodrošināt daļu līdzekļu no trūcīgajiem pārtikas krājumiem, ko sagādā daba. Katrs
cilvēks būtu spiests uzlūkot visus pārējos cilvēkus kā savus ienaidniekus; viņa alkas pēc paša savas
apetītes apmierinājuma novestu viņu pie nesamierināma konflikta ar visiem viņa kaimiņiem. Nekādām
simpātijām nebūtu iespējams izveidoties šādos apstākļos.
95
Daži sociologi ir apgalvojuši, ka sabiedrībā sākotnējais un vienkāršais fakts ir „sugas apzināšanās ”.
Citi apgalvo, ka nepastāvētu sociālās sistēmas, ja nebūtu nekādas „kopienas apziņas vai kopības
96
sajūtas ”. Var piekrist, pieņemot, ka šie mazliet neskaidrie un divdomīgie nosacījumi, ir pareizi
izskaidroti. Mēs varam saukt savas sugas apzināšanos, kopienas sajūtu vai kopīguma sajūtu, par fakta
atzīšanu, ka visi cilvēki ir potenciālie līdzstrādnieki cīņā par izdzīvošanu, jo tie ir spējīgi atpazīt
95
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F.H. Giddings, The Principles of Sociology (New York, 1926), 17.lpp.
F.M. MacIver, Society (New York, 1937), 6-7.lpp.
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savstarpējos sadarbības labumus, kamēr dzīvniekiem šīs spējas trūkst. Tomēr, mēs nedrīkstam
aizmirst sākotnējos faktus, kas rada tādu apzināšanos vai sajūtu, abus iepriekš minētos faktus.
Hipotētiskajā pasaulē, kurā darba dalīšana nepalielinātu produktivitāti, nepastāvētu nekāda
sabiedrība. Tajā nebūtu nekādas labestības noskaņas un labas gribas.
Darba dalīšanas princips ir viens no lielākajiem pasaules veidošanās un evolucionāro pārmaiņu
pamatprincipiem. Biologiem bija taisnība, aizņemoties darba dalīšanas jēdzienu no sociālās filozofijas
un piemērojot to savai izmeklējuma nozarei. Pastāv darba dalīšana starp jebkura dzīvā organisma
dažādām daļām. Turklāt, pastāv arī organiskie objekti, kas sastāv sadarbojoties atsevišķiem
dzīvniekiem, ir pierasts metaforiski saukt šādu skudru un bišu sakopojumu par „dzīvnieku sabiedrību”.
Bet nedrīkst aizmirst, ka cilvēku sabiedrības raksturojošā iezīme ir mērķtiecīga sadarbība, sabiedrība ir
cilvēku rīcības rezultāts, proti, pazināta tiekšanās pēc mērķa sasniegšanas. Neviens šāds faktors, ciktāl
mēs varam apgalvot, nepastāv procesā, kura rezultātā ir izveidojušās augu un dzīvnieku struktūras
darbības sistēmas un skudru, bišu un sirseņu sabiedrības darbības. Cilvēku sabiedrība ir intelektuāla
un garīga parādība. Tā ir vispārējo likumu mērķtiecīga izlietojuma rezultāts, kas nosaka pasaules
veidošanos, tas ir, augstāku produktivitāti darba dalīšanai. Kā ar katru rīcības gadījumu, dabas likumu
atzīšana tiek izmantota cilvēku pūlēm, lai pilnveidotu viņa apstākļus.

2. Holistiskā un Metafiziskā Sabiedrības Viedokļa Kritika
Saskaņā ar vispārīguma, konceptuālā reālisma, holisma, kolektīvisma un dažu geštaltpsiholoģijas
pārstāvju doktrīnām, sabiedrība ir organizācija, kas dzīvo pati savu dzīvi, neatkarīgu un atsevišķu no
dažādo indivīdu dzīvēm, kas rīkojās pati par sevi un tiecas pati pēc saviem mērķiem, kas atšķiras no tās
indivīdu mērķiem. Tad, protams, var parādīties naids starp sabiedrības mērķiem un tās locekļu
mērķiem. Lai nosargātu uzplaukumu un turpmāko sabiedrības attīstību, kļūst nepieciešams pārvaldīt
indivīdu mantkārību un piespiest viņus ziedot savus nodomus sabiedrības labā. Šajā brīdī visām šīm
holistiskajām doktrīnām ir pienākums atteikties no cilvēku zinātnes un loģiskās argumentācijas
pasaulīgajām metodēm un pāriet uz teoloģiskajām vai metafiziskajām ticības nodarbēm. Viņiem ir
jāpieņem, ka Providence, caur tās praviešiem, apustuļiem un harizmātiskajiem līderiem, piespiež
cilvēkus, kuri ir konstitucionāli ļauni, tas ir, cenšas sasniegt savus paša mērķus, iet pa taisnīguma ceļu,
kuru Dievs, Weltgeist vai vēsture vēlas, lai tie ietu. Šī ir filozofija, kas ir aprakstīta jau kopš
neatminamiem primitīvo ticību cilšu laikiem. Tā ir bijusi daļa no visām reliģiozajām mācībām. Cilvēkam
ir spiests pakļauties likumam, ko ir izdevis pārcilvēciskais spēks, un ir jāpakļaujas autoritātēm, kurām
šis spēks ir uzticējis likumu realizēšanu. Rezultātā kārtība, ko šis likums ievieš, cilvēku sabiedrību, ir
dievības darbs, nevis cilvēka. Ja Dievs nebūtu iejaucies un devis apgaismību maldīgajai cilvēcei,
sabiedrība vispār nebūtu sākusi pastāvēt. Taisnība, ka sociālā sadarbība ir cilvēkam svētība, taisnība,
ka cilvēks var pacelties no barbarisma un no sava primitīvā stāvokļa materiālām un garīgajām
ciešanām, vienīgi sabiedrības ietvaros. Bet, ja viņš būtu atstāts viens, viņš nekad nebūtu saskatījis ceļu
sevis paša izglābšanai. Lai pielāgotos sabiedrības sadarbības prasībām un pakļautos morālo likumu
priekšstatiem, ļoti ierobežoja cilvēku. No viņa nožēlojamā intelekta viedokļa, viņš uzskatītu, ka
atteikšanās no kādas sagaidāmās priekšrocības, kā ļaunumu un trūkumu. Viņam neizdotos saskatīt
nesalīdzināmi lielākas priekšrocības, ko atteikšanās no tagadnes un acīmredzamajām baudām, radītu.
Bet pārdabiskajai atklāsmei, viņš nekad nebūtu iemācījies, ko liktenis bija lēmis viņam izdarīt, viņa
paša un viņa pēcnācēju labā.
Zinātniskā teorija, kādu to izstrādāja astoņpadsmitā gadsimta sociālās filozofijas racionālisms un
liberālisms un mūsdienu ekonomika, nemeklē glābiņu pie jebkāda pārcilvēcisko spēju brīnumainās
iejaukšanās. Katrs solis ar kuru indivīds aizstāj atsevišķu rīcību ar noteiktu rīcību, rezultējas tūlītējā un
atpazīstamā viņa apstākļu uzlabošanā. Priekšrocības, kas tiek iegūtas no mierīgas sadarbības un darba
dalīšanas, ir universālas. Tās nekavējoties sniedz labumu katrai paaudzei, ne tikai vēlākajiem
pēcnācējiem. Par to, ko indivīdam ir jāupurē sabiedrības labā, viņš tiek pietiekami kompensēts ar
lielākām priekšrocībām. Viņa upuris ir tikai šķietams un īslaicīgs, viņš ziedo mazāku ieguvumu, lai
iegūtu daudz lielāku vēlāk. Neviena saprātīga būtne nevar nesaskatīt šo acīm redzamo faktu. Kad
sabiedrības sadarbība ir pastiprināta, palielinot nozares kurās ir darba dalīšana vai kad juridiskā
aizsardzība un miera aizsargāšana ir kļuvusi stiprāka, tad pamudinājums ir vēlme, visām iesaistītajām
pusēm, lai uzlabotu savus apstākļus. Tiecoties pēc saviem – pareizi saprastiem – mērķiem, indivīds
darbojas sabiedrības sadarbības pastiprināšanas un mierīgas savstarpējās sadarbošanās labā.
Sabiedrība ir cilvēku rīcības produkts, proti, cilvēku tieksme novērst neērtību, ciktāl tas nu ir
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iespējams. Lai izskaidrotu tās tapšanu un tās attīstību ir nepieciešams vērsties pie doktrīnām, noteikti
aizskarošām patiesi reliģiskam prātam, saskaņā ar kurām sākotnējā sabiedrības veidošanās bija tik
nepilnīga, ka bija nepieciešam atkārtota pārcilvēcisko spēku iejaukšanās, lai novērstu tās izgāšanos.
Vēsturiskā loma darba dalīšanas teorijai, kādu to detalizēti izstrādāja Angļu politiskā ekonomika no
Hjūma līdz Rikardo, pastāvēja pilnīgi visu metafizisko doktrīnu sagraušana, attiecībā uz sabiedrības
sadarbības izveidošanos un darbību. Tā pilnveidoja garīgumu, ētiku un intelektuālo cilvēces
emancipāciju, kuru atklāja epikūrisma filozofi. Tā aizvietoja seno laiku heteronomo un intuitīvo ētiku
ar neatkarīgu racionālo ētiku. Likums un likumība, ētikas kods un sabiedrības iestādes vairs netika
godāti kā neizprotamie debesu likumi. Tiem ir cilvēku izcelsme un vienīgā mēraukla ko tiem drīkst
piemērot ir lietderība attiecībā uz cilvēku labklājību. Utilitāru ekonomists nesaka: Fiat justitia, pereat
mundus. Viņš saka: Fiat justitia, ne pereat mundus. Viņš neprasa cilvēkam atteikties no savas
labklājības sabiedrības labā. Viņš sniedz tam padomu, lai viņš atpazītu, kādi labumi ir taisnīgi viņam.
Viņa acīs, Dieva lieliskums neizpaužas aizrautīgi iejaucoties dažādos īstermiņa prinču un politiķu lietās,
97
bet gan piešķirot savām radībām saprātu un tieksmi pēc laimes .
Būtiska problēma visu veidu vispasaules, kolektīvisma un holisma sociālajā filozofijā ir: Pēc kādas
iezīmes man ir jāatpazīst patiesais likums, apustuļa Dieva vārda autentiskumu un likumīgās iestādes.
Daudzi apgalvo, ka Providence ir viņus sūtījusi, un ka katrs no šiem praviešiem sludina citu evaņģēliju.
Ticīgam ticīgajam nebūs nekādu šaubu, viņš ir pilnībā pārliecināts, ka viņš ir atbalstījis vienīgo pareizo
doktrīnu. Bet tieši šādu pārliecību nelokāmība, ir tā, kas padara antagonismu nesamierināmu. Katra
no pusēm ir gatava pārspēt ar savu pārliecību. Bet tā kā ar loģisku argumentāciju nav iespējams
izlemts starp dažādām nevienprātīgām konfesijām, tas nepaliek neviens cits līdzeklis, lai izšķirtu šādu
strīdu, kā vienīgi bruņota sadursme. Tad ne racionālistu, ne utilitāristu un ne liberālistu sociālās
doktrīnām vajadzētu izraisīt karus un pilsoņu karus, kamēr kāds no pretiniekiem ir iznīcināts vai
nospiests. Pasaules lielāko reliģiju vēsture ir karu un kauju reģistrs, tā pat kā ir arī mūsdienu
krāpnieciskā reliģijas, sociālisma, nacionālisma un valstiskuma cildināšanas vēsture. Bendes vai
karavīra zobena neiecietība un propaganda ir mantota jebkurā heteronoma ētikas sistēmā. Dieva
likumi vai Liktenis prasa vispārīgu derīgumu un pārvaldītājiem, kuriem viņi deklarē likumīgas tiesības,
lai visi cilvēki būt tiem padevīgi. Tik ilgi, kamēr heteronoma ētikas kodi un to filozofijas secinājums,
konceptuālais reālisms bija neaizskarti, nepastāvēja nekādi jautājumi par toleranci vai ilgstošu mieru.
Kad cīņa beidzās, tas bija tikai tādēļ, lai sakopotu jaunus spēkus turpmākai cīņai. Tolerances ideja,
attiecībā uz citu cilvēku nevienprātīgajiem uzskatiem, varēja iesakņoties tikai tad, kad liberāļu
doktrīnas bija lauzušas universālisma burvestību. Ņemot vērā utilitāristu filozofiju, sabiedrība un valsts
vairs nelikās kā iestādes priekš pasaules kārtības uzturēšanas, kas cilvēku prātam apslēptu apsvērumu
dēļ iepriecina Dievību, lai gan tas acīmredzami kaitē daudzu vai pat, šodien dzīvojošo, lielākā
vairākuma pasaulīgajām interesēm. Sabiedrība un valsts turpretī ir galvenais līdzeklis visiem cilvēkiem,
lai sasniegtu viņu mērķēto galarezultātu pēc pašu iniciatīvas. Tie ir cilvēku pūļu radīti un to uzturēšana
un vispiemērotākā darbība ir uzdevumi, kas būtiski neatšķiras no visām pārējām cilvēku rīcības
interesēm. Heteronoma ētikas un kolektīvās doktrīnas piekritēji nevar cerēt parādīt ar loģisku
spriešanu, savu ētisko principu specifiskās dažādības un viņu īpašā sociālā ideāla pārākuma un
ekskluzīvo likumības pareizību. Viņi ir spiesti cilvēkiem lūgt lētticīgi pieņemt viņu ideoloģisko sistēmu
un pakļauties varai, kuru viņi uzskata par īsto, viņi ir cieši nolēmuši apklusināt disidentus vai sakaut
tos padevībā.
Protams, vienmēr būs indivīdi un indivīdu grupas, kuru intelekts ir tik šaurs, ka tie nespēja aptvert
labumus, ko viņiem sniedz sabiedrības sadarbība. Citiem morālā izturība un gribasspēks ir tik vājš, ka
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Daudzi ekonomisti, starp kuriem ir arī Ādams Smits un Bastiats, ticēja Dievam. Tādējādi viņi
apbrīnoja, faktos, kuros viņi bija atklājuši, „Dabas Lielā Vadītājā” liktenīgās rūpes. Ateistu kritiķi vaino
viņus par šādu attieksmi. Taču šiem kritiķiem neizdodas saprast, ka ņirgāšanās atsaucoties uz
„neredzamo roku”, nepadara nederīgus racionālistu un utilitāristu sociālās filozofijas pamatmācību. Ir
jāsaprot, ka alternatīva ir šāda: Vai nu sabiedrība ir cilvēku darbība, jo tā vislabāk kalpo iesaistīto
indivīdu mērķiem un pašiem indivīdiem ir iespējas saprast tās priekšrocības, ko viņi iegūs no sevis
pielāgošanas dzīvei sabiedrības sadarbībā. Vai arī augstāka būtne pavēl negribīgiem cilvēkiem
pakļaušanos liekumiem un sabiedrības pilnvarai. Maza nozīme ir tam, vai kāds tos sauc kā augstākā
būtne Dievs, Pasaules Gars, Liktenis, Vēsture, Votāns vai Materiālu Ražojošie Spēki un kādu
nosaukumu piešķir to piekritējiem un diktatoriem.
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viņi nevar pretoties kārdinājumam tiekties pēc rīcību īslaicīgas priekšrocības, kas nav izdevīgs sociālo
sistēmu mierīgai funkcionēšanai. Lai indivīds pielāgotos sabiedrības sadarbības prasībām, ir
nepieciešami upurējumi. Patiesībā, tie ir tikai īslaicīgi un šķietami upurējumi, jo tie tiek kompensēti ar
daudz lielākiem ieguvumiem , ko sniedz dzīvošana sabiedrībā.
Tomēr, tajā mirklī, atsakoties no sagaidāmā baudījuma, tas ir sāpīgi, un ne visi ir spējīgi saprast savus
vēlākos labumus un māk attiecīgi uzvesties. Anarhisms uzskata, ka izglītība varētu likt visiem cilvēkiem
saprast, ko viņu pašu intereses liek viņiem darīt, un, pareizi apmācīti, tie paši labprātīgi vienmēr
pakļausies vadīšanas likumiem, kas ir nepieciešami sabiedrības saglabāšanai. Anarhisti apgalvo, ka
sociālā kārtība, kurā neviens neizbauda privilēģijas uz savu līdzcilvēku rēķina, varētu pastāvēt bez
jebkādas piespiešanas un fiziskas ietekmēšanas, lai novērstu rīcību, kas sabiedrībai ir neizdevīga. Šāda
ideāla sabiedrība varētu pastāvēt bez valsts un valdības, proti, bez policijas un sociālās iekārtas
varmācības un piespiešanas.
Anarhisti neievēro neapstrīdamu faktu, ka daži cilvēki ir vai nu pārāk aizspriedumaini vai arī pārāk
vāji, lai spontāni sevi pielāgotu sabiedriskās dzīves nosacījumiem. Pat tad, ja mēs atzītu, ka katrs
normāls pieaugušais ir apveltīts ar spējām, lai saprastu sabiedrības sadarbības labumu un atbilstoši
rīkotos, joprojām paliek problēma ar nepilngadīgajiem, novecojušiem un nenormāliem cilvēkiem. Mēs
varētu piekrist, ka tas, kurš rīkojās pretsabiedriski, būtu jāuzskata par garīgi slimu un kam ir
nepieciešama aprūpe. Bet tik ilgi, kamēr nav iespējams visus izārstēt, un tik ilgi, kamēr ir
nepilngadīgie un nespēcīgie, ir jāpieņem dažus noteikumus, lai viņi apdraudētu sabiedrību.
Anarhistiska sabiedrība tiktu pakļauta katra indivīda žēlsirdībai. Sabiedrība nevar pastāvēt, ja
vairākums nav gatavs aizkavēt mazākumu, pielietojot vai piedraudot ar vardarbīgu rīcību, no sociālās
kārtības izjaukšanas. Šis spēks ir piešķirts valstij vai valdībai. Valsts vai valdība ir sabiedrības spaidu un
varmācības aparāts. Tai ir monopols uz vardarbīgu rīcību. Nevienam indivīdam nav atļauts pielietot
vardarbību vai piedraudēt ar vardarbību, ja valdība nav piešķīrusi viņam šādas tiesības. Valsts ir īpaša
iestāde priekš mierīgas starp-cilvēku attiecību saglabāšanas. Tomēr, miera saglabāšanai tai ir jābūt
gatavai sagraut miera-lauzēju straujos uzbrukumus.
Liberālu sociālā doktrīna, kas ir balstīta uz utilitāro ētikas un ekonomikas mācībām, saskata
problēmu attiecībās starp valdību un tiem, kuri valda no savādāka viedokļa nekā universālisms un
kolektīvisms. Liberālisms saprot, ka valdītāji, kuri vienmēr ir mazākumā, nevar ilgstoši palikt amatā, ja
tiem nepiekrīt tie, kas valda pār vairākumu. Vienalga kāda valdības sistēma pastāvētu, pamats uz kura
tā ir veidota un pastāv, vienmēr ir tāds viedoklis, kas nosaka, ka pakļauties un būt lojālam šai valdībai
labāk kalpo viņa paša interesēm nekā dumpošanās un cita režīma veidošana. Vairākumam ir spēks
likvidēt neiecīnītu valdību un pielietot šo spēku kad vien tas kļūst pārliecināts, ka to pašu labklājība to
pieprasa. Pilsoņu karš un revolūcijas ir līdzekļi ar kuriem neapmierinātais vairākums gāž likumdevējus
un tās valdības metodes, kuras nav viņiem piemērotas. Iekšzemes miera labad, liberāļi tiecas pēc
demokrātiskas valdības. Un līdz ar to demokrātija nav revolucionāra organizācija. Gluži pretēji, tas ir
galvenais līdzeklis revolūciju un pilsoņu karu novēršanai. Tā sniedz valdībai mierīgas pielāgošanas
metodi pēc vairākuma vēlmes. Kad valsts vairākumu vairs neapmierina cilvēki amatos un viņu politika,
viņi tos – nākamajās vēlēšanās – izslēgs un aizvietos ar citiem cilvēkiem, kas atbalstīs atšķirīgu politiku.
Cilvēku vairākuma varas vai valdības princips netiecas pēc, kā iesaka liberālisms, negodīgo,
nabadzīgo vai vietējo barbaru pārākumu. Arī liberāļi uzskata, ka tautu būtu jāpārvalda tiem, kas šim
amatam ir vislabāk piemēroti. Bet viņi uzskata, ka cilvēka spēja valdīt vislabāk sevi pierāda pārliecinot
savus līdzcilvēkus nevis pielietojot uz tiem spēku. Protams, nepastāv garantija, ka balsotāji uzticēs
pārvaldi vislabāk piemērotākajam kandidātam. Bet neviena cita sistēma nevar sniegt tādu garantiju. Ja
tautas vairākums ir nodevies maldīgiem principiem un dod priekšroku necienīgiem amatameklētājiem, nav neviena cita veida kā vienīgi mēģināt mainīt tautas prātu, izskaidrojot daudz
saprātīgākus principus un iesakot labāku cilvēku. Minoritāte nekad negūs ilgstošus panākumus ar
citiem līdzekļiem.
Universālisms un kolektīvisms nevar pieņemt šo demokrātisko risinājumu valdības problēmai. Pēc
viņu domām, indivīds piekrītot ētikas kodam, tieši nesekmē savas pasaulīgās bažas, bet, gluži pretēji,
atsakās no savu mērķu sasniegšanas kolektīvā veseluma vai dievību nodoma labā. Turklāt, viens pats
saprāts nav spējīgs aptvert absolūto vērtību pārākumu un svēto likumu beznosacījuma derīgumu un
kanonu un baušļu pareizu interpretāciju. Tāpēc viņu acīs tas ir bezcerīgs uzdevums mēģināt pārliecināt
vairākumu caur pārliecināšanu un vadīšanu viņus uz taisnīgumu ar draudzīgām pamācībām. Tie, kuri ir
apveltīti ar dievišķīgo iedvesmu, kuriem viņu Dieva dāvana ir paziņojusi atskārsmi, ir pienākums
izplatīt pārliecību pakļāvīgajiem un vardarbīgi cīnīties pret nepakļāvīgajiem. Harizmātisks līderis ir
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dievības vikārs, kolektīvā veseluma mandāts, vēstures līdzeklis. Viņš ir nemaldīgs un vienmēr pareizs.
Viņa pavēles ir visaugstākā norma.
Universālisms un kolektīvisms visādā ziņā ir teokrātiskas valdības sistēmas. Visu viņu dažādību
kopējā pazīme ir tā, ka viņi postulē pārcilvēka būtnes pastāvēšanu, kurai indivīdiem ir pienākums
pakļauties. Kas atšķir viņus vienu no otra ir vienīgi to piešķirtas nosaukums būtnei un likumu sastāvs,
ko viņi sludina viņa vārdā. Minoritātes diktatoriskā vara nevar atrast leģitimāciju kā vienīgi griezties
pie apgalvotā mandāta, iegūtu no pārcilvēka neapstrīdamās autoritātes. Nav nozīmes tam, vai
autokrāts balsta savas tiesības uz iesvaidītā karaļa dievišķīgajām tiesībām vai uz vēsturiskās
proletāriešu avangarda misijas, vai arī uz pārcilvēcisku būtni sauktu par Geist (Hēgelis) vai Humanite
(Augustīns Komte). Termini sabiedrība un valsts, kā tos izmanto mūsdienās, aizstāv sociālismu,
plānošanu un sociālo kontroli pār visām indivīdu aktivitātēm, liecina par dievību. Šīs jaunās pārliecības
priesteri piedēvē savam elkam visas tās īpašības, kuras teologi piedēvē Dievam – visvarenība,
viszinība, neierobežota labestība utt.
Ja kāds pieņem, ka pastāv virs un pāri indivīda rīcībām mūžīga būtne, kas tiecas pati pēc saviem
mērķiem, atšķirīgiem no mirstīgā cilvēka, tad tas kāds jau ir izveidojis pārcilvēciskās būtnes
priekšstatu. Tad neviens nevar izvairīties no jautājuma, kuriem mērķiem ir priekšroka, kad rodas
antagonisms, valsts vai sabiedrības vai arī indivīda mērķiem. Atbilde uz šo jautājumu jau ir ietverta
pašā valsts vai sabiedrības jēdzienā, kā ir aptvēris kolektīvisms un universālisms. Ja kāds postulē
būtnes pastāvēšanu, kura kādreizējā definīcija ir augstāka, diženāka un labāka nekā indivīdu, tad nevar
būt nekādu šaubu, ka šīs izcilās būtnes mērķiem jābūt pārākiem par nožēlojamo indivīdu mērķiem. (Ir
taisnība, ka daži paradoksa cienītāji – kā, piemēram, Makss Stirners98 – guva baudu pagriežot
jautājumu ačgārni un visu, kas apstiprināja indivīda prioritāti. Ja sabiedrība vai valsts ir organizācija,
kurai ir piešķirtas tiesības uz vardarbību un tā darbojas ar nolūku, un visas pārējās tai piedēvētās
īpašības ir no kolektīvisma doktrīnas, tad ir vienkārši absurdi nostādīt zemiskā indivīda banālos mērķus
pret to cēlajiem nodomiem.
Visu kolektīvisma doktrīnu šķietami-tehnoloģiskā iezīme kļūst skaidra to savstarpējos konfliktos.
Kolektīvisma doktrīna neapgalvo, kolektīvā veseluma pārākumu abstraktajā, tā vienmēr norāda
noteikta kolektīvistu elku diženumu, un vai nu kategoriski noliedz citu līdzīgu elku pastāvēšanu vai arī
nodod tos pakļautībā un ieliek speciālā stāvokli attiecībā uz to pašu elkiem. Valsts cienītāji sludina
noteiktas valsts pārākumu, proti, savējās, savukārt nacionālisti, savas nācijas pārākumu. Ja disidenti
izaicina savu īpašo programmu sludinot cita kolektīvisma elka pārākumu, tad viņi neizmantos nekādus
citu iebildumus kā vienīgi atkal un atkal atsauksies uz: Mums ir taisnība, jo mūsu iekšēja balss mums
saka , ka mums ir taisnība un jums nav. Konfliktu starp pretējām kolektīvisma ticībām un sektām
nevar atrisināt spriežot loģiski, tos ir jāatrisina ar bruņoti. Liberāļu un demokrātiskā principa
vairākuma varai alternatīvas ir bruņoto konfliktu militārie principi un diktatoriskā apspiešana. Visas
kolektīvisma ticības dažādības ir apvienotas to nesamierināmajā naidīgumā pret fundamentālās
liberālās sistēmas politiskajām iestādēm: vairākuma varai, opozicionāro viedokļu tolerance, domu,
vārdu un preses brīvība, cilvēku vienlīdzība likuma priekšā. Šāda kolektīvistu pārliecības sadarbošanās
mēģinājumos iznīcināt brīvību ir radījusi maldīgu uzskatu, ka mūsdienu politiskā naidīguma problēma
ir individuālisms pret kolektīvismu. Patiesībā cīņa ir starp individuālismu no vienas puses un milzīgu
skaitu kolektīvisko sektu no otras puses, kuru savstarpējais naids un ienaids ir nemazāk nežēlīgs kā to
liberālās sistēmas riebums. Tā nav vienveidīga marksistu sekta, kas uzbrūk kapitālismam, bet gan
marksistu grupu vadītājs. Šīs grupas – piemēram, Staļins, Trotskijs, Meņševiks, Otrās Internacionāles
atbalstītāji, utt. – cīnās viens pret otru ar vislielāko nežēlību un necilvēcību. Un tad atkal pastāv
daudzas citas ne marksisma sektas, kuras pielieto tās pašas zvēriskās metodes savstarpējās cīņās.
Liberālisma aizstāšana ar kolektīvismu radītu nebeidzamas asiņainas kaujas.
Ierastā terminoloģija pilnībā sagroza šīs lietas. Filozofija parasti saukta par individuālismu, ir
sabiedrības sadarbības un pakāpeniska sabiedrības saiknes pastiprināšanas filozofija. No otras puses,
kolektīvisma pamat ideju pielietošana nevar izraisīt neko citu kā vienīgi sabiedrības sabrukšanu un
bruņotu konfliktu iemūžināšanu. Taisnība, ka katrs kolektīvisma paveids sola mūžīgu mieru, sākot ar
tās pašas izšķirošās uzvaras dienu un beidzot ar visu pārējo ideoloģiju un to atbalstītāju iznīcināšanu
un gāšanu. Tomēr, šo plānu realizēšana ir balstīta uz radikālu cilvēces pārveidošanu. Cilvēkiem jābūt
sadalītiem divās grupās: visvarenā dievišķā diktatora grupa no vienas puses un masas, kurām
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jāpakļaujas vardarbībai un domāšanai, lai kļūtu par skaidrām šaha figūrām diktatora plānos, no otras
puses. Masām ir jāatņem cilvēciskās īpašības, lai viens cilvēks kļūtu par dievišķo vadoni. Domāšana un
rīkošanās, galvenā cilvēku pazīme kā cilvēkam, kļūtu tikai par viena cilvēka privilēģiju. Nav vērts
akcentēt, ka šādi nodomi ir nerealizējami. Diktatoru hiliasmiskās impērijas ir lemtas neveiksmei, tās
nekad nav pastāvējušas ilgāk par pāris gadiem. Mēs nesen esam redzējuši vairāku šādu „tūkstošgadu”
kārtības izjukšanu. Tām, kas ir palikušas, diez vai veiksies labāk.
Mūsdienu kolektīvisma idejas atdzimšana, mūsdienu galvenais cēlonis visām agonijām un nelaimēm,
ir izdevusies tik pamatīga, ka tā ir ļāvusi nogrimt aizmirstībā liberāļu sociālās filozofijas būtiskās idejas.
Šodien pat tie daudzie, kuri atbalsta demokrātiskās iestādes, ignorē šīs idejas. Argumenti, kurus viņi
izvirza brīvības un demokrātijas attaisnošanai, ir sabojāti ar kolektīvistu kļūdām, viņu doktrīnas ir
drīzāk īsta liberālisma izkropļojums nevis apstiprinājums. Pēc viņu domām, vairākumam vienmēr ir
taisnība, vienkārši tāpēc, ka tiem ir spēks sakaut jebkuru opozīciju; vairākuma vara ir pēc skaita
vislielākās partijas diktatorisks valdījums un valdošajam vairākumam nav pienākums sevi ierobežot
īstenojot savas pilnvaras un risinot politiskos jautājumus. Tiklīdz frakcijai ir izdevies vinnēt vairākuma
pilsoņu atbalstu un līdz ar to iegūt valdības vadības kontroli, tā var brīvi noliegt minoritātēm visas to
demokrātiskās tiesības, izmantojot līdzekļus, kurus tā pati iepriekš izmatoja savai cīņai pret augstāko
varu.
Šis pseido-liberālisms, protams, ir pilnīgi pretstatā liberālajai doktrīnai. Liberāļi nenorāda, ka
vairākums ir dievišķs un nekļūdīgs, viņi neapgalvo, ka pats fakts, ka politiku daudzi atbalsta, ir
pierādījums tās labumam kopējai labklājībai. Viņi neiesaka vairākuma diktatūru un nevienprātīgās
minoritātes vardarbīgu apspiešanu. Liberālisms tiecas pēc politiskās konstitūcijas, kura uzrauga
sabiedrības sadarbības mierīgu darbošanos un savstarpēju sabiedrisko attiecību progresējošu
pastiprināšanos. Tās galvenais mērķis ir izvairīšanās no vardarbīgiem konfliktiem, kariem un
revolūcijām, kuras sašķeļ cilvēku sociālo sadarbošanos un atmet cilvēkus atpakaļ primitīvos
barbarisma apstākļos, kur visas ciltis un politiskās organizācijas nemitīgi cīnījās viena ar otru. Tāpēc, ka
darba dalīšana pieprasa netraucētu mieru, liberālisms mērķē uz tādas valdības sistēmas izveidošanu,
kas ir visvairāk saglabās mieru, tas ir, demokrātiju.

Praksioloģija un Liberālisms
Liberālisms, 19-tā gs. nozīmē, ir politiskā doktrīna. Tā nav teorija, bet teoriju pielietošana, ko
izstrādāja praksioloģija un jo īpaši ekonomika, lai sabiedrībā noteiktu cilvēku rīcības problēmas.
Kā politiskā doktrīna, liberālisms nav neitrāls attiecībā uz rīcības radītajām vērtībām un
galamērķiem. Tā pieņem, ka visi cilvēki vai vismaz cilvēku vairākums, ir nolēmuši sasniegt konkrētus
mērķus. Tā sniedz tiem informāciju par līdzekļiem, kas ir piemēroti viņu plānu īstenošanai. Liberālo
doktrīnu aizstāvji pilnībā apzinās faktu, ka to mācības ir derības vienīgi tiem cilvēkiem, kuri ir
nodevušies šiem vērtēšanas principiem. Kamēr praksioloģija, un līdz ar to arī ekonomika, lieto
terminus - laime un neērtību novēršana – tīri formālā nozīmē, liberālisms tiem piešķir konkrētu
nozīmi. Tā pieņem par priekšnosacījumu, ka cilvēki dod priekšroku dzīvošanai nevis nāvei, veselībai
nevis slimībai, ēšanai nevis badam, bagātībai nevis nabadzībai. Tā māca cilvēkam, kā rīkoties saskaņā
ar šiem vērtējumiem.
Pierasts ir šīs intereses saukt par materiālistiskām un apvainot liberālismu par kailu materiālismu un
„augstākā” un „diženākā” nolaidību cilvēces nodarbēs. Cilvēks nedzīvo tikai maizes dēļ vien, saka
kritiķi, un viņi noniecina utilitāristu filozofijas nozīmi un nicināmo zemiskumu. Taču, šī straujā asās
kritikas runa ir maldīga, jo tā ļoti izkropļo liberālisma mācības.
Pirmkārt: Liberāļi neapgalvo, ka cilvēkiem vajadzētu tiekties pēc augstāk minētajiem mērķiem. Viņi
apgalvo, ka lielākais vairākums dod priekšroku veselīgai dzīvošanai un bagātībai nevis nabadzībai,
badam un nāvei. Šī apgalvojuma pareizību nav iespējams apstrīdēt. To pierāda fakts, ka visas
antiliberālās doktrīnas – dažādu reliģiju, statistiķu, nacionālistu un sociālistu partijas teokrātiskās
doktrīnas – piemēro to pašu attieksmi attiecībā uz šīm problēmām. Tie visi saviem sekotājiem sola
dzīves pārpilnības. Tie nekad nav uzdrošinājušies pateikt cilvēkiem, ka viņu programmas realizēšana
pasliktinās viņu materiālo labklājību. Gluži pretēji, viņi uzstāj, ka – kamēr viņu konkurējošo partiju
plānu realizācija radīs vairākumam iedzīvotāju nabadzību – viņi paši saviem atbalstītājiem vēlas
nodrošināt pārpilnību. Kristīgās partijas ir nemazāk ieinteresētas masām solīt augstāku dzīves līmeni
nekā nacionālisti un sociālisti. Mūsdienu baznīcas bieži runā par algu likmju un saimniecības ienākumu
paaugstināšanu nekā par Kristiešu doktrīnu dogmām.
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Otrkārt: Liberāļi nenonicina cilvēka intelektuālo un garīgo tieksmi. Gluži pretēji. Tie tiek mudināti ar
kaislīgu aizrautību intelektuālai un morālai pilnībai, gudrībai un estētiskai izcilībai. Bet viņu skatījums
uz šīm augstajām un cēlajām lietām ir tālu no viņu pretinieku rupjās pārstāvniecības. Viņiem nav tāds
pats naivs viedoklis, ka jebkura sociālās organizācijas sistēma var nekavējoties izdoties veicināt
filozofisko vai zinātnisko domāšanu, lai izveidotu mākslas un literatūras meistardarbus un sniegt
masām lielāku apgaismotību. Viņi saprot, ka viss, ko sabiedrība šajās nozarēs var sasniegt, ir
nodrošināt vidi, kas ģēniju ceļā neliek nepārvaramus šķēršļus un parastu cilvēku padara pietiekami
brīvu no materiālām rūpēm, lai tas sāktu interesēties par lietām ne tikai par maizes pelnīšanu vien. Pč
viņu domām, galvenais sabiedrības līdzeklis, lai padarītu cilvēku daudz cilvēcīgāku, ir cīnīties pret
nabadzību. Viedums un zinātne un māksla plaukst labāk pārpilnības pasaulē nekā starp nabadzīgiem
cilvēkiem.
Tā ir faktu sagrozīšana, vainot liberālisma paaudzi par apgalvoto materiālismu. Deviņpadsmitais
gadsimts nebija tikai ražošanas tehnisko metožu un masu materiālās labklājības nepieredzēts
uzplaukums. Tas izdarīja daudz vairāk par vidējā cilvēka mūža ilguma pagarināšanu. Tās zinātniskie un
mākslinieciskie sasniegumi ir nezūdoši. Tas bija nemirstīgo mūziķu, rakstnieku, dzejnieku, gleznotāju
un tēlnieku gadsimts; tas radikāli pārveidoja filozofiju, ekonomiku, matemātiku, fiziku, ķīmiju un
bioloģiju. Un pirmo reizi vēsturē, izcilākie sasniegumi un izcilākās domas kļuva pieejamas parastajam
cilvēkam.

Liberālisms un Reliģija
Liberālisms ir balstīts uz tīri racionālu un zinātnisku sabiedrības sadarbības teoriju. Tās ieteiktās
politikas ir tādas zināšanu sistēmas piemērošana, kura nekādā veidā neatsaucas uz sentimentalitāti,
intuitīvu pārliecību - kam nevar sniegt nekādu loģiski pietiekamu pierādījumu - mistisku pieredzi un
personīgu apzināšanos pārcilvēka parādībai. Šajā ziņā uz tiem var attiecināt ateisti un agnostiķi, bieži
pārprastos un kļūdaini izskaidrotos epitetus. Tomēr, tā būtu milzīga kļūda secināt, ka cilvēka rīcības
zinātne un politika, kas iegūta no viņu mācībām, liberālisms, ir antitētiska un antagonistiska reliģijai.
Tās ir radikāli pretējas visām teokrātijas sistēmām. Bet tās ir pilnīgi neitrālas attiecībā uz reliģiskajiem
uzskatiem, kas nepretendē traucēt sabiedrības, politikas un ekonomisko lietu vadīšanu.
Teokrātija ir sociālā sistēma, kura izvirza savai leģitimācijai pārcilvēcisku nosaukumu. Teokrātiskā
režīma fundamentālais likums ir atklāsme, kas nav atvērtā prāta izpētīšanai un demonstrēšanai ar
loģiskām metodēm. Tās galējais standarts ir intuīcija, kas sniedz prātam subjektīvu pārliecību par
lietām, kuras nevar aptvert ar prātu vai loģisku spriešanu. Ja šī intuīcija atsaucas uz vienu no
tradicionālām mācību sistēmām, attiecībā uz Dievišķā Radītāja un Visuma Valdnieka pastāvēšanu, tad
mēs saucam to par reliģisku pārliecību. Ja tā atsaucas uz citu sistēmu, mēs to saucam par metafizisku
pārliecību. Tādējādi teokrātiskas valdības sistēmai nav jābūt balstītai uz vienu no pasaules
diženākajām vēsturiskajām reliģijām. Tā var būt metafizikas doktrīnu rezultāts, kas noraida visas
tradicionālās baznīcas un vērtības un lepojās izceļot savas anti-teistiskās un anti-metafiziskās iezīmes.
Mūsdienu visspēcīgākās teokrātiskās partijas ir pretējas kristietībai un visām pārējām reliģijām, kuras
attīstījās no ebreju monoteisma. Kas iezīmē viņas kā teokrātiskas ir to alkas organizēt cilvēku
pasaulīgās lietas atbilstoši sarežģītu ideju saturam, kura derīgumu nevar parādīt ar spriešanu. Viņi
izliekas, ka viņu vadītāji ir svētīti ar zināšanām, kuras nav pieejamas pārējai cilvēcei un ir pretējas
idejām, kuras uztur tie, kuriem šādas zināšanas ir liegtas. Harizmātiskiem līderiem ir uzticēts mistisks
augstākais spēks ar lietas pārvaldītāja amatu pār noklīdušo cilvēci. Vienīgi viņi ir apgaismoti, visi
pārējie cilvēki ir vai nu akli un kurli, vai arī ļaundari.
Fakts ir tas, ka daudzus diženos vēsturisko reliģiju paveidus ietekmēja teokrātiskās tendences. Viņu
piekritējus iedvesmoja alkas pēc varas, apspiešanas un visu opozicionāro grupu pilnīgas iznīcināšanas.
Tomēr, mēs nedrīkstam sajaukt divas lietas, reliģiju un teokrātiju.
Viljams Džeims par reliģiju sauc „atsevišķa cilvēka sajūtas, darbības un pieredzes to vientulībā, tiktāl
cik vien viņi var apjaust paši sevi stāvam attiecībā uz to, neatkarīgi, ko viņi varētu uzskatīt par
dievišķu99.” Viņš uzskaita sekojošas pārliecības kā reliģiskās dzīves raksturojošās pazīmes: Ka redzamā
pasaule ir daļa no daudz garīgāka Visuma, no kura tas saņem savu augstāko nozīmi; ka saderīgas vai
saticīgas attiecības ar šo augstāko spēku ir mūsu patiesās mērķis; ka lūgšana vai iekšējā sazināšanās ar
Garu līdz ar to – vai tas būtu Dieva „Gars” vai „Likums” – ir process, kurā darbs tiešām tiek paveikts,
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un ieplūst garīgā enerģija un veido efektus, psiholoģiskos vai materiālos, iekš fenomenālās pasaules.
Reliģija, Džeims turpina apgalvot, iekļauj arī sekojošas psiholoģiskas pazīmes: Aizrautība, kas pati sevi
piepilda kā dāvana dzīvei, un izpaužas vai nu kā liriska apmātība vai aicinājums uz nopietnību un
varonību, un ,turklāt ir kā drošības nodrošinājums un miera noskaņojums, un, attiecībā uz citiem,
100
mīlošas mīlestības pārsvars .
Šī cilvēces reliģiskās pieredzes un sajūtas raksturojums neveic nekādu atsauci uz sabiedrības
sadarbības kārtību. Reliģija, kā to saskata Džeims, ir tīri personiskas un individuālas attiecības starp
cilvēku un svēto, mistisko un bijību iedvesošo dievišķo īstenību. Tas pavēl cilvēkam noteiktu atsevišķu
uzvedības veidu. Bet tā neapgalvo neko attiecībā uz sabiedrības organizēšanas problēmām. Svētais
Asīzes Francisks, rietumu izcilākais reliģijas ģēnijs, nesaistīja sevi ar politiku un ekonomiku. Viņš gribēja
mācīt savas disciplīnas kā dzīvot pilnīgi; viņš neizveidoja plānu priekš ražošanas organizācijas un
nemudināja savus sekotājus izmantot vardarbību pret disidentiem. Viņš nav atbildīgs par savu mācību
interpretāciju, sevis izveidotajā sabiedriskajā iekārtā.
Liberālisms neliek ceļā nekādus šķēršļus tādam cilvēkam, kurš tiecas pielāgot savu personīgo
uzvedību un savas privātās lietas atbilstoši tam veidam, kurā viņš individuāli vai viņa baznīca vai
konfesija interpretē evaņģēlija mācību. Bet tas ir radikāli pretēji visiem mēģinājumiem apklusināt
sabiedrības labklājības problēmu racionālu diskusiju griežoties pie reliģiozās intuīcijas un atklāsmes. Tā
nevienam neaizliedz šķiršanos vai dzimstības regulēšanas lietošanu. Taču tā cīnās ar tiem, kuri grib
aizliegt citiem cilvēkiem brīvi apspriest šo lietu jautājumu plusus un mīnusus.
Pēc liberāļa domām ētisko likumu mērķis ir mudināt indivīdus piemērot savu uzvedību
nepieciešamajām prasībām, lai dzīvotu sabiedrībā, atturēties no visām darbībām, kas ir kaitīgas
mierīgas sabiedrības sadarbības saglabāšanai, un uzlabot starp-cilvēku attiecības. Liberāļi pieņem
reliģisko mācību atbalstu, kas varētu sniegt tādu ētikas paraugu, kuru viņi paši atbalsta, bet viņi iebilst
pret visām tām normām, kuras noteikti radīs sabiedrības sadalīšanos, vienalga no kāda avota tie
varētu izcelties. Tā ir faktu sagrozīšana, sacīt, kā to dara daudzi reliģiskās teokrātijas aizstāvji, ka
liberālisms cīnās pret reliģiju. Kur ir spēkā princips par baznīcas iejaukšanos laicīgajās problēmās,
dažādas baznīcas, konfesija un sektas cīnās viena pret otru. Atdalot valsti un baznīcu, liberālisms
izveido mieru starp dažādām reliģiskajām darbībām un sniedz katrai no tām iespēju netraucēti
sludināt savus evaņģēlijus.
Liberālisms ir racionālistisks. Tas apgalvo, ka ir iespējams pārliecināt lielāko vairākumu, ka mierīga
sadarbošanās sabiedrības ietvaros labāk kalpos viņu pareizi saprastajām interesēm, nekā savstarpēja
cīnīšanās un sabiedrības sadalīšana. Tai ir pilnīga pārliecība cilvēka saprātam. Varbūt tā, ka šis
optimisms ir nepamatots un ka liberāļi ir kļūdījušies. Bet tad nav vairs atlikusi cerība cilvēces nākotnei.

3. Darba Dalīšana
Sabiedrības fundamentāla parādība ir darba dalīšana un to izpildītāju cilvēku sadarbība.
Pieredze cilvēkam māca, ka kooperatīva rīcība ir daudz efektīvāka un produktīvāka nekā neatkarīga
cilvēka atsevišķa rīcība. Dabiskie apstākļi, kas nosaka cilvēka dzīvi un pūles, ir tādi, ka daba dalīšana
palielina ražīgumu par izlietotā darba vienu vienību. Šie dabiskie fakti ir: Pirmkārt: cilvēku iedzimtā
nevienlīdzība attiecībā uz viņu iespēju darīt dažāda veida darbu. Otrkārt: nevienlīdzīga dabas dotā
sadale, ne cilvēciskās ražošanas iespējas uz Zemes virsmas. Tik pat labi kāds var uzskatīt šos divus
faktus par vienu un to pašu faktu, proti, par dabas dažādību, kas padara Visumu par bezgalīgu
dažādību kompleksu. Ja zemes virsma tāda, ka ražošanas fiziskie apstākļi būtu visās vietās vienādi un
ja viens cilvēks būtu tāds pats kā jebkurš cits cilvēks, kā Eiklida ģeometrijā vienādi diametri ir diviem
riņķiem, cilvēki nebūtu uzsākuši darba dalīšanu. Pastāv vēl arī trešais faktors, tas ir, ka pastāv arī
uzdevumi, kuru izpildīšana pārsniedz viena cilvēka spējas un ir nepieciešams vairāku cilvēku kopīgais
spēks. Daži no tiem pieprasa darba patēriņu, kuru nevar veikt cilvēks pats, jo viņa spējas strādāt nav
pietiekoši lielas. Citus darbus atkal varētu padarīt individuāli, bet laiks, kuru būtu jāvelta darbam būtu
tik ilgs, ka rezultāts tiktu sasniegt ļoti vēlu, un tas netiktu kompensēts par iztērēto darbu. Abos
gadījumos vienīgi kopīgas pūles padara iespējamu sasniegt galamērķi.
Ja pastāvētu vienīgi trešais nosacījums, noteikti starp cilvēkiem rastos īslaicīga sadarbība. Tomēr,
tādas pārejošas apvienības, izveidotas, lai tiktu galā ar īpašiem uzdevumiem, kuri nav pa spēkam
atsevišķam cilvēkam, nebūtu radījušas ilgstošas sabiedrības sadarbību. Civilizācijas pirmsākumos tādi
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uzdevumi, kurus varēja paveikt vienīgi šādā veidā, nebija daudz. Turklāt, visi iesaistītie ne vienmēr
piekrīt, ka pats darba izpildījums ir daudz noderīgāks un vajadzīgāks nekā to uzdevumu paveikšana,
kurus viņi var paveikt vieni. Diženā cilvēku sabiedrība, ieskaitot visus cilvēkus visās viņu darbībās,
neradās no tādām nejaušām apvienībām. Sabiedrība ir daudz vairāk nekā nejauša apvienība, noslēgta
priekš noteikta mērķa un izbeigta tiklīdz tās mērķis ir realizēts, pat tad, ja partneri ir gatavi atjaunot
apvienību, tai vajadzētu pašai būt par iemeslu.
Produktivitātes pieaugums, ko radīja darba dalīšana, ir acīmredzams, kad vien dalībnieku
nevienlīdzība ir tāda, ka katrs indivīds vai katrs zemes gabals ir pārāks par vismaz vienu attiecībā uz
citu iesaistīto indivīdu vai zemes gabalu. Ja A ir derīgs, lai saražotu 1 laika vienībā 6p vai 4q preces, un
B tikai 2p, bet 8q, tad tie abi, kad strādās atsevišķi, kopā saražos 4p + 6q; ja tie strādās ar darba
dalīšanu, katrs no viņiem ražojot tikai to preci, kuras ražošanā viņš ir daudz efektīvāks nekā viņa
partneris, viņi saražos 6p + 8q. Bet, kas notiks, ja A ir daudz efektīvāks nekā B ne tikai ražojot p, bet arī
ražojot q?
Šī ir problēma, kuru Rikardo ierosināja un nekavējoties atrisināja.

4. Rikardo Asociāciju Likums
Rikardo izklāstīja asociāciju likumu, lai demonstrētu, kādas ir darba dalīšanas sekas, kad indivīds vai
grupa, kas ir daudz efektīvāka katrā darbībā, sadarbojas ar indivīdu vai grupu, kas ir mazāk efektīva
katrā darbībā. Viņš izpētīja tirdzniecības efektus starp divām jomām, dabas nevienlīdzīgi apveltītas,
saskaņā ar pieņēmuma, ka tikai produkti, nevis darbinieki un uzkrātie nākotnes ražošanas faktori
(kapitāla preces), var brīvi pārvietoties no vienas darbības jomas uz citu. Darba sadalījums starp divām
šādām jomām, kā to parāda Rikardo likums, palielinās darba produktivitāti un līdz ar to ir izdevīgs
visiem iesaistītājiem, pat tad, ja kādai precei ražošanas fiziskie apstākļi ir daudz labvēlīgāki vienā no
šīm jomām nekā citās. Izdevīgāk ir labāk apveltītai jomai koncentrēt savus spēkus uz tādu preču
ražošanu, kuras pārākums tai ir lielāks, un atstāt mazāk apveltīto jomu citu preču ražošanai, kurā tās
pašas pārākums ir mazāks. Paradokss, ka daudz izdevīgāk ir atstāt neizlietotus daudz labvēlīgākos
vietējos ražošanas nosacījumus un sagādāt preces, kuras viņi varētu ražot no jomām, kurās to
ražošanas nosacījumi nav tik labvēlīgi, ir darba un kapitāla nekustīguma rezultāts, kam nav pieejamas
daudz labvēlīgās ražošanas vietas.
Rikardo pilnībā apzinājās faktu, ka viņa salīdzinošās izmaksas likums, kuru viņš izskaidroja
galvenokārt, lai nodarbotos ar īpašu starptautiskās tirdzniecības problēmu, ir daudz vispārīgāka
asociāciju likuma īpašs gadījums. Ja A ir tik daudz efektīvāks nekā B, ka viņam ir nepieciešams vienas p
preces vienības ražošanai 3 stundas salīdzinot ar B 5 stundām, un vienas q preces vienībai 2 stundas
salīdzinot ar B 4 stundām, tad ieguvēji būs abi, ja A ierobežos sevi ražot q un atstās B ražot p. Ja katrs
no viņiem strādās 60 stundas, lai saražotu p, un 60 stundas, lai saražotu q, tad A darba rezultāts ir 20p
+30q salīdzinot ar B darba rezultātu 12p +15q, un abiem kopā 32p + 45q. Taču, ja A sevi ierobežo ražot
tikai q, tas saražos 60q 120 stundās, kamēr B, ja tas sevi ierobežo ražot p, pa to laiku saražos 24p. Tad

to abu darbības rezultāts ir 24p +60q, kas, kā p priekš A aizstāšanas attiecība

q un priekš B

nozīmē lielāku ražīgumu nekā 32p + 45q. Līdz ar to ir izteikts, ka darba dalīšana rada
priekšrocībās visiem, kas tajā ir iesaistīti. Daudz talantīgāku, daudz spējīgāku un daudz strādīgāku
cilvēku sadarbošanās ar mazāk talantīgiem, mazāk spējīgākiem un mazāk strādīgākiem cilvēkiem rada
labumu abiem. Ieguvumi, kuri izriet no darba dalīšanas, vienmēr ir savstarpēji.
Asociāciju likums liek mums saprast tendences, kuras radīja progresīvu cilvēku sadarbības
pastiprinājumu. Mēs iedomājamies, kādi stimuli lika cilvēkiem neuzskatīt sevi par vienkāršiem
sāncenšiem cīņā par dabas pieejamiem ierobežotajiem iztikas līdzekļu krājumiem. Mēs saprotam, kas
tos ir mudinājis un vienmēr mudina tos saieties vienam ar otru sadarbības dēļ. Katrs solis tuvāk daudz
attīstītākam darba dalīšanas veidam kalpo visu dalībnieku interesēm. Lai saprastu, kāpēc cilvēks
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nepalika vientuļnieks, kas kā dzīvnieks meklē tikai sev ēdienu un pajumti un lielākais arī savam
dzīvesbiedram un saviem bezpalīdzīgajiem zīdaiņiem, mums nav nepieciešams griezties pie dievišķā
brīnumainās iejaukšanās vai pie tukšajām iedzimto tieksmju asociāciju hipotēzēm. Kā arī mēs neesam
spiesti pieņemt, ka izolēts indivīds vai primitīvs bars kādu dienu apņēmās izveidot sabiedriskas
saistības ar līgumu. Faktors, kas virzīja primitīvo sabiedrību un ikdienas darbus uz tās progresīvu
pastiprināšanos, bija cilvēku rīcība, kuru iedvesmoja izpratne par augstāk sasniedzamu darba
produktivitāti ar darba dalīšanu. Ne vēsture, ne etnoloģija, ne arī kāda cita zināšanu nozare nevar
sniegt evolūcijas izklāstu, kas no bara un cilvēces ne cilvēka priekšteču pulkiem aizveda līdz
primitīvām, tomēr jau ļoti atšķirīgām, sabiedriskām grupām, par kurām ir sniegta informācija
izrakumos, vissenākajos vēstures dokumentos un pētnieku un ceļinieku ziņojumos, kuri bija satikuši
mežonīgās ciltis. Uzdevums, ar kuru ir saskārusies zinātne, attiecībā uz sabiedrības rašanos, var
pastāvēt vienīgi tādu faktoru demonstrēšanā, kuri var radīt un kuriem jārada biedrības un tās
progresīva pastiprināšanās. Praksioloģija atrisina šo problēmu. Ja tiktāl cik darbs ar darba dalīšanu ir
daudz produktīvāks nekā izolēts darbs, un ja tiktāl cik cilvēks ir spējīgs saprast šo faktu, pati cilvēka
rīcība sliecas uz sadarbību un apvienību, cilvēks kļūst par sociālu būtni, nevis upurējot savas paša
intereses mistiska Moloha vai sabiedrības labad, bet tiecoties uzlabot sava paša labklājību. Pieredze
māca, ka šis nosacījums – ka augstāka produktivitāte tiek sasniegta ar darba dalīšanu – ir iespējama, jo
tā cēlonis – cilvēku iedzimtā nevienlīdzība un ražošanas dabisko faktoru ģeogrāfiskā sadalījuma
nevienlīdzība – ir reāls.

Pastāvošās Kļūdas Attiecībā uz Asociāciju Likumu
Cilvēki daudz pļāpā par Rikardo asociāciju likumu, labāk pazīstamu kā salīdzinošās izmaksa likums.
Iemesls ir skaidri redzams. Šis likums ir apvainojums visiem tiem, kas tiecas attaisnot aizsardzību un
nacionālās ekonomikas izolēšanu no jebkura cita viedokļa izņemot dažu ražotāju savtīgajām interesēm
vai kara gatavības jautājumi.
Rikardo pirmais mērķis izskaidrojot šo likumu bija iebilduma atspēkošana, kas tika celts pret
starptautiskās tirdzniecības brīvību. Protekcionisma piekritējs jautā: „Kāds liktenis būs valstij brīvajā
tirdzniecībā, kurai apstākļi jebkādas produkcijas ražošanai ir mazāk labvēlīgi nekā visās pārējās
valstīs?” Tagad, pasaulē, kurā ir brīva kustība ne tikai produktiem, bet arī nemazāk kapitāla precēm un
darbaspēkam, valsti, kas ir tik maz piemērota ražošanai, pārstātu lietot kā mītni jebkurai cilvēku
industrijai. Ja cilvēkiem veiktos labāk neizmantojot – salīdzinoši neapmierinošos – materiālos
ražošanas nosacījumus, ko piedāvā šī valsts, tad viņi neapmestos šeit un atstās to tik pat neapdzīvotu,
kā ziemeļu reģionus, tundras un tuksnešus. Bet Rikardo nodarbojas ar pasauli, kurā apstākļi tiek
noteikti ar agrāko laiku apmetnēm, pasauli, kurā kapitāla preces un darbaspēks ir piesaistīts zemei ar
noteiktām iestādēm. Tādā vidē brīvā tirdzniecība, porti, tikai brīva preču kustība, nevar radīt tādus
lietas apstākļus, kuros kapitāls un darbaspēks tieku sadalīti uz zemes virsmas atbilstoši labākiem vai
sliktākiem materiālajām iespējām, ko var atļauties darbaspēka produktivitātei. Šeit sāk darboties
salīdzinošo izmaksu likums. Katra valsts pievēršas tās nozares ražošanai kurai tās apstākļi piedāvā
salīdzinoši, lai gan ne absolūti, vislabākās iespējas. Valsts iedzīvotājiem daudz izdevīgāk ir atturēties no
dažu iespēju izmantošanas, kuras – absolūti un tehnoloģiski – ir izdevīgākas, un importēt preces, kas ir
ražotas ārzemēs saskaņā ar nosacījumu, kas – absolūti un tehnoloģiski – ir mazāk izdevīgs nekā
neizmantotie vietējie resursi. Analogs gadījums ir ja ķirurgs, kas konstatē, ka izmantot operācijas zāles
un instrumentu tīrīšanai cilvēku, kurš ir pārāks šajā darbā, un sevi veltīt tikai un vienīgi operācijām,
kurā viņa paša pārākums ir augstāks.
Salīdzinošās izmaksas teorēma nekādā ziņā nav saistīta ar klasiskās ekonomikas vērtības teoriju. Tā
nenodarbojas ar vērtību vai ar cenām. Tas ir analītisks spriedums, secinājums ir iekļauts divos
priekšlikumos, ka tehnoloģiski pārvietojamie ražošanas faktori atšķiras attiecībā uz to produktivitāti
dažādās vietās un institucionāli ir ierobežota pārvietošanās. Teorēma, bez aizspriedumiem uz tās
secinājumu pareizību, var neņemt vērā vērtējuma problēmas, jo tā var brīvi ķerties pie vienkāršu
pieņēmumu sakopojuma. Tie ir: ka var ražot vienīgi divus produktus; ka šie produkti ir brīvi
pārvietojami; ka katrai to ražošanai ir nepieciešami divi faktori; ka viens no šiem faktoriem (tas var būt
vai nu darbaspēks vai kapitāla preces) ir identisks abu ražošanā, kamēr otrs faktors (īpašs zemes
īpašums) ir atšķirīgs katram no abiem procesiem; ka lielāku deficītu faktoram, kas ir kopīgs abiem
procesiem, nosaka cita faktora izmantošanas apjoms. Šo pieņēmumu ietvaros, kas padara iespējamu
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noskaidrot aizstāšanas koeficientu starp kopējā faktora izlietojumu un ieguvi, teorēma atbild uz
izvirzītajiem jautājumiem.
Salīdzinošo izmaksu likums ir tikpat neatkarīgs no klasiskās vērtības teorijas, cik ir atdeves likums,
kuru pamatojumi ir līdzīgi. Abos gadījumos, mēs varam apmierināties salīdzinot vienīgi fizisko
ieguldījumu un fizisko ieguvi. Atdeves likumā mēs salīdzinām tā paša produkta ieguvi. Ar salīdzinošo
izmaksu likumu mēs salīdzinām divu dažādu produktu ieguvi. Šāds salīdzinājums ir iespējams, jo mēs
pieņemam, ka katra produkta ražošanai, atskaitot vienu īpašu faktoru, ir nepieciešami tikai vienāda
veida nespecifiskie faktori.
Daži kritiķi vaino salīdzinošo izmaksas likumu par šo pieņēmumu vienkāršošanu. Viņi uzskata, ka
mūsdienu vērtības teorija pieprasītu likuma pārveidošanu saskaņā ar subjektīvās vērtības principiem.
Vienīgi šāds formulējums varētu sniegt apmierinošu pārliecinošu pierādījumu. Tomēr, viņi nevēlas
skaitīt naudas izteiksmē. Viņi dod priekšroku tām lietderības analīzes metodēm, kuras viņi uzskata par
līdzekļiem, priekš vērtības aprēķina veikšanas lietderīguma izteiksmē. Vēlāk, mūsu izmeklēšanas gaitā,
tiks parādīts, ka šie mēģinājumi izslēgt naudas terminus no ekonomikas aprēķiniem ir maldīgi. To
pamata pieņēmumi ir nepārliecinoši un pretrunīgi, un visas no tām izrietošās formulas ir kļūdainas.
Nav iespējams neviens cits ekonomikas metodes aprēķins kā vienīgi tāds, kas ir balstīts uz tirgus
101
noteiktajām valūtas cenām .
Vienkāršo pieņēmumu nozīme, kas ir salīdzinošo izmaksu likuma pamatā, nav precīzi tie paši priekš
mūsdienu ekonomistiem kā tie bija priekš klasiskajiem ekonomistiem. Daži klasiskās skolas piekritēji,
uzskatīja tos kā vērtības teorijas sākumpunktu starptautiskajā tirdzniecībā. Tagad mēs zinām, ka viņi
bija kļūdījušies šajos uzskatos. Turklāt, mēs saprotam, ka attiecībā uz vērtības un cenas noteikšanu,
nav nekādas atšķirības starp vietējo vai starptautisko tirdzniecību. Tas, kas liek cilvēkiem izšķirties
starp vietēju tirgu un tirgiem ārzemēs, ir tikai atšķirība datos, tas ir, mainīgie institucionālie
nosacījumi, kas ierobežo produktu un ražošanas faktoru pārvietošanos.
Ja mēs negribam nodarboties ar salīdzinošo izmaksu likuma saskaņā ar vienkāršotajiem
pieņēmumiem, ko piemēro Rikardo, mums ir brīvi jāizmanto naudas aprēķini. Mēs nevaram iekrist
ilūzijas lamatās, ka salīdzinājums starp dažāda veida ražošanas faktoru izlietojumu un dažādo veidu
produktu ieguvi var tikt sasniegts bez naudas aprēķina palīdzības. Ja mēs apskatam ķirurga un viņa
palīga gadījumu, mums jāsaka, ka: Ja ķirurgs var izmantot savu ierobežoto darba laiku priekš operāciju
veikšanas, par ko viņam samaksā $50 stundā, tad viņa interesēs ir izmantot palīgu, lai uzturētu viņa
instrumentus labā kārtībā un maksāt viņam $2 stundā, kaut gan šim palīgam vajadzēs 3 stundas, lai
sasniegtu to, ko ķirurgs pats varētu izdarīt vienas stundas laikā. Salīdzinot divu valstu apstākļus, mums
jāsaka, ka: Ja apstākļi ir tādi, ka Lielbritānijā 1 vienības ražošana no katrām divām precēm a un b,
pieprasa tāda paša veida darbaspēka 1 darba dienas izmantošanu, kamēr Indijā, ar tādu pašu kapitāla
investīciju, ir nepieciešamas priekš a 2 dienas un priekš b 3 dienas, un, ja kapitāla preces un a un b ir
brīvi pārvietojamas no Lielbritānijas un Indiju un vice versa, kamēr nepastāv darbaspēka kustīgums,
algu likmēm Indijā ir tendence būt a ražošanai 50 procenti un b ražošanai 331/3 procenti no
Lielbritānijas likmēm. Ja Lielbritānijas likme ir 6 šiliņi, likmēm Indijā būtu jābūt ekvivalentām 3 šiliņiem
a ražošanā un 2 šiliņiem b ražošanā. Šāda neatbilstība vienāda veida darbaspēka atalgojumā nevar
turpināties, ja pastāv darbaspēka kustīgums vietējā Indijas darba tirgū. Strādnieki pārietu no b
ražošanas un a ražošanu, viņu migrācija izraisītu zemāku atalgojumu a industrijā un paaugstinātos b
industrijā. Kamēr beidzot Indijā algu likmes būtu vienādas abās industrijās. A ražošanai būtu tendence
paplašināties un izstumt angļus no konkurences. No otras puses b ražošana Indijā kļūtu neienesīga un
tiktu pārtraukta, kamēr tā būtu paplašinājusies Lielbritānijā. Tā pati doma ir derīga, ja mēs pieņemam,
ka atšķirība ražošanas apstākļos pastāv arī vai jo īpaši nepieciešamajā kapitāla investīciju apjomā.
Tika apgalvots, ka Rikardo likums bija derīgs vienīgi viņa laikā un nav derīgs mūsdienās, kas piedāvā
citus apstākļus. Rikardo saskatīja atšķirības starp vietējo tirdzniecību un ārzemju tirdzniecību, kapitāla
un darbaspēka kustīguma atšķirībās. Ja kāds uzskata, ka kapitāls, darbaspēks un produkti ir
pārvietojami, tad atšķirība starp reģionālo un starp reģionālo tirdzniecību pastāv tikai tiktāl, cik
nozīmīgas kļūst transporta izmaksas. Tad ir lieki izstrādāt starptautiskās tirdzniecības teoriju nošķirtu
no valsts tirdzniecības. Uz zemes virmas kapitāls un darbaspēks tiek izdalīts atbilstoši labākiem vai
sliktākiem apstākļiem, kurus ražošanai piedāvā dažādie reģioni. Pastāv biezi apdzīvotas vietas, kas ir
labāk parīkotas ar kapitālu, mazāk apdzīvotas vietas ar nabadzīgāku kapitāla krājumiem. Pasaulē
pastāv tendence, kas sliecās uz algu likmju izlīdzināšanos priekš vienāda veida darba. Taču Rikardo,
sāk no pieņēmuma, ka eksistē kapitāla un darbaspēka kustība vienīgi katras valsts ietvaros, nevis starp
101
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dažādām valstīm. Viņš izvirza jautājumu, kādām ir jābūt brīvai produktu pārvietošanas sekām saskaņā
ar šādiem nosacījumiem. (Ja nepastāv brīva produktu pārvietošana, vai nu tad katra valsts ir
ekonomiski izolēta un pašnodarbināta, un tad arī nepastāv nekāda starptautiskā tirdzniecība.)
Salīdzinošā izmaksu teorija atbild uz šo jautājumu. Tad Rikardo pieņēmumi kopumā tika uzskatīti par
labiem priekš viņa laika. Vēlāk, deviņpadsmitā gadsimta gaitā, apstākļi mainījās. Kapitāla un
darbaspēka mazkustīgums padevās, un daudz izplatītāka kļuva starptautiskā kapitāla un darbaspēka
pārvietošana. Tad sākās reakcija. Un mūsdienas atkal kapitāls un darbaspēks ir ierobežoti savā
kustīgumā. Realitāte atkal ir pretrunā Rikardiešu pieņēmumiem.
Tomēr, klasiskās starptautiskās tirdzniecības teorijas mācības stāv pāri jebkurām izmaiņām
institucionālajos apstākļos. Tās dod mums iespēju pētīt problēmas, kas ir iesaistītas jebkādos
iedomājamos pieņēmumos.

5. Darba Dalīšanas Sekas
Darba dalīšana ir sekas cilvēka apzinātai reakcijai uz dabisko apstākļu daudzveidībai. No otras puses,
tas pats ir faktors, kas rada diferenciāciju. Tas piešķir dažādiem ģeogrāfiskiem apgabaliem īpašas
funkcijas ražošanas procesa kompleksā. Tas padara dažus rajonus par pilsētām, citus par laukiem, tā
izvieto atšķirīgās vietās dažādas ražošanas, lauksaimniecības un kalnrūpniecības nozares. Taču
joprojām svarīgākais fakts ir tas, ka darba dalīšana pastiprina cilvēkos iedzimto nevienlīdzību. Īpašu
uzdevumu prakse un veikšana pielāgo indivīdus labāk to veikšanai nepieciešamajām prasībām, cilvēki
attīsta dažus no savām iedzimtajām spējām un kavē attīstīt citas spējas. Rodas aroda tipi, cilvēki kļūst
par speciālistiem.
Darba dalīšana sadala dažādus ražošanas procesus minūtes uzdevumos, no kuriem daudzus var veikt
mehanizētas ierīces. Tieši šis fakts padarīja iespējamu mehānikas lietošanu un radīja apbrīnojamus
uzlabojumus tehniskajās ražošanas metodēs. Mehanizācija ir darba dalīšanas auglis, tas ir
visnoderīgākais sasniegums, nevis tā motīvi. Mehāniskās piedziņas specializētās iekārtas varēja tikt
izmantotas tikai sabiedrības vidē saskaņā ar darba dalīšanu. Turpmāk katrs nākamais solis uz daudz
specializētāku, daudz uzlabotāku un daudz produktīvāku iekārtu lietošanu pieprasa tālāku uzdevumu
specializēšanu.

6. Indivīds Sabiedrībā
Ja praksioloģija runā par atsevišķu indivīdu, kas rīkojās tikai pats par sevi un neatkarīgi no
līdzcilvēkiem, tas tiek darīts tikai sabiedrības sadarbības problēmu labākas izprašanas dēļ. Mēs
neapgalvojam, ka šādi izolēti, pašnodarbināti cilvēki jebkad ir dzīvojuši un ka cilvēces ne cilvēku
priekšteču sociālais posms un primitīvo sociālo saišu parādīšanās bija ietekmēts vienādā gaitā. Cilvēks
parādījās zemes notikumu vietā kā sabiedriska būtne. Izolēts antisabiedrisks cilvēks ir mākslīgs
izveidojums.
Skatoties no indivīda viedokļa, sabiedrība ir lielisks līdzeklis priekš visu viņa mērķu sasniegšanai.
Sabiedrības saglabāšanai ir būtiska nozīme jebkuriem plāniem, ko indivīds var gribēt realizēt ar
jebkādu rīcību. Pat nepakļāvīgais noziedznieks, kurš nespēj pielāgot savu rīcību dzīvošanas prasībām
sabiedrības sadarbības sistēmā, nevēlas palaist garām jebkādas priekšrocības, kas rodas darba
dalīšanas rezultātā. Viņš netiecas uz apzinātu sabiedrības sagraušanu. Viņš vēlas dabūt lielāku daļu no
kopīgi izveidotās bagātības nekā sabiedriskā kārtība tam ir piešķīrusi. Viņš justos nožēlojami, ja
rezultātā antisabiedriskā uzvedība kļūtu par vispārīgu un būtu neatgriežamais rezultāts, atgriešanās
pie primitīvās nabadzības.
Iluzoriski ir uzskatīt, ka indivīdi atsakoties no pasakainās dabas valstības piešķirtajām svētībām un
ieejot sabiedrībā, ir iepriekšpieņēmuši kādas priekšrocības un ir tiesīgi prasīt kompensāciju par to, ko
viņi ir zaudējuši. Ideja, ka ikviens būtu labāk pārticis antisabiedriskā cilvēku stāvoklī un kļūdās jau
pašas sabiedrības pastāvēšanā,
ir absurda. Pateicoties augstākai sabiedrības sadarbības
produktivitātei, cilvēku suga ir pavairojusies krietni pāri tām eksistēšanas robežām, kas tika piedāvātas
gadsimtiem ilgi dominējošajos apstākļos ar neattīstītu darba dalīšanas līmeni. Katrs cilvēks izbauda
daudz augstāku dzīves līmeni nekā viņa pirmatnējie senči. Cilvēka dabiskie apstākļi bija ārprātīgi
nabadzīgi un nedroši. Tās ir iedomātas muļķības, vaimanāt par aizgājušajām primitīvā barbarisma
laimīgajām dienām. Cietsirdīgos apstākļos apsūdzētāji vai nu nesasniegtu brieduma gadus vai, ja
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sasniegtu, viņiem trūktu civilizācijas sniegtās iespējas un ērtības. Žans Žaks Ruso un Frederiks Engelss,
ja viņi dzīvotu cietsirdīgos apstākļos, kurus viņi apraksta ar nostalģiskām ilgām, neizbaudītu brīvo
laiku, kas ir nepieciešams viņu pētījumiem un to grāmatu rakstīšanai.
Viena no privilēģijām, ko sabiedrība piešķir indivīdam, ir privilēģija dzīvot par spīti kādai slimībai vai
fiziskai invaliditātei. Slimi dzīvnieki ir nolemti nāvei. Viņu nespēks iegrožo to mēģinājumus atrast
ēdienu un atraidīt citu dzīvnieku uzbrukumus. Kurliem, vājredzīgiem vai kropliem zvēriem ir jāiznīkst.
Bet šādi defekti cilvēkam neatņem iespēju pielāgot sevi dzīvei sabiedrībā. Vairums no mūsu
laikabiedriem ir nomocīti ar kādu no ķermeņa nepilnībām, kurus bioloģija uzskata par patoloģiskām.
Mūsu civilizācija lielā mērā ir šādu cilvēku sasniegums. Dabiskās atlases novēršanas spēki sabiedrības
apstākļos ir ievērojami samazināti. Tādēļ daži cilvēki saka, ka civilizācija sliecas uz sabiedrības locekļu
pārmantoto īpašību pasliktināšanos.
Šādi spriedumi ir sapratīgi, ja kāds skatās uz cilvēci no selekcionāra puses, kurš ir nodomājis izveidot
cilvēku rasi apveltītu ar noteiktām īpašībām. Bet sabiedrība nav zirgu stallis, kas darbojas, lai izveidotu
noteiktu cilvēka tipu. Nepastāv „dabisks” standarts, kas nosaka, kas ir vēlams un kas nav vēlams,
cilvēka bioloģiskajā evolūcijā. Jebkurš izvēlētais standarts būs patvaļīgs, tīri subjektīvs vērtības
spriedums. Termini rases uzlabojums un rasu deģenerācija ir bezjēdzīgi, ja tie netiek balstīti uz
noteiktiem cilvēces nākotnes plāniem.
Taisnība, civilizēts cilvēks ir pielāgojies dzīvei sabiedrībā, nevis medniecībai neapstrādātos mežos.

Mistiķa Domas Fabula
Praksioloģijas sabiedrības teorija ir pārņemta ar mistiķa domu fabulu. Sabiedrība, kā apgalvo šīs
doktrīnas atbalstītāji, nav cilvēku mērķtiecīgas rīcības produkts, tā nav sadarbošanās un uzdevumu
dalīšana. Tā nāk no neizdibināmajiem dziļumiem, no dzinuļa, kas ir iesakņojies cilvēka būtībā. Viena
grupa apgalvo, ka sabiedrība ir domas no Gara, kurš ir Dievišķā Realitāte, un ir līdzdalība no unio
mystica vērtības, Dieva spēkā un mīlestībā. Kāda cita grupa saskata sabiedrību kā bioloģisku
fenomenu, tā ir iekšējās (asins) balss rezultāts, saikne, kas savieno vienkāršo senču atvases ar šiem
priekštečiem un vienu ar otru, un mistiskā harmonija starp arāju un zemi, ko viņš apstrādā.
Tas, ka tiešām šāda fizisks fenomens ir sajūtams, ir taisnība. Ir cilvēki, kuri sajūt unio mystica un
novieto šo sajūtu augstāk par visām pārējām, un ir cilvēki, kuri ir pārliecināti, ka viņi dzird iekšējo
(asins) balsi un sajūt ar sirdi un dvēseli savas valsts lolojamās zemes unikālo smaržu . Mistiskie
pieredzējumi un ekstāzes sajūsma ir fakti, kurus psiholoģijai ir jāuzskata par īstiem, kā jebkuru citu
psihisku parādību. Komūniju doktrīnu kļūdas nepastāv viņu apgalvojumos, ka šāda parādība patiešām
var notikt, bet uzskatā, ka parādība ir svarīgākais fakts, kas nebalstās uz nekādu racionālu spriešanu.
Iekšējā (asins) balss, kura saved kopā tēvu ar savu dēlu, nebija dzirama tiem mežoņiem, kuri nezināja
cēloņsakarību starp kopdzīvi un grūtniecību. Tā kā šodien šī sakarība ir zināma visiem, cilvēkam, kurš ir
pilnīgi pārliecināts savas sievas uzticībai, iekšējā balss nav nepieciešama. Neviens nekad nav
uzdrošinājies apgalvot, ka paternitātes šaubas varētu atrisināt ar iekšējo balsi. Māte, kas ir pieskatījusi
savu bērnu kopš dzimšanas, var dzirdēt savu iekšējo (asins) balsi. Ja viņa pazaudē saskarsmi ar zīdaini
ļoti agri, viņa var to vēlāk atpazīt pēc kādām ķermeņa iezīmēm, piemēram, dzimumzīmēm vai rētām,
kuras kādreiz bija izplatītās romānu rakstniekiem. Iekšējā (asins) balss klusē, ja šādi iegūti novērojumi
un secinājumi neliek tai runāt. Iekšējā (asins) balss, kā apgalvoja vācu rasisti, mistiski savieno visus
vāciešus. Bet antropoloģija atklāj faktu, ka vācu tauta ir dažādu rasu pēcteču sajaukums, apakš rase un
pasuga, nevis vienveidīga suga cēlusies no kopīga priekšteča. Nesen pārvāciskots slāvs, kurš tikai īsu
brīdi iepriekš ir pārmainījis savu uzvārdu uz tādu, ka izklausās daudz vāciskāks, uzskata, ka viņš būtībā
ir saistīts ar visiem vāciešiem. Taču viņš neizjūt nekādu iekšējo dzinuli, kas viņu mudinātu pievienoties
savu brāļu vai brālēnu kārtai, kuri ir palikuši čehi vai poļi. Iekšējā (asins) balss nav sākotnēja un
oriģināla parādība. To iedveš racionālie apsvērumi. Tāpēc, ka cilvēks tic, ka viņš ir saistīts ar citiem
cilvēkiem ar kopējiem priekštečiem, viņš attīsta šīs jūtas un sentimentu, kuru poētiski apraksta kā
iekšējo (asins) balsi. Tieši tas pats ir attiecībā uz reliģiskajām sajūmām un mistiskām zemēm. Dievbijīga
mistiķa unio mystica veidojas uz viņa reliģisko zināšanu pamata mācībām. Vienīgi cilvēks, kurš ir
uzzinājis par Dieva varenību un slavu, var sajust tiešu sazināšanos ar Viņu. Zemes mistika ir saistīta ar
noteiktas ģeopolitiskās idejas attīstību. Tādēļ var gadīties, ka līdzenuma vai jūras krasta iedzīvotāji
aptver zemes tēlu ar to, ko viņi uzskata par vienojošos elementu un kas savieno arī kalnainos
reģionus, ar kuriem viņi nav pazīstami un kuru apstākļiem viņi nevarētu sevi pielāgot, vienīgi tāpēc, ka
šī teritorija pieder politiskajam spēkam, kurā viņi ir biedri vai vēlētos būt tā biedri. No otras puses, viņi
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bieži vien nespēj šajā zemes tēlā iekļaut balsi, kuru viņi apgalvo dzirdam, kas kaimiņu ģeogrāfiskās
struktūras rajonos ir ļoti līdzīgas viņu pašu valstī, ja gadās, ka šie rajoni pieder svešai tautai.
Dažādu tautu vai lingvistisko grupu un kopu locekļu forma ne vienmēr ir vienota draudzībā un no
labas gribas. Katras tautas vēsturē ir savstarpējo ķildu un pat savstarpējo apakšgrupas naida ieraksti.
Padomājiet par angļiem un skotiem, ziemeļu un dienvidu štatiem, par prūsiešiem un bavāriešiem. Tās
bija ideoloģijas, kas uzvarēja šādus naidīgumus un iedvesmoja visus tautas vai lingvistiskās grupas
locekļus ar tām kopienas un kopības sajūtām, kuras mūsdienu nacionālisti uzskata par dabisku un
oriģinālu parādību.
Savstarpējā seksuālā vīrieša un sievietes pievilkšanās ir mantota cilvēka dzīvnieciskajā dabā un ir
neatkarīga no jebkādas domāšanas un teoretizēšanas. Ir pieļaujams to saukt par oriģinālu, veģetatīvu,
instinktīvu vai mistisku, nekas nenotiks, ja metaforiski apgalvos, ka šī pievilkšanās rada no divām
būtnē vēl vienu. Mēs varam to saukt par mistisku divu ķermeņu sarunāšanos, par kopienu. Tomēr, ne
kopdzīve, ne tas kas notiek pirms tās un tai seko, veido sabiedrības sadarbību un sabiedriskās dzīves
veidus. Dzīvnieki arī apvienojas kopā pārošanās dēļ, bet tie nav izveidojuši sabiedriskās attiecības.
Ģimene nav tikai savstarpējo dzimumsakaru produkts. Tas nekādā ziņā nav dabiski un nepieciešami,
ka vecāki un bērni dzīvo kopā, tādā veidā, kādā viņi dzīvo ģimenē. Pārošanās attiecībām nav jāizveido
ģimeniska organizācija. Cilvēku ģimene ir domāšanas, plānošanas un rīkošanās rezultāts. Un tieši šis
fakts, kas to radikāli atšķir no tām dzīvnieku grupām, kuras mēs saucam per analogiam dzīvnieku
ģimenēm.
Mistiskās komūnijas vai kopienas pieredze nav sabiedrisko attiecību avots, bet tās rezultāts –
produkts.
Mistiskās komūnijas fabulas līdzinieks ir dabiskā un oriģinālā atgrūšanas fabula starp rasēm un
tautām. Tiek apgalvots, ka instinkts māca cilvēkam atšķirt radiniekus no svešiniekiem un ienīst
svešiniekus. Dižciltīgo rasu atvases sajūt riebumu no jebkāda kontakta ar zemākas rases locekļiem. Lai
atspēkotu šo apgalvojumu, kādam vajag tikai pieminēt rasu sajaukuma faktu. Tā kā mūsdienu Eiropā
nav tīras ciltis, mums ir jāsecina, ka starp vairākiem cilšu locekļiem, kuri reiz apmetās šajā kontinentā,
pastāvēja seksuāla pievilkšanās nevis atgrūšanās. Miljoni mulatu un citi krustojumi dzīvo pretēji
pierādījumiem, kas apgalvo, ka pastāv dabiska atgrūšanās vai riebums starp dažādām rasēm.
Gluži kā konfesijas mistiskais saprāts, rasu naids nav dabiska parādība, kas cilvēkiem ir iedzimta. Tas
ir ideoloģiju radīts. Bet pat tad, ja tāda lieta, kā dabisks un iedzimts naids pastāvētu starp dažādām
rasēm, tad tas nebūtu padarījis sabiedrības sadarbību veltīgu un nepadarītu nederīgu Rikardo
asociācijas teoriju. Sabiedrības sadarbībai nav nekāda sakara ar personīgu mīlestību vai vispārējo
bausli mīlēt vienam otru. Cilvēki sadarbojas darba dalīšanā, jo viņi mīl vai vajadzētu mīlēt vienam otru.
Viņi sadarbojas tādēļ, ka šādi viņi vislabāk kalpo savām paša interesēm. Ne mīlestība, ne labdarība, ne
arī kādi citi simpātijas sentimenti, bet gan pareizi saprasta savtība ir tā, kas sākotnēji mudināja cilvēku
pielāgot sevi sabiedrības prasībām, cienīt savu līdzcilvēku tiesības un brīvību un naidīgumu un
konfliktus aizstāta ar miermīlīgu sadarbošanos.

7. Lielā Sabiedrība
Ne visas iekšējās cilvēku attiecības ir sabiedrības vai sociālās attiecības. Kad cilvēku grupas metās
virsū viena otrai pilnīgi iznīcinošās kaujās, kad cilvēks cīnās pret cilvēku tik nežēlīgi cik nežēlīgi viņi
nospiež kaitīgus dzīvniekus un augus, starp karojošajām pusēm pastāv abpusējs efekts un savstarpējās
attiecības, nevis sabiedrība. Sabiedrība ir vienojoša rīcība un sadarbošanās, kurā katrs dalībnieks
saskata otra partnera panākumus kā līdzekli pašam sava mērķa sasniegšanai. Cīņas, kurās primitīvās
ordas un ciltis cīnījās savā starpā par ūdens vietām, medību un zvejas vietām, par ganībām un
laupījumiem, bija nežēlīgi iznīcinoši kari. Tie bija kopēji kari. Tādēļ, deviņpadsmitā gadsimtā bija
pirmās eiropiešu sadursmes ar aborigēniem no tikko jaunatklātajām pieejamām teritorijām. Bet jau
pirmatnējos laikos, ilgi pirms vēsturiskie dati nodeva informāciju, sāka attīstīties cits rīcības veids. Pat
karojot cilvēki saglabāja dažus iepriekš izveidotus sabiedriskās attiecības pamatus, karojot ar cilvēkiem
ar kuriem viņi nekad iepriekš nebija bijis nekāds kontakts, viņus sāka pārņemt ideja, ka starp
cilvēkiem, par spīti viņu tiešajam ienaidniekam, ir iespējama vēlāka vienošanās un sadarbība. Kari tika
algoti, lai ievainotu ienaidnieku, bet ienaidnieka rīcība vairs nebija cietsirdīga un nežēlīga, šo vārdu
īstajā nozīmē. Karavīri sāka cienīt konkrētas robežas, kuras cīņā pret cilvēku – kā tas tiek atšķirts no
nezvēriem – nevajadzētu pārsniegt. Pāri nepielūdzamam naidam un postošam neprātam un iznīcībai,
sāka attīstīties sabiedrības elements. Radās ideja, ka katrs cilvēka pretinieks ir jāuzskata kā
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potenciālais partneris nākotnes sadarbībā un ka šo faktu nevar neņemt vērā militāro darbību
veikšanā. Karš vairs netika uzskatīts par normālu iekšējo cilvēku attiecību stāvokli. Cilvēki saprata, ka
miermīlīga sadarbošanās ir vislabākais veids kā cīnīties par bioloģisko izdzīvošanu. Mēs pat varam
teikt, ka tiklīdz cilvēki saprata, ka daudz izdevīgāk ir paverdzināt sakautos nekā tos nogalināt, karotāji,
kamēr cīnījās padomāja par sekām, par mieru. Vispār verdzība bija pirmais solis virzībā uz
sadarbošanos. Idejas pārākums, ka pat karā ne katra rīcība tiek uzskatīta par atļaujamu, ka karā pastāv
atļautas un neatļautas rīcības, ka pastāv likumi, t.i., sabiedriskās attiecības, kuras ir pārākas par visām
tautām, pat pārākas par tām, kas tobrīd cīnās viena pret otru, beidzot ir izveidojis Lielo Sabiedrību
aptverot visus cilvēkus un visas nācijas. Dažādas vietējās sabiedrības tika apvienotas vienā ekumeniskā
sabiedrībā.
Karavīri, kuri karā necīnījās cietsirdīgi kā mežoņi, bet atbilstoši „cilvēku” un sabiedrības labklājības
noteikumiem, atteicās pielietot dažas iznīcības metodes, lai iegūtu kaut kādu pakļaušanos no saviem
pretiniekiem. Kamēr šādi noteikumi tiek ievēroti, starp karojošajām pusēm pastāv sabiedriskās
attiecības. Ienaidnieka rīcības pašas ir tikai nesabiedriskas, bet pretsabiedriskas. Neapdomīgi ir definēt
„sabiedrisko attiecību” terminu tādā veidā, lai iekļautu rīcības, kas tiecās pēc citu cilvēku iznīcināšanas
un viņu rīcības neapmierinātību102. Tur, kur vienīgās attiecības starp cilvēkiem ir tās, kuras tiek vadītas
ar savstarpējo kaitējumu, nav ne sabiedrība, ne sabiedriskās attiecības. Sabiedrība nav tikai
savstarpējā saskarsme. Pastāv saskarsme – savstarpējā ietekme – starp visām visuma daļām, starp
vilku un aitu, kuru viņš aprij, starp baktēriju un cilvēku, kuru tā nogalina, starp krītošu akmeni un lietu,
uz kuras tas uzkrīt. Taču sabiedrība, no otras puses, vienmēr iesaista cilvēku rīkoties sadarbojoties ar
citu cilvēku, lai atļautu visiem dalībniekiem sasniegt viņu pašu mērķus.

8. Agresijas un Iznīcināšanās Instinkts
Tiek apgalvots, ka cilvēks ir plēsonis, kura dabiski iedzimtie instinkti mudina to cīnīties, nogalināt un
iznīcināt. Civilizācija, izveidojot nedabiski cilvēcīgu paviršību, kas attālina cilvēku no viņa dzīvnieciskās
izcelsmes, ir mēģinājusi apspiest šos impulsus un tieksmes. Tā ir padarījusi civilizēto cilvēku par
dekadentisku vārguli, kurš kaunas par saviem dzīvnieciskajiem instinktiem un lepni sauc savu
netikumību par īsto humanitāti. Lai novērstu turpmāko cilvēka sugas deģenerāciju, viņi obligāti ir
jāatbrīvo no postošajās civilizācijas ietekmes. Civilizācijai tas ir tikai viltīgs izdomājums padotajiem
cilvēkiem. Šie sīkie ierēdņi ir pārāk vāji, lai līdzinātos spēcīgajiem varoņiem, viņi ir pārāk gļēvi, lai
paciestu pelnīto sodu par pilnīgu iznīcināšanu, un viņi ir pārāk slinki un pārāk nekaunīgi, lai kalpotu
saimniekiem kā vergi. Tādēļ viņi ir ķērušies pie viltīga aizstājēja. Viņi ir apgriezuši pastāvīgo vērtības
standartu, absolūti noteiktu ar visuma nemainīgajiem likumiem; viņi ir izplatījuši morāli, kura pieprasa
viņu pašu līdzvērtīguma tikumu un cēlo varoņu netikumu pārākumu. Šo morālo vergu sacelšanos ir
jānovērš, pārvērtējot visas vērtības. Vergu ētikai, šim apkaunojošajam gļēvuļu aizvainojuma
produktam, ir jābūt pilnībā atmestam, to ir jāaizstāj ar spēcīgā ētiku vai, pareizāk runājot, jebkādu
ētisko ierobežojumu anulēšanu. Cilvēkam ir jākļūst savu senču cienīgu pēcnācēju, diženo nezvēru
dienas ir beigušās. Pierasts ir šādas doktrīnas saukt par sabiedrisko vai socioloģisko Darvinismu. Mums
nav jāizlemj vai šāda terminoloģija ir vai nav piemērota. Jebkurā gadījumā kļūdaini ir noteikt epitetiem
evolūciju un bioloģiju uz mācībām, kas pilnīgā mierā nonievā visas cilvēces vēsturi, no laikiem, kad
cilvēks sāka pacelt sevi virs savu ne cilvēcisko priekšteču dzīvnieciskās pastāvēšanas, kā nepārtrauktu
virzīšanos uz deģenerēšanos un pagrimumu. Bioloģija neparedz nekādu standartu izvērtēšanu
izmaiņām, kuras notiek dzīvajās būtnēs, izņemot to, vai šīm izmaiņām izdevās pielāgot indivīdus to
vides apstākļiem un līdz ar to palielināja viņu izredzes cīņā par izdzīvošanu. Fakts ir tāds, ka civilizācija,
ja to vērtē no šāda viedokļa, ir jāuzskata par labumu nevis ļaunumu. Tā ir veicinājusi cilvēku
pieturēties pie sava, cīnoties pret visām pārējām dzīvajām būtnēm, gan pret lielajiem plēsējiem, gan
vēl kaitīgākajiem mikrobiem; tā ir pavairojusi cilvēka pārtikas līdzekļus; tā ir padarījusi vidusmēra
cilvēku garāku, daudz vieglāku un daudz vispusīgāku, un tā ir izstiepusi viņa vidējo dzīves ilgumu; tā ir
devusi cilvēkam neapstrīdamu pārsvaru pār zemi; tā ir palielinājusi apdzīvotības rādītājus un
paaugstinājusi dzīves līmeni, par kādu aizvēsturisko laiku primitīvie alu cilvēki pat nesapņoja. Tā ir
taisnība, ka šī evolūcija apdraudēja noteiktu prasmju un talantu attīstību, kuras kādreiz bija noderīgas
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cīņā par izdzīvošanu un izmainītajos apstākļos ir zaudējušas savu lietderību. No otras puses tā attīstīja
citus talantus un iemaņas, kuras ir nepieciešamas dzīvošanai sabiedrībā. Taču bioloģiskajam un
evolucionārajam viedoklim nav jāpieķeras šādām sīkumainām izmaiņām. Pirmatnējiem cilvēkiem
stipras rokas un kauslīgums bija tik pat noderīgs kā spēja būt gudram aritmētikā un pareizi uzrakstīt
būtu mūsdienu cilvēkam. Tas ir patvaļīgi un noteikti pretrunīgi jebkuram bioloģiskajam standartam,
nosaukt vienīgi tās pazīmes, kuras ir noderīgas pirmatnējam cilvēkam, dabiskas un adekvātas cilvēka
dabai un atzīt par nederīgām talantus un iemaņas, kuras ir tik ļoti nepieciešamas civilizētajam
cilvēkam, kā deģenerācijas un bioloģiskās pasliktināšanās iezīmes. Ieteikt cilvēkam atgriezties pie viņa
aizvēsturiskajām senču ķermeniskām un intelektuālajām pazīmēm nav daudz saprātīgāk par prasību
viņam atteikties no stāvās gaitas un atkal izaudzēt asti. Ievērības cienīgs ir tas, ka cilvēki, kuri bija
galvenie, mūsu barbarisko priekšteču mežonīgo impulsu cildināšanā, bija tik vārgi, ka viņu ķermeņi
nebūtu varējuši nākt klajā ar prasībām „bīstamai dzīvošanai.” Nīče pat pirms sava sabrukuma bija tik
vājš, ka vienīgais klimats, kuru viņš varēja izturēt bija Engadin ieleja Šveicē un daži Itālijas rajoni. Viņš
nebūtu varējis pabeigt savu darbu, ja civilizētā sabiedrība nebūtu pasargājusi viņa vājos nervus no
dzīves barguma. Vardarbības aizstāvji rakstīja savas grāmatas „pilsētnieku drošības ” aizsargā, kurus
viņi izsmēja un noniecināja. Viņi varēja brīvi publicēt savas kūdošās pamācības, jo liberālisms, kuru viņi
nicināja, aizsargāja preses brīvību. Viņi būtu izmisumā, ja viņiem vispirms būtu bijis jāiegūst
civilizācijas svētība, ko viņi izsmej ar savu filozofiju. Un kas par skatu bija, kad kautrīgais rakstnieks,
Žoržs Sorels, kurš aizgāja tik tālu savas nežēlības slavēšanā ka vainoja mūsdienu izglītības sistēmu par
cilvēka iedzimtās vardarbības tendences mazināšanu103. Var piekrist, ka pirmatnējam cilvēkam
tieksme nogalināt, iznīcināt un nosliece uz vardarbību bija iedzimta. Mēs varam arī pieņemt, ka agrāko
laiku apstākļos nosliece uz agresiju un slepkavību bija nepieciešama dzīvības saglabāšanai. Cilvēks
kādreiz bija nežēlīgs zvērs. (Nav nepieciešams izmeklēt vai aizvēsturiskais cilvēks bija plēsoņa vai
zālēdājs.) Bet nedrīkst aizmirst, ka fiziski viņš bija vājš dzīvnieks; viņš nebūtu varējis līdzināties lieliem
plēsoņām, ja viņš nebūtu aprīkots ar sevišķiem ieročiem un saprātu. Fakts, ka cilvēks ir saprātīga
būtne, ka tādēļ viņš nepiekāpjas katram impulsam bez to apvaldīšanas, bet piemēro savu uzvedību
atbilstoši saprātīgam spriedumam, nevar saukt par nedabisku no zooloģiskā viedokļa. Racionāla
uzvedība nozīmē, ka cilvēks, saskaroties ar faktu, ka viņš nevar apmierināt visus savus impulsus,
vēlmes un tieksmes, vispirms apmierinās tās, kuras viņš uzskatīs par mazāk steidzamām. Lai
neapdraudētu sabiedrības sadarbības darbību, cilvēks ir spiests atteikties no to vēlmju
apmierināšanas, kuru apmierināšana traucētu sabiedrisko institūciju izveidošanai. Nav šaubu, ka šāda
atteikšanās ir sāpīga. Taču cilvēks ir izdarījis savu izvēli. Viņš ir atteicies no dažu vēlmju
apmierināšanas, kas nav savienojamas ar sabiedrisko dzīvi un ir devis priekšroku to vēlmju
apmierināšanai, kuras var īstenot vienīgi, vai daudz bagātīgākā veidā, darba dalīšanas sistēmā. Viņš ir
uzgājis uz civilizācijas, sabiedrības sadarbības un bagātības ceļa. Šis lēmums ir neatgriežams un galējs.
Tēvu izvēle nevājina dēlu izvēlēs brīvību. Viņi var mainīt lēmumu. Katru dienu viņi var uzsākt vērtību
pārvērtēšanu un dot priekšroku civilizācijai nevis barbarismam, vai, kā daži autori apgalvo, intelektam
nevis dvēselei, saprātam nevis mītiem, un mieram nevis vardarbībai. Bet viņiem ir jāizvēlas.
Neiespējami ir savienot nesavienojamas lietas.
Zinātne, no tās neitrālās novērtēšanas viedokļa, nevaino vardarbīgo evaņģēliju apustuļus par
nepirātisko slepkavību cildināšanu un trakos sadisma priekus. Vērtību spriedumi ir subjektīvi un brīva
sabiedrība piešķir visiem tiesības izteikt brīvi savus sentimentus. Civilizācija nav iznīdējusi sākotnējo
tendenci uz agresiju, asinskāri un nežēlību, kas raksturoja pirmatnējos cilvēkus. Daudzos civilizētos
cilvēkos tie ir apslēpti un uzliesmo tiklīdz pazūd sabiedrības izveidotie ierobežojumi. Atcerieties
nacistu koncentrāciju nometņu neaprakstāmās šausmas. Avīzēs patstāvīgi ziņo par riebīgiem
noziegumiem, kas parāda apslēptās tieksmes uz dzīvnieciskumu. Vispopulārākie romāni un filmas ir
tās, kas ir par asinsizliešanu un vardarbīgām rīcībām. Buļļu un gaiļu cīņas piesaista lielus pulkus
cilvēku.
Ja autors saka: pūlis alkst pēc asinīm un es arī, viņam varbūt ir nemazāk taisnība kā apgalvojot, ka arī
pirmatnējie cilvēki izbaudīja nogalināšanu. Bet viņš kļūdās, ja viņš tālāk pasniedz faktu, ka šādu
sadistisku vēlmju apmierināšana pasliktina sabiedrības pastāvēšanu vai ja viņš apgalvo, ka „īstā”
civilizācija un „labā” sabiedrība ir cilvēku sasniegums, kas jautri nodevās savām vardarbības,
slepkavības un nežēlības kaislei, ka brutalitātes impulsu apspiešana apdraud cilvēces evolūciju un ka
cilvēkmīlestības aizstāšana ar barbarismu izglābtu cilvēkus no deģenerācijas. Sabiedrības darba
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dalīšana un sadarbība balstās uz izlīgumu strīdu izšķiršanā. Nevis karš, kā sacīja Hērakleits no Efesas,
bet miers ir visas sabiedrības attiecību avots. Cilvēkam vēlmes, neskaitot vēlmes uz asinsizliešanu, ir
iedzimtas. Ja viņš vēlas apmierināt šīs citas vēlmes, asinsizliešanu, viņam vispirms ir jāvēlas nogalināt.
Tam, kurš vēlas saglabāt dzīvību un veselību, tik ilgi cik vien tas ir iespējams, jāsaprot, ka cieņa pret
citu cilvēku dzīvēm un veselību labāk kalpo viņa mērķim nekā pretējs uzvedības veids. Varbūt kādam ir
žēl, ka šāda ir situācija. Taču nekādas vaimanas nevar mainīt šos patiesos faktus. Ir bezjēdzīgi nosodīt
šo apgalvojumu atsaucoties uz iracionalitāti. Visi instinktīvie impulsi nepakļaujas saprāta izpētei, jo
saprāts nodarbojas vienīgi ar līdzekļiem, lai sasniegtu nodomāto galamērķi, nevis ar pašu galamērķi.
Bet tas, kas atšķir cilvēku no citiem dzīvniekiem ir tieši tas, ka viņš nepiekāpjas, bez jebkādas paša
gribas, instinktīvai tieksmei. Cilvēks izmanto saprātu, lai izvēlētos starp dažādiem konfliktējošo vēlmju
apmierinājumiem. Ļaužu masām nedrīkst teikt: Izdabā savām slepkavošanas tieksmēm; tas ir patiesi
cilvēcīgi un vislabāk kalpos tavai labklājībai. Taču tām ir jāsaka: Ja tu apmierināsi savu tieksmi pēc
asinīm, tev vispirms ir jāapmierina daudzas citas vēlmes. Tu gribi ēst, dzert, dzīvot labā mājā, apģērbt
sevi un tūkstošiem citu lietu, kuras vienīgi sabiedrība var tev sagādāt. Tu nevari dabūt pilnīgi visu, tev
ir jāizvēlas. Bīstama dzīve un sadisma ārprāts var sniegt tev baudu, bet tas nav savienojams ar drošību
un pārticību, no kuras tu arī nevēlies atteikties.
Praksioloģija kā zinātne nevar aizskart individuālās tiesības izvēlēties un rīkoties. Gala lēmums ir
atkarīgs no cilvēka, kas rīkojās, nevis no teorētiķiem. Zinātnes ieguldījums dzīvei un rīcībai nesastāv no
vērtību spriedumu noteikšanas, bet no apstākļu noskaidrošanas, kuros cilvēkam ir jārīkojas un dažādo
rīcības veidu efektu izskaidrošanas. Tā darbīgajam cilvēkam sniedz visu viņam nepieciešamo
informācija, lai viņš varētu izdarīt savas izvēles, pilnībā apzinoties to sekas. Tā sagatavo izmaksu un
ieguvumu novērtējumu, kāds tas būtu. Tai neizdotos veikt šo uzdevumu, ja tā būtu izlaidusi no šī
apgalvojuma kādu no lietām, kura varētu ietekmēt cilvēku izvēles un lēmumus.

Pašreizējo Mūsdienu Dabas Zinātnes, jo īpaši Darvinisma, Kļūdainā Interpretācija
Daži mūsdienu anti-liberāļi, gan labā spārna gan kreisā spārna, balsta savas mācības uz mūsdienu
bioloģijas sasniegumu kļūdainu izskaidrošanu.
1. Cilvēki ir nevienlīdzīgi. Astoņpadsmitā gadsimta liberālisms un tāpat kā mūsdienu egalitārisms sākas
no „acīmredzamās patiesības”, ka „visi cilvēki ir radīti vienādi un ka viņi ir apveltīti ar sava Radītāja
dotajām noteiktām neatņemamām Tiesībām.” Taču, kā apgalvo sabiedrības bioloģiskās filozofijas
aizstāvji, dabas zinātne ir parādījusi neapstrīdamā ceļā, ka cilvēki ir atšķirīgi. Dabisko parādību
eksperimentālo pētījumu darbības laukā nav atstāta vieta priekš tāda jēdziena kā dabiskās tiesības.
Daba ir nejūtīga un nemanāma attiecībā uz jebkuras būtnes dzīvi un laimi. Dabai ir dzelžainas
vajadzības un likumsakarības. Tās ir metafiziskās muļķības savienot kopā „divdomīgo” un neskaidro
brīvības jēdzienu un kosmiskās kārtības nemaināmos absolūtos likumus. Tādējādi liberālisma
pamatideja tiek atmaskota kā maldīgums.
Tagad taisnība ir, ka astoņpadsmitā un deviņpadsmitā gadsimta liberālā un demokrātiskā kustība
lielu daļu savas izturības ieguva no dabas likuma un indivīdu dabisko neatņemamo tiesību doktrīnas.
Šīs idejas, kuras vispirms attīstīja antīkā filozofija un ebreju teoloģija, izplatījās kristiešu domāšanā.
Dažas anti-katoļu sektas padarīja tās par savu politisko programmu galvenajiem punktiem. Daudzi
izcili filozofi tos pamatoja. Tās kļuva populāras un bija galvenais kustību spēks pro-demokrātiskai
evolūcijai. Tās joprojām šodien tiek atbalstītas. Tās aizstāvji nesaista sevi ar neapstrīdamu faktu, ka
Dievs vai daba neradīja cilvēkus vienādus, jo daudzi piedzimst spirgti un veseli, kamēr citi kropli un
deformēti. Viņuprāt visas atšķirības starp cilvēkiem ir izglītības, iespēju un sabiedrības iestāžu dēļ.
Bet utilitāro mācību filozofijai un klasiskai ekonomikai nav nekāda sakara ar dabisko tiesību doktrīnu.
Vienīgais viedoklis, kas viņiem interesē ir sabiedriskā lietderība. Viņi iesaka iecienīto valdību, privāto
īpašumu, toleranci un brīvību, nevis tādēļ, ka tas ir dabiski un taisnīgi, bet tādēļ, ka tie dod labumus.
Rikardo filozofijas būtība ir parādīt, ka sabiedrības sadarbība un darba dalīšana, starp cilvēkiem, kuri
visādā ziņā ir labāki un daudz prasmīgāki un cilvēkiem, kuri visādā ziņā ir sliktāki un mazāk prasmīgi, ir
izdevīga abām grupām. Radikālists Bentems teica: „Dabiskās tiesības ir vienkārši muļķības: dabiskās un
104
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būt vislielākajai laimei pēc iespējas lielākam sabiedrības skaitam.” Tādējādi pētot, to, kam būtu
jābūt pareizam, viņam nerūp aizspriedumainā ideja, kas attiecas uz Dieva vai dabas plāniem un
nodomiem, uz mūžiem noslēptiem no mirstīgā cilvēka; viņa nolūks ir atklāt, kas vislabāk kalpo cilvēka
labklājības un laimes veicināšanai. Maltuss parādīja, ka daba ierobežojot iztikas līdzekļus, nesaskaņo
ne ar vienu dzīvu būtni pastāvēšanas tiesības, un ka, nepiesardzīgi ļaujoties dabiskajam vairošanās
impulsam, cilvēks nekad nebūtu varējis pacelties pāri bada slieksnim. Viņš apgalvoja, ka cilvēku
civilizācija un labklājība varēja attīstīties vienīgi tāpēc, ka cilvēks iemācījās iegrožot savu seksuālo
vēlmi ar morālo savaldību. Utilitāristi necīnās ar kaprīzo valdību un privilēģijām, tāpēc, ka tā ir pret
dabisko likumu, bet gan tādēļ, ka tā ir kaitīga labklājībai. Viņi iesaka vienlīdzību likuma priekšā, nevis
tāpēc, ka cilvēki ir vienlīdzīgi, bet tāpēc, ka šāda politika ir izdevīga sabiedrības labklājībai. Noraidot
iluzoriskos dabiskā likuma un cilvēka vienlīdzības jēdzienus, mūsdienu bioloģija tikai atkārtoja to, ko
liberālisma utilitārie aizstāvji un demokrātija jau ilgi ir mācījuši daudz pārliecinošākā veidā.
Acīmredzami, ka neviena bioloģiskā doktrīna nekad nevarēs padarīt nederīgu to, ko utilitārisma
filozofija saka par demokrātiskās valdības sabiedrības lietderīgumu, privāto īpašumu, brīvību un
vienlīdzību likuma priekšā.
Mūsdienu doktrīnu pārsvars, kas atbalsta sabiedrības sadalīšanos un vardarbīgus konfliktus, nav
sociālās filozofijas aizbildināšanās rezultāts uz bioloģiskajiem atklājumiem, bet utilitārisma filozofijas
un ekonomikas teoriju gandrīz vispārīga noraidīšana. Cilvēki nesamierināmās klases konflikta un
internacionālā konflikta ideoloģiju ir aizvietojuši ar pareizi izprasto harmoniju, proti, visu indivīdu,
sabiedrības grupu un tautu ilgtermiņa interešu „ortodoksālo” ideoloģiju. Cilvēki cīnās viens ar otru
tāpēc, ka viņi ir pārliecināti, ka pretinieka iznīcināšana un likvidēšana ir vienīgais veids, kā uzlabot savu
labklājību.
2. Darvinisma sociālās sekas. Evolūcijas teorija, kā izskaidro Darvins, saka sociālā Darvinisma skola,
skaidri parādīja, ka dabā nepastāv tādas lietas kā miers un cieņa pret citu dzīvi un labklājību. Dabā
vienmēr pastāv cīņa un nesaudzīga vājākā iznīcināšana, kam neizdodas sevi aizsargāt. Liberālisma
plāni pastāvīgam mieram, gan iekšzemes gan starptautiskās attiecībās, ir iluzoriskā racionālisma
rezultāts pretēji dabiskajai kārtībai.
Tomēr, priekšstats par izdzīvošanas cīņu, kuru Darvins aizņēmās no Maltusa un piemēroja to savā
teorijā, ir jāsaprot metaforiskā nozīmē. Tā nozīme ir tā, ka dzīva būtne aktīvi pretojas spēkiem, kas ir
kaitīgi viņa paša dzīvībai. Šai pretestībai, ja tā ir veiksmīga, ir jābūt lietderīgai vides apstākļiem, kuros
iesaistītajai būtnei uzturas. Tai ne vienmēr ir jābūt iznīcinošam karam, tādam kā attiecībās starp
cilvēku un patogēniem mikrobiem. Saprāts ir parādījis, ka cilvēkam vislabākais veids kā uzlabot savus
apstākļus ir sabiedrības sadarbošanās un darba dalīšana. Tie ir cilvēka galvenie rīki viņa cīņā par
izdzīvošanu. Bet tie var darboties vienīgi tur, kur valda miers. Kari, pilsoņu kari un revolūcijas nav
izdevīgi cilvēku panākumiem cīņā par izdzīvošanu, jo tie sadala sabiedrības sadarbības pārvaldes
aparātu.
3. Saprāts un racionālā uzvedība saukta par nedabisku. Kristiešu teoloģija nosoda cilvēka ķermeņa un
attēlotās „dvēseles” dzīvnieciskās funkcijas, kā kaut ko svešu no visām bioloģiskām parādībām.
Pārmērīgā reakcijā pret šādu filozofiju dažiem mūsdienu cilvēkiem ir nosliece noniecināt visu, ar ko
cilvēks atšķiras no citiem dzīvniekiem. Viņuprāt cilvēka saprāts ir pakļauts dzīvnieciskiem instinktiem
un impulsiem; līdz ar to tas ir nedabiski un slikti. Viņiem terminiem racionālisms un racionāla uzvedība
ir apkaunojoša nozīme. Ideālais cilvēks, īstais cilvēks, ir būtne, kas pakļaujas saviem pirmatnējiem
instinktiem vairāk nekā savam saprātam.
Acīmredzamā patiesība ir tā, ka saprāts, cilvēka visraksturojošākā pazīme, arī ir bioloģiska parādība.
Tas nav nedz mazāk, nedz vairāk dabisks kā jebkura cita cilvēces pazīme, kā piemēram, stāvā gaita vai
āda bez matiem.

105

Bentham, Principles of the Civil Code, in Works, I, 301.lpp

Lapa 92 no 458

IX.

IDEJU LOMA

1. Cilvēku saprāts
SAPRĀTS ir cilvēku specifiskākā un raksturojošākā pazīme. Praksioloģijai nav nepieciešams izvirzīt
jautājumu, vai saprāts ir piemērots rīks priekš galējās un absolūtās patiesības izzināšanas. Tā
nodarbojas ar saprātu vienīgi tiktāl, cik tas dod iespēju cilvēkam rīkoties.
Visas tās lietas, kuras ir cilvēka sajūtu, uztveres un novērošanas pamatā pastāv arī pirms
dzīvnieciskajām sajūtām. Bet vienīgi cilvēkam ir spēja pārvērst sajustos stimulus novērošanā un
pieredzē. Un vienīgi cilvēks var sakārtos savus dažādos novērojumus un pieredzi loģiski saistītā
sistēmā.
Rīcība sākas ar domāšanu. Domāšanu ir apzināta pirms nākotnes rīcības un atspoguļojas pagātnes
rīcībās. Domāšana un rīcība ir neatdalāmas. Katra rīcība vienmēr tiek balstīta un noteiktu ideju par
cēloņsakarību attiecībām. Tas, kurš domā cēloņsakarību attiecībās, domā teorēmu. Rīcība bez
domāšanas, praktizēšana bez teorijas ir neiedomājama. Iemesls var būt maldīgs un teorija nepareiza,
bet domāšana un terorizēšana netrūkst nevienā rīcībā. No otras puses domāšana vienmēr ir
iespējamās rīcības domāšana. Pat tas, kurš domā par skaidru teoriju pieņem, ka teorija ir pareiza, proti
ka rīcība atbilst tās saturam, lai radītu efektu, ko sagaida no tās mācības. Tam nav nekāda loģiska
sakara vai šāda rīcība ir izpildāma vai nav. Vienmēr indivīds ir tas, kas domā. Sabiedrība nedomā vairāk
kā tā ēd vai dzer. Cilvēka saprāta evolūcija, no naivas pirmatnējā cilvēka domāšanas līdz daudz
izsmalcinātākai mūsdienu zinātnes domāšanai, notika sabiedrībā. Taču pati domāšana vienmēr ir
atsevišķu cilvēku sasniegums. Pastāv kopēja rīcība, bet nav kopīga domāšana. Pastāv tikai tradīcija, kas
saglabā domas un ziņo par tām citiem, lai stimulētu viņu domāšanu.
Taču, cilvēkam nav iespējas piesavināt savu priekšteču domas, vienīgi atkal tās izdomāt no jauna.
Tādējādi viņš var virzīties attīstībā tālāk pamatojoties uz viņa priekšgājēju domām. Galvenais tradīciju
vadītājs ir vārds. Domāšana ir saistīta ar valodu un vice versa. Jēdzieni ir ietverti izteicienos. Valoda ir
domāšanas līdzeklis tāpat kā tas ir sabiedriskās rīcības līdzeklis.
Domu un ideju vēsture ir pārrunas, kuras tiek veiktas no paaudzes paaudzē. Nobrieduša cilvēka
domāšana izriet no viņa domāšanas agrīnajos gados. Bez šīs stimulācijas palīdzības intelektuālā
attīstība būtu bijusi neiespējama. Cilvēku evolūcijas nepārtrauktība, atvašu sēšana un ražas novākšana
no zemes, kuru senči attīrīja un apstrādāja, parāda arī sevi zinātnes un ideju vēsturē. No saviem
priekštečiem mēs esam mantojuši ne tikai produktu krājumus no dažādiem preču grupām, kas ir mūsu
materiālo bagātību avots, bet arī esam mantojusi idejas un domas, teorijas un tehnoloģijas, kurām
mūsu domāšana ir parādā savu produktivitāti. Bet domāšana vienmēr ir atsevišķu cilvēku izpausme.

2. Pasaules Uzskats un Ideoloģija
Teorijas, kas vada rīcību, bieži ir nepilnīgas un neapmierinošas. Tās var būt pretrunīgas un nederīgas
iekļaušanai vispārējām un saistītām sistēmām.
Ja mēs aplūkojam visas teorēmas un teorijas, kuras vada noteiktu indivīdu un grupu uzvedību kā
saistītu kompleksu un mēģinām tās, ciktāl tas ir iespējams, iekļaut sistēmā, proti, visaptverošā
zināšanu daudzumā, mēs runājam par to kā pasaules uzskatu. Pasaules uzskats ir, kā teorija, visu lietu
izskaidrojums un, kā pamācība rīcībai, labākais veids kā likvidēt neērtības tik daudz cik vien iespējams.
Tādējādi pasaules uzskats, no vienas puses, ir visu parādību izskaidrojums un, no otras puses,
tehnoloģija, un abi šie termini tiek ņemti vērā savā visplašākajā nozīmē. Reliģija, metafizika un
filozofija cenšas nodrošināt pasaules uzskatu. Viņi izskaidro visumu un viņi dod padomu cilvēkam, kā
rīkoties.
Ideoloģijas jēdziens ir šaurāks nekā pasaules uzskats. Runājot par ideoloģiju, mums padomā ir vienīgi
cilvēku rīcība un sabiedrības sadarbība, ignorējot metafizikas, reliģisko dogmu, dabas zinātņu
problēmas un no tiem iegūtās tehnoloģijas. Ideoloģija ir mūsu doktrīnu kopums attiecībā uz atsevišķu
cilvēku uzvedību un sabiedrības attiecībām. Gan pasaules uzskats, gan ideoloģija, pārsniedz
ierobežojumus, kuri ir uzlikti lietām, kādas tās ir, pilnīgi neitrālai un akadēmiskai pētīšanai. Tās ir ne
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tikai zinātniskās teorijas, bet arī doktrīnas par meklējamo, proti, par galējo mērķi, uz kuru cilvēkam
būtu jātiecas, savās pasaulīgajās interesēs.
Askētisms māca, ka vienīgais veids, kas ir pieejams cilvēkam, lai novērstu sāpes un sasniegtu pilnīgu
mieru, apmierinātību un laimi, ir novērsties no pasaulīgajām interesēm un dzīvot bez
apgrūtinājumiem ar pasaulīgajām lietām. Nepastāv cita pestīšana kā vienīgi atteikšanās no tiekšanās
pēc materiālajiem labumiem, pazemīgi paciest zemes svētceļojuma likstas un sevi veltīt vienīgi
sagatavošanai mūžīgajai svētlaimei. Tomēr, to skaits, kas pastāvīgi un nelokāmi seko šiem askētisma
principiem, ir tik niecīgs, ka nav viegli nosaukt pat dažus vārdus. Liekas, ka pilnīga pasivitāte, ko
atbalsta askētisms ir pretrunīga dabai. Dzīves kārdinājums gūst virsroku. Askētisma principi ir sajaukti.
Pat vissvētākie eremīti ir piekāpušies dzīvei un pasaulīgajām interesēm, kas neatbilst viņu stingrajiem
principiem. Bet tiklīdz cilvēks sāk ņemt vērā jebkuru pasaulīgo interesi un aizstāj tīri veģetatīvās idejas
atzīstot pasaulīgās lietas, lai cik arī nosacīts un nesavienojams ar viņa pārējo neīsto doktrīnu, viņš
izveido tiltu pāri bezdibenim, kas viņu atšķīra no tiem, kuri vēlas tiekties pēc pasaulīgiem mērķiem.
Tad viņam ir kaut kas kopējs ar visiem pārējiem cilvēkiem.
Cilvēku domas par lietām, par kurām ne skaidrs saprāts ne pieredze nevar sniegt jebkādas zināšanas,
var atšķirties tik radikāli, ka nebūs iespējams panākt vienošanos. Šinī jomā, kurā prāta brīvo fantāziju
neierobežo ne loģiskā domāšana ne sensoriskā pieredze, cilvēks var ļaut vaļu savai individualitātei un
subjektivitātei. Nekas nav vairāk personisks, kā jēdzieni un attēli par transcendentālo. Lingvistiskie
termini nevar padarīt zināmu to, ko saka par transcendentālo, neviens nekad nevarēs noskaidrot, vai
dzirdētājs aptver to tādā pašā veidā kā runātājs. Attiecībā par lietām aizkapa dzīvē nevar panākt
nekādu vienošanos. Reliģiskie kari ir visbriesmīgākie kari, jo tie cīnās bez jebkādām samierināšanās
izredzēm. Bet tur, kur ir iesaistītas pasaulīgās lietas, cilvēku dzīvības saglabāšanai sāk darboties visu
cilvēku dabiskā radniecība un bioloģisko nosacījumu identitāte. Darba dalīšanas rezultāta augstāka
sadarbošanās produktivitāte padara sabiedrību par vislabāko līdzekli katram indivīdam savu mērķu
sasniegšanai, vienalga kāds arī būtu pats mērķis. Sabiedrības sadarbības uzturēšana un turpmākā
intensifikācija kļūst par katra interesi un rūpēm. Katrs pasaules uzskats un katra ideoloģija, kas nav
pilnīgi un absolūti pakļauta askētisma praktizēšanai un dzīvošanai vientuļnieka izolācijā, ir jāpievērš
uzmanība faktam, ka sabiedrība lielisks līdzeklis pasaulīgo mērķu sasniegšanai. Bet tad, kopējais
saprāts ir uzvarējis, izveidojot ceļu savstarpējai saskaņai attiecībā uz mazākām sabiedrības problēmām
un sabiedrības organizācijas detaļām. Lai kā arī dažādās ideoloģijas varētu savstarpēji konfliktēt, tās
harmonizējas vienā viedoklī, atzīstot dzīvošanu sabiedrībā.
Cilvēkiem dažreiz neizdodas saskatīt šo faktu, jo, nodarbojoties ar filozofijām un ideoloģijām, viņi
pievērš lielāku uzmanību tam, ko šīs doktrīna apgalvo, attiecībā uz transcendentālo un nezināmajām
lietām, un mazāk pievēršanas to apgalvojumiem par rīcību šajā pasaulē. Starp dažādām ideoloģiskās
sistēmas daļām, bieži vien pastāv savstarpēji nesavienojamas daļas. Cilvēkam, kas rīkojās, ir svarīgas
tikai tās mācības, kas dod pamācību pašai rīcībai, nevis tās doktrīnas, kuras ir tīri akadēmiskas un
neattiecas uz uzvedību sabiedrības sadarbības ietvaros. Mēs varam ignorēt dzelžaino filozofiju un
neatlaidīgo askētismu, jo šāds nelokāms askētisms obligāti novedīs pie visu viņu atbalstītāju
iznīkšanas. Visas pārējās ideoloģijas, kas piekrīt dzīves nepieciešamības meklējumiem, tiek kaut kādā
veidā piespiestas ievērot faktu, ka darba dalīšana produktīvāka nekā atsevišķs darbs. Tādējādi viņi
atzīst nepieciešamību pēc sabiedrības sadarbošanās.
Praksioloģija un ekonomika nav kvalificētas nodarboties ar jebkuras doktrīnas transcendentālajiem
un metafiziskālajiem aspektiem. Bet no otras puses, nekāda vēršanās pie jebkurām reliģiskajām vai
metafiziskālajām dogmām un pārliecībām, nevar atzīt par nederīgām teorēmas un teorijas, kas
attiecas uz sabiedrības sadarbību, ko izstrādājusi loģiski pareiza praksioloģiskā spriešana. Ja filozofija ir
atzinusi nepieciešamību pēc sabiedriskajām saiknēm starp cilvēkiem, tā sevi, tiktāl cik sabiedriskās
rīcības problēmas spēlē savu nozīmi, ir nolikusi vietā, no kuras nav izejas uz personīgo pārliecību un
ticības zvērestu, kas pakļautos pilnīgai apskatei ar racionālām metodēm.
Šis būtiskais fakts bieži tiek ignorēts. Cilvēki uzskata, ka atšķirības pasaules uzskatos rada
nesamierināmus konfliktus. Tiek uzskatīts, ka galveno antagonismu, starp grupām, kuras ir nodevušās
atšķirīgiem pasaules uzskatiem, nevar atrisināt ar kompromisu. Tas nāk no cilvēka dvēseles
dziļākajiem nostūriem un ir cilvēku iedzimtās sazināšanās izteiksme ar pārdabiskiem un mūžīgajiem
spēkiem. Starp cilvēkiem, kurus atdala atšķirīgi pasaules uzskati, nekad nevar būt nekāda sadarbība.
Tomēr, ja mēs nododam pārskatīšanai visu partiju programmas – abas, gan gudri izstrādātās un
publicētās programmas, gan tās, kurām partija patiešām pievēršas, tiekot pie varas – mēs varam viegli
atklāt šo izskaidrojumu maldus. Visas mūsdienu politiskās partijas tiecas pēc pasaulīgajiem labumiem
un savu atbalstītāju labklājību. Viņi sola, ka viņi saviem atbalstītājiem padarīs ekonomiskos apstākļus
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daudz apmierinošākus. Attiecībā uz šo jautājumu, nepastāv nekāda atšķirība starp Romas katoļu
baznīcu un dažādiem Protestantu konfesijām, tiktāl cik tās iejaucās politiskajos un sabiedriskajos
jautājumos, kā arī starp kristietību un ne kristiešu reliģiju, starp ekonomiskās brīvības aizstāvjiem un
dažādiem marksisma materiālisma veidiem, starp nacionālistiem un internacionālistiem, starp
rasistiem un starprasu miera draugiem. Taisnība, ka daudzas no šim partijām uzskata, ka viņu grupa
nedrīkst iegūt labklājību uz citu grupu rēķina, un iet pat tik tālu, lai apspriestu citu grupu pilnīgu
iznīcināšanu vai apspiešanu, kā nepieciešamību savas paša grupas labklājībai. Neskatoties uz to, citu
iznīcināšana vai apspiešana viņiem nav galamērķis, bet līdzeklis, lai sasniegtu to, pēc kā viņi tiecas kā
galamērķi: viņu pašu grupas uzplaukums. Ja viņi būtu uzzinājuši, ka viņu pašu plāni tiek vadīti ar
neīstām teorijām un neradītu labvēlīgus sagaidāmos rezultātus, viņi būtu mainījuši savas programmas.
Krāšņie apgalvojumi, kurus cilvēki izsaka par lietām, kuras ir nezināmas un cilvēka prātam
neaptverams, viņu kosmoloģijas, pasaules uzskati, reliģijas, mistikas, metafizikas un konceptuālās
fantāzijas plaši atšķiras viena no otras. Bet viņu ideoloģiju praktiskā būtība, proti, viņu mācību
nodarbošanās ar tiem mērķiem, uz kuriem jātiecas pasaulīgajā dzīvē un ar līdzekļiem, lai sasniegtu šo
mērķus, parāda daudz vienveidību. Protams, pastāv atšķirības un antagonisms abos, attiecībā uz
mērķiem un līdzekļiem. Tomēr atšķirības attiecībā uz mērķiem ir nesamierināmas, tās nekavē
sadarbību un draudzīgas vienošanās sabiedriskās rīcības jomā. Tiktāl cik mērķiem ir sakars vienīgi ar
līdzekļiem un veidiem, tie ir tīri tehnisks raksturs un kā tādus tos var izpētīta ar racionālām metodēm.
Kad partiju konfliktu karstumā kāds no frakcijas paziņo: „Šeit mēs nevaram turpināt mūsu pārrunas ar
jums, jo mēs saskaramies ar jautājumu, kas aizskar mūsu pasaules uzskatus, par šo jautājumu mums ir
jābūt dzelžainiem un stingri jāsliecas uz mūsu principiem, lai kas arī notiktu,”, kādam ir nepieciešams
tikai rūpīgāk pārbaudīt jautājumu, lai saprastu, ka šāds paziņojums apraksta antagonismu kā daudz
asāku nekā tas patiesībā ir. Patiesībā visas partijas, kuras ir nodevušās cilvēku labklājības celšanai un
tādējādi pieļauj sabiedrības sadarbošanos, jautājumos, par sabiedrības sadarbību un sabiedriskās
rīcības uzvedību, nepastāv galējo principu un pasaules uzskatu problēmas, bet ideoloģiskās
problēmas. Tās ir tehniskās problēmas attiecībā uz kurām kaut kāda vienošanās vienmēr ir iespējama.
Neviena partija apzināti nedotu priekšroku sabiedrības sadalīšanai, anarhijai un atgriešanos
pirmatnējā barbarismā, risinājumam, kuru var nopirkt par kāda ideoloģiskā viedokļa ziedošanas cenu.
Partiju programmās šiem tehniskajiem jautājumiem, protams, ir galvenā nozīme. Partija ir apsolījusi
noteiktus līdzekļus, tā iesaka noteiktas metodes politiskajām rīcībām un pilnībā noraida visas pārējās
metodes un politikas kā neatbilstošas. Partija ir kolektīvs, kurš apvieno visus tos, kuri ir gatavi
izmantot vienādus līdzekļus priekš kopīgas rīcības. Princips, kas atšķir cilvēkus un izveido partijas, ir
līdzekļu izvēle. Tādējādi pašai partijai kā tādai, līdzekļu izvēle ir būtiski svarīga. Partija ir nolemta
neveiksmei, ja ieteiktie līdzekļi ir nesekmīgi un kļūst acīm redzami. Partiju vadītājiem, kuru prestižs un
politiskā karjera ir saistīta ar partijas programmu, var būt dažādi iemesli priekš savu principu
izņemšanas no neierobežotas diskusijas, viņi var piedēvēt tiem sasniedzamā galamērķa īpašības, kuru
nevar apšaubīt, jo tās ir balstītas uz pasaules uzskatiem. Bet cilvēkiem, uz kuru pilnvarām partiju
vadītāji izliekas rīkojamies, balsotājiem, kurus viņi grib dabūt savā pusē un tiem, kuru balsis viņi
saaģitē, lietas piedāvā citu aspektu. Viņiem nav nekādu iebildumu rūpīgi pārbaudīt katru partijas
programmas jautājumu. Viņi saktās uz šādu programmu vienīgi kā uz rekomendāciju izmantojamajiem
līdzekļiem, lai viņi sasniegtu paši savus mērķus, proti, iespējamo labklājību.
Tas, kas atdala tās partijas, kuras sauc sevi par mūsdienīgās pasaules uzskatu partijām, citiem
vārdiem sakot, partijas, kuras ir nodevušās galvenajiem filozofiskajiem lēmumiem par beidzamo
galamērķi, ir tikai šķietamās nesaskaņas attiecībā par beidzamajiem galamērķiem. Viņu antagonisms
attiecas vai nu uz reliģisko pārliecību vai starptautisko attiecību problēmām vai ražošanas līdzekļu
īpašumtiesību problēmām vai arī politikas organizēšanas problēmām. Var saskatīt, ka visas šīs
pretrunas attiecas uz līdzekļiem, nevis uz pašu galamērķi.
Sāksim ar nācijas politikas organizēšanas problēmām. Pastāv demokrātiskās valdības sistēmas,
106
pārmantotās monarhijas, viltus izredzētā valdnieka un Cēzara diktatūras atbalstītāji . Taisnība, ka šīs
programmas bieži iesaka atsaucoties uz lieliskām institūcijām, mūžīgajiem visuma likumiem, dabas
kārtību, nenovēršamās vēsturiskās evolūcijas virzienu un uz citu transcendentālo lietu zināšanām. Bet
šādi apgalvojumi ir tikai nejauša izdaiļošana. Griežoties pie vēlētājiem, partijas uzlabo savus
argumentus. Viņi ļoti cenšas parādīt, ka sistēma, kuru viņi atbalsta, būs daudz labāka par tām, kuras
atbalsta citas partijas, lai realizētu tos mērķus, pēc kuriem tiecas pilsoņi. Viņi izceļ labvēlīgo rezultātus,
kas tika sasniegts pagātnē vai citās valstīs, un viņi noniecina citu partiju programmas stāstot to
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neveiksmes. Viņi ķeras gan pie skaidras spriešanas, gan pie vēsturiskās pieredzes skaidrošanas, lai
parādītu savu priekšlikumu pārākumu un pretinieku veltīgumu. Viņu galvenais arguments vienmēr ir :
politiskā sistēma, kuru mēs atbalstam, sniegs jums augstāku labklājību un lielāku apmierinātību.
Sabiedrības ekonomikas organizēšanas jomā pastāv liberāļi, kas aizstāv privātās ražošanas līdzekļu
īpašumtiesības, sociālisti, kas aizstāv valsts ražošanas līdzekļu īpašumtiesības un interventi, kas
aizstāv trešo sistēmu, kas, kā viņi apgalvo, ir tikpat tālu no sociālisma cik tā ir no kapitālisma. Šo
partiju interešu sadursmē atkal pastāv daudz runas par pamata filozofiskajiem jautājumiem. Cilvēki
runā par īstu brīvību, vienlīdzību, sociālo taisnību, indivīda tiesībām, kopienu, solidaritāti un
cilvēkmīlestību. Bet katra partija ir nolēmusi pierādīt ar racionalizēšanu un ar atsaukšanos uz
vēsturisko pieredzi, ka vienīgi tā sistēma, ko rekomendē viņi, padarīs pilsoņus bagātākus un
apmierinātākus. Viņi saka iedzīvotājiem, ka viņu programmas realizēšana paaugstinās dzīves līmeni
līdz daudz augstākam līmenim nekā jebkuras citas partijas programmas realizēšana. Viņi neatlaidīgi
uzstāj par savu plānu izdevīgumu un par to lietderību. Ir skaidrs, ka tie neatšķiras viens no otra
attiecībā uz mērķiem, bet vienīgi ar izmantojamiem līdzekļiem to sasniegšanai. Visas partijas izliekas
tiecamies pēc augstākas materiālās labklājības vairākumam iedzīvotāju.
Nacionālisti uzsver jautājumu, ka pastāv nesamierināms konflikts starp atšķirīgām tautas interesēm,
ja vien, no otras puses, tautā visu iedzīvotāju pareizi izprastās intereses ir saskanīgas. Valsts var
attīstīties vienīgi uz citu valstu rēķina; atsevišķs iedzīvotājs var dzīvot labi vienīgi, ja viņa valsts plaukst.
Liberāļiem ir atšķirīgs viedoklis. Viņi uzskata, ka valstu atšķirīgās intereses saskan ne mazāk kā
atšķirīgu indivīdu grupu, klases un sabiedriskā slāņa intereses valstī. Viņi uzskata, ka miermīlīga
starptautiskā sadarbība ir daudz piemērotāks līdzeklis nekā konflikts, lai sasniegtu mērķi, pēc kā viņi
un nacionālisti abi tiecas, proti, viņu pašu valsts labklājība. Viņi, kā apgalvotu nacionālisti, neatbalsta
mieru un brīvu tirdzniecību, lai neievērotu savas valsts intereses, bet labāk svešinieku intereses. Tieši
otrādi, viņi uzskata mieru un brīvo tirdzniecību par vislabāko līdzekli, lai padarītu savu valsti bagātāku.
Tas, kas atdala brīvās tirdzniecības aizstāvjus no nacionālistiem, ir nevis mērķis, bet gan izmantojamie
līdzekļi, ko iesaka kopējā mērķa sasniegšanai.
Nevienprātību, attiecībā uz reliģiskajiem jautājumiem, nevar atrisināt ar racionālām metodēm.
Reliģiskie konflikti būtībā ir nesamierināmi. Taču, tiklīdz reliģiskā kopiena ieiet politiskās rīcības jomā
un mēģina tikt galā ar sabiedrības organizēšanas problēmām, tai ir pienākums ņemt vērā pasaulīgās
bažas, lai kā arī tas varētu konfliktēt ar to dogmām un ticību. Neviena reliģija savās eksoteriskās
darbībās nekad nav uzdrīkstējusies pateikt cilvēkiem atklāti: Mūsu plāna realizācija sabiedrības
organizēšanai padarīs jūs nabadzīgākus un pasliktinās jūsu zemes labklājību. Tie, kuri ir nodevušies
pastāvīgai dzīvei nabadzībā, attālinājās no politiskās darbības vietām un nodevās eremītu noslēgtībai.
Bet baznīcas un reliģiskās kopienas, kuras ir centušās konvertēt un ietekmēt savu sekotāju politiskās
un sabiedriskās aktivitātes, ir veicinājušas laicīgās uzvedības principus. Saskaroties ar cilvēku zemes
svētceļojuma jautājumu, viņi gandrīz neatšķiras no jebkuras citas politiskās partijas. Aģitējot, viņi
uzsver, vairāk par svētlaimi viņā pusē, materiālos labumus, kurus viņi ir paredzējuši saviem ticības
brāļiem. Vienīgi pasaules uzskats, kura atbalstītāji atsakās no jebkādām pasaulīgajām aktivitātēm, lai
kas arī varētu nepievērst uzmanību uz racionāliem apsvērumiem, kuri parāda, ka sabiedrības
sadarbība ir unikāls līdzeklis, lai sasniegtu visus cilvēku mērķus. Tādēļ, ka cilvēks ir sabiedrisks
dzīvnieks, kurš var attīstīties un plaukt vienīgi sabiedrības ietvaros, visas ideoloģijas ir spiestas atzīt
sabiedrības sadarbības pārākuma nozīmi. Viņiem ir jātiecas pēc visapmierinātākās sabiedrības
organizēšanas un ir jāpiekrīt cilvēka bažām, lai uzlabotu viņa materiālo labklājību. Tādējādi viņi visi
sevi noliek uz kopīga pamata. Viņus atdala nevis pasaules uzskati un transcendentālie jautājumi, kas
nepakļaujas saprātīgai diskusijai, bet izmantojamo līdzekļu un metožu problēmas. Šādi ideoloģiskie
antagonismi ir atvērti pilnīgai pārbaudei ar praksioloģijas un ekonomikas zinātniskajām metodēm.

Cīņa Pret Kļūdām
Kritiska pārbaude filozofiskajām sistēmām, kuras izveidoja cilvēces izcilie domātāji, ļoti bieži ir
atklājusi plaisas un defektus iespaidīgajā struktūrā no šiem šķietami konsekventiem un saskaņotiem
saprātīgās domas korpusiem. Pat tiem ģēnijiem, kas iezīmē pasaules uzskatu, dažreiz neizdodas
izvairīties no pretrunām un kļūdaina siloģisma.
Ideoloģijas, kuras pieņem sabiedriskā doma, vēl ir inficētas ar cilvēka prāta nepilnībām. Tās
galvenokārt ir eklektisks pretstatījums idejām, pilnīgi nesaderīgas viena ar otru. Tās nespēj izturēt
loģisku sava satura pārbaudi. To pretruna ir nelabojama un nepakļaujas nekādam mēģinājumam
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savienot tās dažādās daļas ideju sistēmā, kas ir savienojama viena ar otru. Daži autori mēģina
attaisnot pretrunas, kuras ir vispārīgi pieņemtas ideoloģijas, norādot uz kompromisa priekšrocībām,
lai arī cik neapmierinošām no loģiskā viedokļa tās arī būtu, mierīgai savstarpējo cilvēku attiecību
funkcionēšanai. Viņi atsaucas uz bieži izplatītu kļūdu, ka dzīve un realitāte „nav loģiska”, viņi apgalvo,
ka pretrunīga sistēma varētu pierādīt tās noderību vai pat tās patiesību, darbojoties apmierinoši,
kamēr loģiski konsekventa sistēma radītu katastrofu. Nav nepieciešams no jauna atspēkot šādas
izplatītās kļūdas. Loģiskajai domāšanai un reālajai dzīvei nav divi atšķirīgi orbīti. Loģika cilvēkam ir
vienīgais līdzeklis, lai valdītu realitātes problēmas. Tas, kas ir pretrunīgs teorijā, ir nemazāk pretrunīgs
realitātē. Neviena ideoloģiskā pretruna nevar dot apmierinošu, proti, darbojošos, risinājumu
problēmām, ko piedāvā pasaules fakti. Vienīgais pretrunīgo ideoloģiju mērķis ir noklusēt patiesās
problēmas un tādējādi aizkavēt cilvēkus laicīgi atrast piemērotu politiku, lai tās atrisinātu.
Nesaskanīgas ideoloģijas dažreiz var atlikt acīmredzama konflikta rašanos. Taču tie noteikti saasina
ļaunumu, ko viņi maskē un padara gala risinājumu daudz grūtāku. Viņi vairo agoniju, viņi pastiprina
naidu un padara mierīgu vienošanos neiespējamu. Nopietna kļūda ir uzskatīt ideoloģiskās pretrunas
par nekaitīgām vai pat labvēlīgām.
Galvenais praksioloģijas un ekonomikas mērķis ir aizvietot pretrunīgās eklektikas doktrīnas ar
pastāvīgi pareizām ideoloģijām. Nav cita līdzekļa kā aizkavēt sabiedrības sabrukšanu un nosargāt
vienmērīgu cilvēku apstākļu uzlabošanos, kā tie, kurus sniedz saprāts. Cilvēkiem ir jācenšas domāt
caur visām iesaistītajām problēmām, līdz brīdim, kad cilvēka prāts vairs nav spējīgs iet tālāk. Cilvēki
nekad nedrīkst piekrist jebkādam risinājumam, kuru ir izteikušas vecākās paaudzes, viņiem vienmēr ir
jāapšauba no jauna katra teorija un katra teorēma, viņi nekad nedrīkst atslābt savos mēģinājumos
novērst maldus un atrast vislabāko iespējamo izziņu. Viņiem ir jācīnās pret kļūdām, atmaskojot neīstās
doktrīnas un atklājot patiesību.
Iesaistītās problēmas ir tikai intelektuālas un kā tādas tās arī ir jāaplūko. Būtu katastrofāli tās novirzīt
uz morālo jomu un atbrīvoties no pretējo ideoloģiju atbalstītājiem, saucot tos par zemiskiem
cilvēkiem. Veltīgi ir uzstāt, ka tas, pēc kā tiecamies mēs, ir labs, un ka tas, pēc kā tiecās pretējā puse, ir
slikts. Jautājums, kas ir jāatrisina, ir kas tieši tad tiek uzskatīts kā labs un kas kā slikts. Stingrais
dogmatisms , kas ir raksturīgs reliģiskajām grupām un marksismam, rada vienīgi nesamierināmus
konfliktus. Tas priekšlaicīgi atzīst visus disidentus kā ļaundarus, liek apšaubīt viņu godprātību un liek
padoties bez ierunām. Nekāda sabiedrības sadarbība nav iespējama, kur dominē šāda attieksme. Ne
labāka tieksme, mūsdienās ļoti izplatīta, ir saukt citu ideoloģiju atbalstītājus par vājprātīgiem. Psihiatri
neskaidri nosaka robežu starp veselo saprātu un vājprātu. Būtu absurdi, nespeciālistiem iejaukties šajā
psihiatrijas būtiskajā jautājumā. Taču ir skaidrs, ka ,ja jau pats fakts, ka cilvēki dalās ar kļūdainiem
viedokļiem un rīkojas saskaņā ar viņa pieņemtajām kļūdām, kvalificē viņu kā nepieskaitāmu, tad būtu
ļoti grūti atrast indivīdu, kuram var piemērot vājprātīgā vai normālā epitetu. Tad mēs esam spiesti
saukt iepriekšējās paaudzes par vājprātīgām, jo viņu idejas par dabas zinātnes problēmām un
rezultātā viņu tehnikas atšķīrās no mūsējām. Turpmākās paaudzes sauks mūs par vājprātīgām tieši šī
paša iemesla dēļ. Cilvēkam ir iespējams kļūdīties. Ja kļūdīšanās būtu vājprāta raksturīga pazīme, tas
visi būtu jāsauc par vājprātīgiem.
Kā arī fakts, ka cilvēks nav vienisprātis ar viedokli, kas ir vairākumam viņa laikabiedru, nepadara viņu
par vājprātīgo. Vai Koperniks, Galilejs un Lavuazjē bija vājprātīgie? Tā ir ierasta vēstures gaita, ka
cilvēks izdomā jaunas idejas, kas ir pretrunīgas citiem cilvēkiem. Vēlāk dažas no šīm idejām tiek
iekļautas zināšanu sistēmā, ko sabiedriskā doma pieņem kā patiesu. Vai ir pieļaujams, ka „normāla
cilvēka” epitetu piemēro lempjiem, kuriem nekad nav bijušas savas idejas un aizliedz tās visiem
novatoriem?
Mūsdienu psihiatru metodes ir patiešām nedzirdētas. Viņi pilnībā ignorē praksioloģijas un
ekonomikas teorijas. To līdzība ar mūsdienu ideoloģijām ir virspusīga un nekritiska. Tomēr viņi pilnīgi
mierīgi apsauc dažu ideoloģiju atbalstītājus par paranoiskām personām.
Eksistē cilvēki, kuriem ir vispārīgi uzspiesta kauna zīme kā monetārie īpatņi. Monetārie īpatņi iesaka
monetāros pasākumus, lai visus padarītu bagātus. Viņu plāni ir iluzoriski. Tomēr, tie konsekventi
izmanto monetāro ideoloģiju, kuru pilnībā apstiprina mūsdienu sabiedriskais viedoklis un atbalsta
gandrīz visas valdības politikas, politiskās partijas un prese.
Tie, kuri nav pazīstami ar ekonomikas teoriju, vispārīgi uzskata, ka kredīta paplašināšana un naudas
daudzuma palielināšana apritē ir iedarbīgi līdzekļi, lai pastāvīgi samazinātu procentu likmi zem tiem
augstumiem, kurus tā būtu ieguvusi nemanipulētā kapitāla un aizdevuma tirgū. Šī teorija ir pilnīgi
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iluzoriska . Taču šāda teorija vada gandrīz katras mūsdienu valdības monetāro un kredītpolitiku.
Mūsdienās, balstoties uz šo maldīgo ideoloģiju, nav iespējams celt nekādus iebildumus pret plāniem,
kurus modernizē Pjērs Żozefs Prudons (Pierre Joseph Proudhon), Ernests Solvejs (Ernest Solvay),
Klifords Duglas (Clifford Hugh Douglas) un citi iespējamie reformisti. Viņi ir tikai mazliet vairāk
neatlaidīgāki par pārējiem cilvēkiem. Viņi vēlas samazināt procentu likmi līdz nullei un tādējādi atcelt
pavisam „kapitāla” nepietiekamību. Tam, kurš vēlēsies atspēkot viņus, ir jāuzbrūk teorijām, kas ir lielo
valstu monetāro un kredītpolitiku pamatā.
Psihiatrs varētu iebilsts, ka fakts, kas raksturo cilvēku kā vājprātīgu, ir tieši tas, ka viņam trūkst
mērenība un viņš nonāk galējībās. Kamēr normāls cilvēks ir pietiekami saprātīgs, lai sevi ierobežotu,
tad paranoisks cilvēks pārkāpj visas robežas. Tā ir diezgan neapmierinoša atbilde uz kritiku. Visi
argumenti, kas atbalsta tēzi, ka procentu likme var samazināt samazinot kredīta pieejamību no 5 vai 4
procentiem uz 3 vai 2 procentiem, ir vienādi derīgas samazinājumam līdz nullei. Monetārajiem
īpatņiem noteikti būs taisnība no kļūdainā monetārā viedokļa, kam piekrīt vairākums. Daži psihiatri,
kas sauca vāciešus, kuri atbalstīja nacisma principus, par vājprātīgiem un gribēja to izārstēt ar
ārstnieciskajām procedūrām. Arī šeit mēs atkal saskaramies ar to pašu problēmu. Nacisma doktrīnas ir
aplamas, bet tās pēc būtības nepiekrīt sociālisma un nacionālisma ideoloģijām kā to apstiprina citu
tautu sabiedriskais viedoklis. Tas, kas iezīmēja nacistus, bija tikai šo ideoloģiju neatlaidīga izmantošana
Vācijas īpašajos apstākļos. Gluži kā visas pārējās mūsdienu valstis, nacisti vēlējās, lai valdība patstāvīgi
kontrolē biznesu un ekonomiku, proti, autarķiju savai valstij. Viņu politikas raksturojošākā pazīme bija
tā, ka viņi atteicās piekrist saviem trūkumiem, kurus šīs pašas sistēmas pieņemšana citās valstīs būtu
uzspiedusi viņiem. Viņi nebija gatavi būt mūžīgi „ieslodzītiem”, kā viņi apgalvoja, salīdzinoši
pārapdzīvotā teritorijā, kurā fiziskie apstākļi padara cilvēku sasniegumu produktivitāti zemāku nekā
citās valstīs. Viņi uzskatīja, ka viņu valsts lielie apdzīvotības rādītāji, viņu valsts stratēģiski izdevīgā
ģeogrāfiskā situācija, un iedzimtais spars un viņu bruņoto spēku drošsirdība nodrošināja viņiem
lielisku iespēju, lai novērstu agresiju no ļaunuma, par kuru viņi sūdzējās.
Tagad, lai kurš arī pieņemtu nacionālisma un sociālisma ideoloģiju kā patiesu un kā savas valsts
politikas standartu, nav spējīgs no tiem atspēkot nacistu izdarītos secinājumus. Vienīgais veids, kas
atlika, lai atspēkotu nacismu, kas atbalstīja šo divus principus, bija sakaut nacistus karā. Un, tik ilgi,
kamēr sociālisma un nacionālisma ideoloģija pasaules sabiedriskajā domā būs vadošā, vācieši vai citi
cilvēki mēģinās vēlreiz gūt panākumus ar vardarbību un iekarošanu, kad vien viņiem būs šāda iespēja.
Nav nekādas cerības iznīdēt agresīvu mentalitāti, ja kāds pilnībā neiznīcina ideoloģiskos maldus, no
kurienes rodas šī agresivitāte. Tas nav psihiatru uzdevums, bet gan ekonomistu108. Cilvēkam ir tikai
viens līdzeklis, lai cīnītos ar kļūdām: saprāts.

3. Varenība
Sabiedrība ir cilvēku rīcības produkts. Cilvēku rīcību vada ideoloģijas. Tādējādi sabiedrība un jebkura
noteikta sociālo jautājumu kārtība ir ideoloģiju rezultāts; ideoloģija nav noteiktu sabiedrisko
jautājumu stāvokļa produkts, kā to apgalvo marksisms. Protams, cilvēku domas un idejas nav
atsevišķu indivīdu sasniegums. Arī domāšana attīstās tikai caur domātāju sadarbību. Neviens indivīds
nevarētu progresēt savā spriestspējā, ja viņam būtu nepieciešamībās sākt no sākuma. Cilvēks var
virzīties uz priekšu domāšanā vienīgi tāpēc, ka viņa sasniegumiem palīdzēja iepriekšējās paaudzes, kas
ir izveidojušas domāšanas līdzekļus, jēdzienus un terminoloģijas, un ir izvirzījušas problēmas.
Jebkura sabiedriskā iekārta tika pārdomāta un izplānota pirms tā tika realizēta. Šī laicīgā un loģiskā
ideoloģiskā faktora prioritāte nenozīmē pieņēmumu, ka cilvēki izveido pilnīgu sociālās sistēmas plānu,
kā to izdara utopisti. Tas, kas vispirms ir jāpārdomā, ir nevis individuālu rīcību saskaņošana integrētā
sabiedriskās darbības sistēmā, bet indivīdu rīcībās attiecībā uz to līdzcilvēkiem un jau izveidojušām
indivīdu grupām attiecībā citām grupām. Pirms cilvēks palīdz savam līdzcilvēkam nozāģēt koku, šāda
sadarbība ir jāpārdomā. Pirms notiek bartera darbība, savstarpējās preču apmaiņas ideja un
pakalpojums ir jāiedomājas. Iesaistītajām personām nav nepieciešams apzināties faktu, ka šādas
savstarpējās sadarbības rezultātā izveidojas sabiedriskās saiknes un parādās sociālā sistēma. Indivīds
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neplāno un neizdara darbības ar mērķi, lai radītu sabiedrību. Viņa uzvedība un attiecīgā citu cilvēku
uzvedība rada sociālo struktūru.
Jebkuri pastāvošie sociālie jautājumi ir iepriekš pārdomāto ideoloģiju produkts. Sabiedrībā var
parādīties jaunas ideoloģijas un tās var aizstāt vecās ideoloģijas, tādējādi pārveidojot sociālo sistēmu.
Tomēr sabiedrība vienmēr ir veidojums no ideoloģijām, kuras iepriekš bija loģiskas un laicīgas. Rīcība
vienmēr tiek vadīta ar idejām, tā realizē to, ko iepriekš prāts ir izdomājis. Ja mēs hipotizējam vai
antropomorfizējam ideoloģijas jēdzienu, mums jāsaka, ka ideoloģijām ir vara pār cilvēkiem. Vara ir
spēja vai spēks vadīt rīcību. Saka, ka vienīgi cilvēka vai cilvēku grupu likumi ir vareni. Tad varenības
definīcija būtu: varenība ir spēks vadīt citu cilvēku rīcību. Tas, kurš ir varens, ir parādā savu varenību
ideoloģijai. Vienīgi ideoloģijas var nodot cilvēkam spēju ietekmēt citu cilvēku izvēles un uzvedību. Kāds
var kļūt par līderi vienīgi, ja viņš atbalsta ideoloģiju, kura padara pārējos cilvēkus paklausīgus un
piekāpīgus. Tādējādi varenība nav fiziska vai taustām lieta, ber morāla un garīga parādība. Karaļa
varenība balstās uz monarhiskās ideoloģijas atzīšanu no viņu pavalstnieku puses.
Valda tas, kurš izmanto savu varenību, lai vadītu valsti, proti, apmātības un spaidu sociālo iekārtu.
Valdīšana ir varenības izmantošana politiskajā struktūrā. Valdīšana vienmēr ir balstīta uz varenību,
proti, spēju vadīt citu cilvēku rīcību.
Protams, var izveidot valdību vardarbīgi apspiežot nepakļāvīgos cilvēkus. Valsts un valdības
raksturojošā iezīme ir tā, ka tā pielieto vardarbīgus spaidus vai tā draudus pret tiem, kuri nav gatavi
brīvprātīgi pakļauties. Taču šāda vardarbīga apspiešana nemazāk tiek balstīta uz ideoloģijas varenību.
Tam, kurš grib izmantot vardarbību, ir nepieciešama dažu cilvēku brīvprātīga sadarbība. Indivīds, kas ir
pilnībā atkarīgs no sevis paša, nekad nevar valdīt, izmantojot tikai fiziskās vardarbības līdzekļus109.
Viņam ir nepieciešams grupas ideoloģiskais atbalsts, lai apspiestu citas grupas. Tirānam vajag
partizānu svītu, kas klausa viņa vienošanās pavēlēm. Viņu spontānā padevība sniedz viņam
nepieciešamo iekārtu, lai pakļautu citus cilvēkus. Tas, vai viņam izdosies vai nē šo ietekmi uzturēt, ir
atkarīgs no divu grupu skaitliskās attiecības, no tiem, kas viņu atbalsta brīvprātīgi un tiem, kurus viņš
pakļauj. Lai gan tirāns var īslaicīgi valdīt caur minoritāti, ja šī minoritāte ir bruņota un vairākums nav,
ilgtermiņā šī minoritāte nav spējīga noturēt vairākumu pakļautībā. Apspiesties sacels nemierus un tiks
vaļā no tirāna jūga.
Ilgstoši izturīgai valdības sistēmai ir jābalstās uz vairākuma atzītu ideoloģiju. „Patiesais” faktors,
„patiesais spēks”, kas ir valdības pamatā un dod to vadītājiem pilnvaras izmantot vardarbību pret
nepakļāvīgo minoritāšu grupām, galvenokārt ir ideoloģisks, morāls un garīgs. Vadoņi, kas neņēma vērā
šo galveno valdības principu un paļāvās uz savas bruņotās grupas nepārvaramību, ignorēja būtību un
idejas, tika gāzti no troņa ar pretinieku uzbrukumu. Varenības interpretēšana kā „patiesais” faktors,
kas nav atkarīgs no ideoloģijām, lai gan bieži izplatīta daudzās politiskajās un vēstures grāmatās, ir
kļūdaina. Terminam Reālpolitika ir jēga tikai tad, ja to pielieto, lai apzīmētu politiku, kura ņem vērā
vispārpieņemtas ideoloģijas kā salīdzinājumu ar politiku, kas ir balstīta uz ideoloģijām, kuras nav
pietiekami atzītas un līdz ar to ir nederīgas, lai atbalstītu ilgstoši izturīgu valdības sistēmu.
Tas, kurš interpretē varenību, kā fizisku vai „īsto” spēku, lai valdītu un uzskata vardarbīgu rīcību par
valdības veidošanas pašu pamatu, saskata apstākļus no ļoti šaura pakļautā ierēdņa viedokļa, kurš ir
atbildīgs par armijas vai policijas nodaļām. Tādiem pakļautajiem tiek piešķirts konkrēts uzdevums,
vadošās ideoloģijas ietvaros. Viņu vadoņi apņemas aprūpēt karaspēku ne tikai ar ekipējumu,
bruņojumu un sagatavot tos kaujai, bet ne mazāk piesātināt ar garu, kas liek viņiem paklausīt
izdotajām pavēlēm. Šādi apakšvienību komandieri uzskata šo morālo faktoru kā pašu par sevi
saprotamu, jo viņus pašus vada tas pats gars un viņi nespēj pat iedomāties citu ideoloģiju. Ideoloģijas
spēks ir tiešu tajā faktā, ka cilvēki pakļaujas tai bez jebkādas svārstīšanās un sirdsapziņas
pārmetumiem. Taču valdības vadītājiem tas ir savādāk. Viņam ir jācenšas saglabāt bruņoto spēku
būtība un pārējo iedzīvotāju lojalitāte. Tie ir vienīgi „patiesie” faktori elementi uz kuriem balstās viņa
valdīšanas ilgums. Viņa vara panīks, ja ideoloģija, kas to atbalsta, zaudē spēku.
Dažreiz var uzvarēt arī minoritātes iemācoties pārvaldīt augstākās militārās iemaņas un tādējādi
ieviest minoritātes valdību. Bet šāda lietu kārtība nevar pastāvēt ilgstoši. Ja uzvaru guvušajiem
iekarotājiem pēc tam neizdodas vardarbīgās valdīšanas sistēmu pārvērst ideoloģiskās valdīšanas
sistēmā, lai piekristu tiem, kas valda, viņi būs pakļauti jaunām cīņām. Visas uzvarējušās minoritātes,
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kas ir izveidojušas ilgstošu valdības sistēmu, ir padarījušas savu ietekmi izturīgu izmantojot ideoloģijas
ietekmēšanu. Viņi ir pilnvarojuši savu pārākumu vai nu pakļaujoties sakauto ideoloģijām vai arī
pārveidojot tās. Tur, kur nenotika neviens no šiem diviem veidiem, apspiežot dažus, daudzi atteicās no
apspiešanas vai nu uzsākot dumpi vai arī caur klusēšanu, stingru ideoloģisko spēku izmantošanu110.
Daudzi no lielajiem vēsturiskajiem iekarojumiem varēja notikt tāpēc, ka iekarotāji stājās apvienībā ar
tām sakauto tautu grupām, kuras tika atbalstītas ar valdošo ideoloģiju un tādējādi tika uzskatītas par
likumīgiem valdniekiem. Šo sistēmu izmantoja tatāri Krievijā, turki Donavā, briti un dāņi Indijā.
Salīdzinoši niecīgais britu skaits varēja valdīt pār daudziem miljoniem indiešu tādēļ, ka Indijas prinči un
aristokrātiskie zemes īpašnieki uztvēra britu valdīšanu kā līdzekli savu privilēģiju saglabāšanai un
sniedza viņiem tādu pašu atbalstu, kādu viņu pārākumam sniedz vispārpieņemtā indiešu ideoloģija.
Angļu Indijas impērija bija noturīga tik ilgi, kamēr sabiedriskais viedoklis piekrita tradicionālajai
111
sociālajai kārtībai. Pax Britannica
nodrošināja prinčiem un zemju īpašniekiem privilēģijas un
aizsargāja masas no kara agonijas starp kņazistēm un mantošanas kariem tajos. Mūsdienās no
ārzemēm iefiltrējušās graujošās idejas ir izbeigušas britu valdījumu un apdraud valsts mūžseno
sociālās kārtības saglabāšanu.
Uzvarējušās minoritātes dažreiz ir parādā savus panākumus savam tehnoloģiskajam pārākumam.
Taču tas nemaina lietas būtību. Ilgtermiņā nav iespējams aizturēt labākos ieročus no vairākuma
biedriem. Ne jau ekipējums ar viņu bruņotajiem spēkiem, bet ideoloģiskie faktori nosargāja britus
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Indijā . Valsts sabiedriskais viedoklis var būt ideoloģiski sadalīta tādā veidā, ka ne viena no grupām
nav pietiekami spēcīga, lai izveidotu stabilu valdību. Tad parādās anarhija. Un revolūcijas un pilsoņu
nemieri kļūst ilgstoši.

Tradicionālisms kā ideoloģija
Tradicionālisms ir ideoloģija, kas par pareizu un svarīgu uzskata lojalitāti pret novērtējumiem,
tikumiem un norises metodēm, kuras ir nodotas, vai vismaz uzskata, ka tās ir nodotas, no senčiem.
Tradicionālisma būtiskākā iezīme nav tā, ka šie priekšteči bija senči termina bioloģiskajā nozīmē vai
puslīdz par tādiem vispār uzskatīt, dažreiz tie bija tikai attiecīgās valsts pirmatnējie iedzīvotāji vai tās
pašas reliģiskās pārliecības atbalstītāji vai tikai kāda īpaša uzdevuma priekšteči. Ko uzskatīt par senci
un kas ir tradīciju struktūras saturā, nosaka ikviena tradicionālisma paveida noteiktā mācība.
Ideoloģija dažus no senčiem padara diženus un citus atstāj aizmirstībā, dažreiz tā sauc par senčiem
cilvēkus, kuriem nav nekāda sakara ar iespējamo nākamo paaudzi. Tā bieži veido „tradicionālo”
doktrīnu, kurai ir nesen izveidojusies un ir pretrunā ar tām ideoloģijām, kuras patiešām piederēja
senčiem.
Tradicionālisms cenšas attaisnot savas doktrīnas norādot panākumus, kurus tā ieguva pagātnē. Tas,
vai šis apgalvojums atbilst faktiem, ir cits jautājums. Dažreiz izpēta var atklāt kļūdas tradicionālās
pārliecības vēsturiskajos apgalvojumos. Tomēr, tas ne vienmēr sadragā tradicionālo doktrīnu.
Tradicionālisma pamatā nav patiesi vēsturiskie fakti, bet viedoklis par tiem, lai arī cik maldīgs, un
vēlme ticēt lietām, kurām ir piešķirta senas izcelsmes ietekme.

4. Meliorisms un Progresa Ideja
Progresa un regresa jēdzieniem ir jēga vienīgi teoloģiskās domāšanas sistēmā. Šādā saistībā ir
saprātīgi saukt pieeju, kurā tiecās pēc galamērķa sasniegšanas, par progresu un kustību pretējā
virzienā par regresu. Bez atsauces uz kāda pārstāvja rīcību un uz noteiktu mērķi, abi šie jēdzieni tukši
un bez jebkādas nozīmes.
Tā bija viena no deviņpadsmitā gadsimta filozofistu kļūmēm, nepareizi interpretēt kosmisko
pārmaiņu nozīmi un progresa ideju ielikt bioloģisko pārmaiņu teorijā. Skatoties atpakaļ no jebkura
lietu stāvokļa uz tā pagātnes stāvokli, var droši neitrālā nozīmē lietot terminus attīstība un evolūcija.
Tad evolūcija nozīmē procesu, kas ved no pagātnes apstākļiem līdz mūsdienām. Bet ir jāuzmanās no
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nelabojamās kļūdas, proti, sajaukt pārmaiņas ar uzlabojumiem un evolūciju ar evolūciju uz augstākām
dzīvības formām. Kā arī nav pieļaujama reliģijas antropocentrisma un vecāko metafizisko doktrīnu
aizvietošana ar pseido zinātnisko antropocentrismu.
Tomēr praksioloģijai nav nepieciešams sākt kritizēt šādu filozofiju. Tās uzdevums ir novērst kļūdas,
kuras ir iekļauta pašreizējās ideoloģijās.
Astoņpadsmitā gadsimta sociālie filozofi bija pārliecināti, ka cilvēce beidzot iegājusi saprāta periodā.
Kamēr pagātnē dominēja teoloģiskās un metafiziskās kļūdas, tad turpmāk pārāks būs saprāts. Cilvēki
sevi atbrīvos ar vien vairāk un vairāk no tradīciju un māņticību važām un veltīs visas savas pūles, lai
nepārtraukti uzlabotu sabiedriskās iestādes. Katra nākamā paaudze dos savu ieguldījuma daļu šajā
brīnišķīgajā uzdevumā. Laika gaitā sabiedrība kļūs par daudz lielāku brīvo cilvēku sabiedrību, kas
tieksies lielākam skaitam sasniegt vislielāko laimi. Īslaicīgi šķēršļi, protams, ir iespējami. Bet visbeidzot
labā lieta triumfēs, jo to radīja saprāts. Cilvēki sauca sevi par laimīgajiem, jo viņi bija apgaismības
laikmeta pilsoņi, kuri caur racionālās uzvedības likumu atklāšanu izklājas ceļu uz mierīgu cilvēcisko
lietu uzlabojumiem. Vienīgais, par ko viņi vaimanāja, bija fakts, ka viņi paši jau bija par vecu, lai
piedzīvotu visus jaunās filozofijas labvēlīgos efektus. „Es vēlētos” Bentams teica Filirate Casles „lai
man tiktu piešķirta privilēģija nodzīvot savus atlikušos gadus tā, lai es varētu nodzīvot katra gadsimta
113
beigu gadu, pēc manas nāves, lai es redzētu savu darbu rezultātus.”
Visas šīs cerības bija balstītas uz stingru pārliecību, raksturīgu tam laikam, ka tautas masas ir gan
morāli labas, gan saprātīgas. Augšējais sabiedrības slānis, priviliģētie aristokrāti, kas dzīvo no zemes
labumiem, tika uzskatīts par perversu. Parastie ļaudis, jo īpaši, zemnieki un strādnieki, tika slavināti
romantiskā noskaņojumā kā diženi un nekļūdīgi savos spriedumos. Tādēļ filozofi bija pārliecināti, ka
demokrātija, cilvēku valdība, radītu pilnveidotu sabiedrību.
Šāds aizspriedums bija filozofu, filantropu un liberāļu liktenīgā kļūda. Cilvēks nav nekļūdīgs, tie
kļūdās visai bieži. Nav taisnība, ka masām vienmēr ir taisnība un ka tās zina nepieciešamos līdzekļus
mērķa sasniegšanai. „Ticība parastam cilvēkam” nav labāk pamatota nekā bija ticība karaļu, priesteru
un augstmaņu pārdabiskajām spējām. Demokrātija garantē valdības sistēmu saskaņā ar vairākuma
vēlmēm un plāniem. Taču tā nespēj izglābt vairākumu no krišanas par upuri kļūdainām idejām un no
nepiemērotas politikas izmantošanas, kam ne tikai neizdodas īstenot galamērķi, bet arī rada postu. Arī
vairākums var kļūdīties un iznīcināt mūsu civilizāciju. Labais iemesls netriumfēs tikai tā saprātīguma un
lietderīguma dēļ. Vienīgi, ja būs tādi cilvēki, kas beidzot atbalstīts saprātīgu politiku un visdrīzāk
sasniegs mērķētos galarezultātus, uzlabosies civilizācija un sabiedrība, un valsts padarīs cilvēkus daudz
apmierinātākus, nevis laimīgākus metafiziskajā nozīmē. Sasniegsim vai nesasniegsim šādus apstākļus,
to varēs atklāt vienīgi nezināmā nākotne.
Praksioloģijas sistēmā nav vietas meliorismam un optimistiskam fatālismam. Cilvēks ir brīvs, tādā
nozīmē, ka viņam ik dienu no jauna jāizvēlas starp darbības plāniem, kas ved uz veiksmi un tiem, kas
ved uz postu, sabiedrības sadalīšanos un barbarismu.
Termins progress ir bezjēdzīgs, ja to piemēro visuma notikumiem vai visaptverošam pasaules
uzskatam. Mums nav nekādas informācijas par pirmiekustinātāja, Dieva, plāniem. Bet savādāk ir ar
ideoloģiskās doktrīnas darbības lauku. Lielākais vairākums tiecas pēc lielākiem un labākiem pārtikas,
apģērba, mājām un citiem materiālo ērtību krājumiem. Dzīves līmeņa pieaugumu masām saukšana
par progresu un uzlabošanos, ekonomisti neveicina viduvēju materiālismu. Viņi vienkārši konstatē
faktu, ka cilvēki tiek motivēti ar tiekšanos uzlabot savas pastāvēšanas materiālos apstākļus. Viņi spriež
par darbības plāniem no mērķu viedokļa, ko cilvēks vēlas sasniegt. Tas, kurš ignorē bērnu mirstību
paaugstināšanos un pakāpenisku ģimeņu izzušanu un mokas var iemest pirmo akmeni ekonomistu
materiālismam.
Pastāv tikai viens kritērijs, lai izvērtētu cilvēka rīcību, vienalga vai tā bija vai nebija piemērota mērķa
sasniegšanai.
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X.

APMAIŅA SABIEDRĪBĀ

1. Autiska Apmaiņa un Starppersoniska Apmaiņa
RĪCĪBA vienmēr būtībā ir viena stāvokļa maiņa uz citu stāvokli. Ja rīcību veica indivīds bez jebkādas
atsauces uz sadarbību ar citu indivīdu, mēs varam saukt to par autisku apmaiņu. Kā piemēram,
atsevišķs mednieks, kurš nogalina dzīvnieku savam patēriņam, viņš apmaina brīvo laiku un patronu
par ēdienu. Sabiedrībā sadarbība aizvieto autisku apmaiņu ar starppersonisku vai sociālu apmaiņu.
Cilvēks dod otram cilvēkam, lai no viņa kaut ko saņemtu pretī. Parādās mutuālisms. Cilvēks kalpo, lai
tiktu apkalpots.
Apmaiņu attiecības ir pamati sabiedriskajām attiecībām. Starppersoniska preču un pakalpojumu
apmaiņa izveido saiknes, kas apvieno cilvēkus sabiedrībā. Sabiedriskā formula ir: du ut des. Tur, kur
nepastāv apzināta savstarpējā sadarbība, kur rīcība tiek veikta bez jebkādiem nodomiem, lai tā būtu
izdevīga citiem blakus cilvēkiem, nepastāv starppersoniska apmaiņa, bet autiska apmaiņa. Ir vienalga
vai šī autiskā rīcība ir labvēlīga vai kaitīga citiem cilvēkiem, vai tā vispār neattiecas uz viņiem. Ģēnijs
var izpildīt savu uzdevumu priekš sevis, nevis pūlim, taču viņš ir izcils cilvēces labdaris. Zaglis nogalina
upuri sava paša izdevīgumam, noslepkavots cilvēks nekādā ziņā nav partneris šādā noziegumā, viņš ir
tikai tā objekts. Kas tika izdarīts, tika paveikts pret viņa gribu.
Naidīgā agresija bija kopīgs paradums cilvēku necilvēciskajiem senčiem. Apziņa un mērķtiecīga
sadarbība ir ļoti gara evolucionārā procesa rezultāts. Etnoloģija un vēsture mums ir sniegušas
interesantu informāciju attiecībā uz starppersonisko apmaiņas sākumu un primitīvo sistēmu. Daži
uzskata savstarpējās došanas tradīciju un dāvanu atdāvināšanu un iepriekš nosakot konkrētu dāvanu
atdāvināšanai kā vēstījošu modeli starppersoniskajai apmaiņai114. Citi uzskata mēmu barteri par
primitīvu tirdzniecības veidu. Tomēr, dāvināt dāvanas ar domu, lai saņēmējs varētu atdāvinātu atpakaļ
vai lai iegūtu tā cilvēka labvēlību, kura naidīgums būtu postošs, jau ir līdzvērtīgs starppersoniskajai
apmaiņai. Tas pats attiecas arī uz mēmo barteri, kas izceļas no citiem bartera un tirdzniecības veidiem
vienīgi ar mutvārdu diskusijas neesamību.
Cilvēku rīcības būtiskākā kategoriju iezīme ir tā, ka tās ir apodiktiskas un absolūtas, un ka tās
nepakļaujas nekādai gradācijai. Vai nu rīcība ir vai tās nav, vai nu apmaiņa ir vai tās nav, viss, ko
piemēro rīcībai un apmaiņai kā tādai, vai nu ir vai nav dota katram atsevišķam gadījumam, atkarībā no
tā vai tur rīcība un apmaiņa ir vai nav.
Tādā pašā veidā robežas starp autisko apmaiņu un starppersonisko apmaiņu ir skaidri noteiktas.
Dāvinot vienpusējas dāvanas bez atlīdzināšanas nodoma ar jebkādu rīcību no saņēmēja vai trešās
personas puses ir autiska apmaiņa. Devējs iegūst apmierinājumu, ko viņam sniedz saņēmēja labāki
apstākļi. Saņēmējs saņem dāvanu kā Dieva-sniegtu ziedojumu. Bet, ja dāvana tiek dāvināta ar
nodomu, lai ietekmētu kāda cilvēka uzvedību, tad tā vairs nav vienpusēja, bet gan starppersoniskās
apmaiņas paveids starp devēju un cilvēku, kura uzvedību ir plānots ietekmēt. Lai gan starppersoniskās
apmaiņas rašanās bija garas evolūcijas rezultāts, nav iespējama nekāda pakāpeniskā pāreja starp
autisko un starppersonisko apmaiņu. Starp viņiem nepastāvēja nekādi starpposma apmaiņas veidi.
Solis, kas ved no autiskās uz starppersonisko apmaiņu, bija nemazāks lēciens uz kaut ko pilnīgi jaunu
un būtiski atšķirīgu, nekā bija solis no neapzinātas šūnu un nervu reakcijas līdz apzinātai un
mērķtiecīgai uzvedībai, līdz rīcībai.

2. Līgumiskās Saistības un Hegemoniskās Saistības
Pastāv divi atšķirīgi sabiedrības sadarbības veidi: sadarbība ar līguma spēku un koordinēšana, un
sadarbība ar pavēles spēku un pakļaušanos vai hegemoniju. Tur, kur un tiktāl, cik sadarbība ir balstīta
uz līgumu, loģiskā sakarība starp indivīdiem, kas savstarpēji sadarbojas, ir simetriska. Visi ir
starppersonisko apmaiņas līgumu puses. Jānis ir vienādās attiecībās ar Tomu kā Toms ir ar Jāni. Tur,
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kur un tiktāl, cik sadarbība ir balstīta uz pavēlēm un pakļaušanos, pastāv cilvēks, kurš pavēl un tie, kuri
pakļaujas viņa kārtībai. Loģiskā sakarība starp šīm divām cilvēku klasēm ir asimetriska. Tur pastāv
vadītājs un pastāv cilvēki, kas ir viņa apgādībā. Vadītājs viens pats izvēlas un vada, pārējie ir tikai
marionetes viņa darbībās.
Spēks, kas atdzīvina un rosina jebkuru sociālo struktūru, vienmēr ir ideoloģiskā varenība un fakts, kas
padara indivīdu par jebkuras sabiedrības apvienojuma biedru, vienmēr ir viņa paša rīcība. Tas ir spēkā
arī attiecībā uz hegemoniskajām sabiedrības saistībām. Taisnība, ka cilvēki parasti iedzimst
vissvarīgākajās hegemoniskās saistībās, ģimenē un valstī, un tā tas bija arī senākos hegemoniskās
saistību laikos, verdzībā un dzimtbūšanā, kas izzuda rietumu civilizācijas valstīs. Bet nekāda fiziska
vardarbība un piespiešana nevar piespiest cilvēku pret viņa gribu, palikt hegemoniskās kārtības
statusā. Vardarbība vai vardarbības draudi rada tādus apstākļus, kurus parasti uzskata par daudz
vēlamākiem nekā pilsoņu nemierus. Saskaroties ar izvēli starp pakļaušanās un nepakļaušanās sekām,
aizbildnis dod priekšroku pakļauties un tādējādi integrē sevi hegemoniskās saistībās. Katra jaunā
pavēle noliek viņu atkal izvēles priekšā. Atkal un atkal piekāpjoties, viņš dod savu ieguldījuma daļu
turpmākai hegemoniskās sabiedrības struktūras pastāvēšanai. Pat kā daļa no šādas sistēmas, viņš ir
cilvēciska būtne, kas rīkojas, proti, būtne, kas ne tikai pakļaujas akliem impulsiem, bet izmanto savu
saprātu, lai izvēloties starp alternatīvām.
Tas, kas atšķir hegemoniskās saistības no līgumiskajām saistībām, ir kompetence, kurā indivīdu
izvēles nosaka turpmāko notikumu gaitu. Tiklīdz cilvēks ir izlēmis par labu sevis pakļaušanai
hegemoniskai sistēmai, viņš kļūst, sistēmas darbības robežās un pakļaušanās laikā, par darbinieku
vadītāja darbībām. Hegemoniskās sabiedrības struktūras ietvaros un tiktāl, cik tā vada savu padoto
uzvedību, rīkojās tikai direktors. Audzēkņi rīkojas tikai izvēloties subordināciju, kad vienreiz
subordinācija ir izvēlēta, viņi vairs paši nerīkojas, par viņu rīcību parūpējas vadonis. Līgumiskās
sabiedrības ietvaros individuāli biedri apmaina noteiktu preču daudzumu un noteiktu daudzumu
pakalpojumu. Izvēloties pakļaušanos hegemoniskai struktūrai cilvēks ne dod ne arī saņem kaut ko, kas
ir noteikts. Viņš sevi integrē sistēmā, kurā viņam ir jāsniedz nenoteikti pakalpojumi un saņems to, ko
vadītājs būs nolēmis viņam piešķirt. Viņš ir vadītāja varā. Tikai vadītājs var brīvi izvēlēties. Vienalga vai
vadītājs ir indivīds vai organizētu indivīdu grupa, pārvalde, un vienalga vai vadītājs ir mantkārīgs
maniakāls tirāns vai labsirdīgs tēva despots, visai sistēmas struktūrai tam nav nekādas nozīmes.
Atšķirība starp šiem diviem sabiedrības sadarbības veidiem ir kopīga visām sabiedrības teorijām.
Fergusons aprakstīja to kā pretstatu starp kareivīgām un komerciālām valstīm115; Sen Simons kā
pretstatu starp kauslīgām un mierīgām vai rūpnieciskām valstīm; Herberts Spensers kā pretstatu starp
individuālās brīvības sabiedrībām un tām, kurām ir kareivīga struktūra116; Sombarts kā pretstatu starp
varoņiem un ziņu iznēsātājiem117. Marksisti nošķir „pagānu organizācijas” pasakaino primitīvās
sabiedrības stāvokli un mūžīgo sociālisma svētlaimi, no vienas puses, un neaprakstāmo kapitālisma
degradāciju, no otras puses118. Nacistu filozofi nošķir pilsētnieku viltoto drošības sistēmu no varonīgās
autoritārās Führertum sistēmas. Abu sistēmu novērtēšana ir atšķirīga ar dažādiem sociologiem. Bet
viņi pilnībā piekrīt pretstata novērtējumam un ne mazāk atzīst, ka nekāds trešais princips nav
iedomājams un iespējams.
Rietumu civilizācijas, tā pat kā daudz attīstītākās austrumu civilizācijas iedzīvotāji, ir to cilvēku
sasniegums, kuri sadarbojās uz līgumiskās sistēmas pamata. Šīs civilizācijas zināmā mērā ir
pieņēmušas hegemoniskās struktūras saistības. Valsts, kā spaidu un piespiedu aparāts, katrā ziņā ir
hegemoniska organizācija. Tāda pati ir arī ģimene un tās saimniecības kopiena. Taču šo civilizāciju
raksturojošā iezīme ir līgumiskā struktūra, kas ir raksturīga individuālo ģimeņu sadarbībai. Kādreiz tur
dominēja gandrīz pilnīga autarķija un individuālo mājsaimniecību ekonomiskā izolācija. Kad
savstarpējā ģimeņu preču un pakalpojumu apmaiņa aizstāja katras ģimenes ekonomisko patstāvību,
tas notika tāpēc, ka, visās valstīs, kuras tika uzskatītas par civilizētām, sadarbība tika balstīta uz
līgumiem. Civilizācija, tāda, kāda tā ir bijusi līdz šim zināma vēsturiskajā pieredzē, ir galvenokārt
līgumattiecību rezultāts.
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Cf. Adam Ferguson, An Essay on the History of Civil Society (new ed. Basel, 1789), 208.lpp.
Cf. Herbert Spencer, The Principles of Sociology (New York, 1914), III, 575-611.lpp.
117
Cf. Werner Sombart, Haendler und Helden (Munich, 1915).
118
Cf. Frederick Engels, The Origin of the Family, Private Property and the State (New York, 1942),
144.lpp.
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Jebkāda veida cilvēku sadarbība un sabiedrības savstarpīgums pēc būtības ir par miera saglabāšanu
un samierinoša strīdu izšķiršana. Jebkurā sabiedrības vienības iekšējās saistībās, vai tās ir līgumiskas
vai hegemoniskās saistības, ir jābūt mieram. Tur, kur pastāv vardarbīgi konflikti un tiktāl, cik tur vispār
pastāv šādi konflikti, nav ne sadarbības ne arī sabiedriskās saites. Tās politiskās partijas, kuras cenšas
aizstāt līgumisko sistēmu ar hegemonisko sistēmu, norāda uz miera un pilsētnieku drošības vājumu,
cildinot morālo vardarbības diženumu un asinsizliešanu, un slavē karus un revolūcijas kā izcilas
savstarpējo attiecību dabiskas metodes, ir pretrunīgas. Lai gan pašu utopijas ir plānotas kā miera
valstības. Nacistu reihs un marksistu valstis ir plānotas kā netraucēta miera sabiedrības. To viņi rada ar
nomierināšanu, proti, visu to, kas nav gatavi piekāpties bez pretestības, vardarbīga pakļaušana.
Līgumiskā pasaulē dažādas valstis var mierīgi līdzāspastāvēt. Hegemoniskā pasaulē var būt tikai viens
reihs vai republika un tikai viens diktators. Sociālismam ir jāizvēlas starp atteikšanos no darba
dalīšanas priekšrocībām, kas apņem visu pasauli un visus tās iedzīvotājus, un starp vispasaules
aptverošu hegemoniskās kārtības izveidošanu. Tieši šis fakts padarīja krievu boļševismu, vāciešu
nacismu un itāliešu fašismu „dinamisku”, proti, agresīvu. Ar līguma nosacījumiem impērijas sadalās
autonomās dalībvalstu brīvās līgās. Hegemoniskai sistēmai ir pienākums tiekties pēc visu neatkarīgo
valstu aneksijas. Sabiedrības līgumiskā kārtība ir tiesību un likumu kārtība. Tā ir valdība saskaņā ar
tiesiskumu (Rechtsstaat), kas atšķiras no valsts labklājības (Wohlfahrtsstaat) vai tēva valsts. Tiesības
vai likums ir noteikumu kopums, kas nosaka darbības lauku, kurā indivīdi var brīvi rīkoties. Šāds
darbības lauks nav atstāts hegemoniskās sabiedrības aizbildņiem. Hegemoniskā valstī nepastāv ne
tiesības, ne likums, tur ir vienīgi direktīvas un instrukcijas, kuras vadītājs ik dienas var mainīt un
pielietot kādu diskrimināciju viņš vēlas un kuriem aizbildņiem ir jāpakļaujas. Aizbildņiem ir tikai viena
brīvība – pakļauties neuzdodot jautājumus.

3. Aprēķināta Rīcība
Visas praksioloģiskās kategorijas ir pastāvīgas un nemaināmas, jo tās ir unikāli noteiktas ar cilvēka
prāta loģisko struktūru un ar cilvēka eksistences dabiskajiem apstākļiem. Gan rīkojoties, gan
terorizējot par rīcību, cilvēks nevar sevi ne atbrīvot no šīm kategorijām ne arī sniegties tām pāri.
Rīcības veids, kura kategorija atšķiras no tā, ko nosaka šīs kategorijas, cilvēkam ir neiespējama un
neaptverama. Cilvēks nav spējīgs aptvert kaut ko tādu, kas nebūtu nedz rīcība, nedz bez rīcība.
Nepastāv rīcības vēsture, nav tādas evolūcijas, kas vestu no bezrīcības līdz rīcībai, nepastāv pārejošas
stadijas starp rīcību un bezrīcību. Vai nu rīcība ir vai tās nav. Un katrai noteiktai rīcībai, viss ir stingri
pamatots, ir kategorijās noteikts attiecībā uz rīcību kā tādu. Katra rīcība var izmantot kārtas skaitļus.
Lai piemērotu pamata skaitļus un veiktu aritmētiskos aprēķinus, kas būtu balstīti uz šiem skaitļiem, ir
nepieciešami īpaši nosacījumi. Šie nosacījumi parādījās vēsturiskajā evolūcijā no līgumiskās
sabiedrības. Tādējādi tika pavērts ceļš priekš aprēķiniem un uzskaitēm, plānojot nākotnes rīcību un
noskaidrojot pagātnes rīcības sasniegtos rezultātus. Pamata skaitļu un to pielietošana aritmētiskajās
darbībās arī ir pastāvīgas un nemainīgas cilvēka prāta kategorijas. Bet to pielietošana iepriekšējam
nodomam un rīcības reģistrēšanai ir atkarīga no konkrētiem nosacījumiem, kuri nebija pieejami cilvēk
lietu sākumu stadijās, bet parādījās tikai vēlāk, un kuriem ir iespēja atkal pazust. Tā bija apziņa par to,
kas notiek pasaulē, kurā rīcība ir aprēķināma un izskaitļojama, kas aizveda cilvēku līdz praksioloģijas
un ekonomikas zinātnes izstrādāšanai. Ekonomika būtībā ir teorija par to rīcības darbības lauku, kurā
piemēro aprēķinus vai arī tos var piemērot, ja tiek īstenoti noteikti nosacījumi. Nevienai citai atšķirībai
nav lielāks nozīmīgums, gan priekš cilvēku dzīves, gan priekš cilvēku rīcības pētījumiem, kā starp
aprēķinātu rīcību un neaprēķinātu rīcību. Mūsdienu civilizāciju galvenokārt raksturo fakts, ka tā ir
izstrādājusi metodi, kas padara iespējamus aritmētikas pielietošanu plašās darbības jomās. Tas ir
cilvēkiem prātā, kad viņi tai piemēro – ne visai noderīgi un bieži kļūdaini – racionalitātes epitetu.
Garīgā izpratne un problēmu analīze, kas parāda aprēķināšana tirgus sistēmu, bija ekonomiskās
domāšanas sākumpunkts, kas beidzot noveda pie vispārīgās praksioloģiskās izziņas. Taču, ne jau šī
vēsturiskā fakta apsvēršana liek uzsākt plašās ekonomikas sistēmas izskaidrošanu ar tirgus
ekonomikas analīzi un pirms šīs analīzes izlikt izvērtēšanai ekonomisko aprēķinu problēmu. Ne
vēsturiskie, ne heiristiskie aspekti prasa šādu procedūru, bet loģiskās un sistemātiskās precizitātes
prasības. Iesaistītās problēmas ir saskatāmas un praktiskas vienīgi tirgus ekonomikas parēķinu jomā.
Tas ir tikai hipotētisks un figurāls pārveidojums, kas ļauj tos izmantot priekš citām sabiedrības
ekonomiskās darbības sistēmu rūpīgām pārbaudēm, kuras nepieļauj nekāda veida aprēķinus.
Ekonomiskie aprēķini ir būtiska problēma, lai izprastu visas problēmas, ko parasti sauc par ekonomiku.
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TREŠĀ DAĻA
I.

EKONOMISKIE APRĒĶINI

NOVĒRTĒŠANA BEZ APRĒĶINIEM
1. Līdzekļu Gradācija

Cilvēks, kurš rīkojās, nodot vērtējumu par mērķi, pēc kura viņš tiecās, līdzekļiem. Pārējām lietām
paliekot vienādām, viņš piešķir dažādu līdzekļu kopējam daudzumam tādu pašu vērtību, kādu viņš
piešķir galamērķim, ko šie līdzekļi var sasniegt. Šobrīd mēs varam neņemt vērā nepieciešamo laiku
mērķa sasniegšanai un tā ietekmi uz attiecībām starp mērķa un līdzekļu vērtību.
Līdzekļu gradācija ir tādi pati kā mērķa sasniegšanai, dodot priekšroku a nevis b. Tas nozīmē kādam
līdzeklim dod priekšroku un kādu atlikt malā. Tā ir sprieduma izpausme, ka a ir daudz vairāk vēlams
nekā b. Tas savukārt atver lauku kārtas skaitļu piemērošanai, bet neatļauj piemērot pamatskaitļus un
uz tiem balstītas darbības. Ja kāds man dod izvēlēties starp trīs biļetēm, kuras man dod iespēju
apmeklēt vienu no operām: Aīdu, Falstaff un Traviata, ja es varu ņemt tikai vienu, es izvēlos Aīdu, un,
ja man ļautu izvēlēties vēl vienu, es ņemtu arī Falstaff, tad es esmu izdarījis izvēli. Tas nozīmē, ka pie
esošajiem nosacījumiem es dodu priekšroku Aīdai un Falstaff nevis Traviatai, ja es varētu izvēlēties
tikai vienu, es dotu priekšroku Aīdai un atteiktos no Falstaff. Ja es saucu Aīdas apmeklējumu par a,
Falstaff par b un Traviatas apmeklējumu par c, es varu teikt, ka es dodu priekšroku a nevis b un b
nevis c.
Rīcības tūlītējais mērķis bieži ir saskaitāmu un izmērāmu taustāmo lietu krājumu iegūšana. Tad
darbīgajam cilvēkam jāizvēlas starp saskaitāmajiem daudzumiem, piemēram, viņš dod priekšroku 15r
nevis 7p, bet , ja viņam būtu jāizvēlas starp 15r un 8p, viņš varētu dot priekšroku 8p. Šādu situāciju
mēs varam izteikt paziņojot, ka viņš 15r novērtē zemāk nekā 8p, bet augstāk par 7p. Tas ir līdzvērtīgs
apgalvojumam, ka viņš dod priekšroku a nevis b un b nevis c. Aizvietojot 8p ar a, 15r ar b un 7p ar c,
nemaina ne apgalvojuma nozīmi, ne faktu, ko tas apraksta. Tas noteikti nepadara iespējamu aprēķinu
ar pamatskaitļiem. Tas nedod pamatu ekonomiskajiem aprēķiniem un prāta darbībām, kas ir balstītas
uz šādiem aprēķiniem.
2. Barters –Elementāro Vērtības un Cenu Teoriju Izdomājums
Ekonomikas teorijas izstrādāšana ir heiristiski atkarīga no loģisko darbību aprēķina, līdz tādam
mēram, ka ekonomistiem neizdodas atrisināt būtisku problēmu, kas ir iesaistīta ekonomikas aprēķinu
metodēs. Viņi bija tendēti uz ekonomisko aprēķinu veikšanu kā pašsaprotamus lietu, viņi nesaskatīja,
ka tā nav uzreiz dota, bet atvasinājums, kas pieprasa redukciju daudz elementārākai parādībai. Viņi
nepareizi izskaidroja ekonomiskos aprēķinu. Viņi to piemēroja visām cilvēku rīcības kategorijām un
ignorēja faktu, ka tā kategorija ir raksturīga tikai rīcībai īpašos apstākļos. Viņi pilnībā apzinājās faktu,
ka starppersoniskā apmaiņa, un līdz ar to apmaiņu tirgū, ietekmēja izplatīts maiņas līdzekļa starpnieks
– nauda, un līdz ar to cenas, ir konkrētas valsts īpaša iezīme sabiedrības ekonomiskajām darbībām, kas
nepastāvēja pirmatnējās civilizācijās un, iespējams, varētu izzust tālākā vēsturisko pārmaiņu gaitā119.
Bet viņi nesaprata, ka naudas cenas ir tikai ekonomikas aprēķinu mehānisms. Tādejādi daudziem no
viņu pētījumiem ir mazs pielietojums. Pat visizcilāko ekonomistu darbi ir sabojāti kaut kādā mērā ar
maldiem, kuri ir ietverti viņu idejās par ekonomikas aprēķiniem. Mūsdienu vērtības un cenu teorija
parāda, kā indivīdu izvēle, viņu priekšroka dažām lietām un citu lietu nolikšana malā, ietekmē,
120
starppersoniskās apmaiņas jomā, tirgus cenu parādīšanos . Šīs meistariskās ekspozīcijas dažos
nelielos jautājumos ir neapmierinošas un izkropļotas ar nepiemērotiem izteicieniem. Bet tie ir būtiski
neapstrīdami. Tiktāl, cik tos ir nepieciešams izlabot, tas ir jāizdara ar pašu autoru galvenās domas
atbilstošu izstrādi nevis ar autora prātojuma atspēkošanu.
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Vācijas Vēstures Skola izteicās šādi apgalvojot, ka ražošanas līdzekļu privātās īpašumtiesības, tirgus
apmaiņa un nauda ir „vēsturiskās kategorijas”.
120
Cf. especially Eugen von Böhm-Bawerk, Kapital und Kapitalzins, Pt. II, Bk. III.
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Lai izsekotu tirgus parādību līdz vispārīgai kategorijai, priekšrokas došanu a nevis b, elementārā
vērtības un cenu teorija ir spiesta lietot dažus iedomātas konstrukcijas. Izmantot iedomātus
izveidojumus, kam realitātē nekas neatbilst, ir neaizstājams līdzeklis domāšanai. Neviena cita metode
neko nedotu realitātes izskaidrošanai. Bet zinātnei viena no vissvarīgākajām problēmām ir izvairīties
no maldiem, ko var radīt nepārdomāti izmantots šāds izveidojums.
Elementārā vērtības un cenu teorija, atsevišķi no citiem iedomātiem izveidojumiem, ar kurus
izskatīsim vēlāk121, ir tirgus izveidojums, kurā visas darbības tiek veiktas tiešajā apmaiņā. Nauda
nepastāv, preces un pakalpojumi tiek tieši iemainīti barterī pret citām precēm un pakalpojumiem.
Šāda iedomāta konstrukcija ir nepieciešama. Kādam ir jāignorē naudas starpnieciskā loma, lai
saprastu, ka tas, kas ir vienmēr ir apmaināms, ir pirmās kārtas ekonomiskās preces no citām līdzīgām
precēm. Nauda nav nekas vairāk, kā tikai starppersoniskās apmaiņas līdzeklis. Bet kādam ir rūpīgi sevi
jānodrošina pret maldiem, ko šāds tirgus izveidojums ar tiešu apmaiņu var ļoti viegli izdarīt.
Nopietna kļūda, kas savu rašanos un izturību ir parādā šim iedomātajam izveidojumam, bija
pieņēmums, ka maiņas līdzeklis ir vienīgi neitrāls faktors. Atbilstoši šim viedoklim vienīgā atšķirība
starp tiešo un netiešo apmaiņu, bija tā, ka tikai vēlāk sāka izmantot maiņas līdzekli. Naudas
iestarpināšana apmaiņas darbībās, kā apgalvoja, neietekmēja galvenās biznesa iezīmes. Nevarēja
ignorēt faktu, ka vēstures gaitā ir parādījušās milzīgas pārmaiņas naudas pirktspējā un ka šīs svārstības
bieži satricināja visu apmaiņas sistēmu. Bet uzskatīja, ka šādiem notikumiem bija ārkārtēji fakti, kurus
radīja nepiemērotas politikas izmantošana. Uzskatīja, ka vienīgi „sliktā” nauda var radīt šādas
nekārtības. Kā arī papildus šim faktam, cilvēki pārprata cēloņus un iemeslus šim satraukumam. Viņi
būtībā pieņēma, ka pārmaiņas pirktspējā rodas attiecībā uz visām precēm un pakalpojumiem
vienlaicīgi un vienādā apmērā. Protams, naudas neitrālā fabula to netieši nozīmē. Uzskatīja, ka visu
katalaktikas teoriju var izstrādāt uz pieņēmumu, ka pastāv tikai tiešā apmaiņa. Ja tas vienreiz ir
sasniegts, tad vienīgā lieta, kas būtu jāpieliek, ir naudas terminu „vienkārša” ievietošana teorēmu
kompleksā, kas attiecas uz tiešo apmaiņu. Taču šo beidzamo katalaktiskās sistēmas izpildi neuzskatīja
par nozīmīgu. Uzskatīja, ka tā nedos neko nozīmīgu ekonomikas mācību struktūrai. Par ekonomikas
galveno uzdevumu tika uzskatīta tiešās apmaiņas pētīšanu. Tas, ko bez šīs pētīšanas atlika izdarīt,
labākajā gadījuma atlika pārbaudīt „sliktās” naudas problēmas.
Piekrītot šim viedoklim, ekonomisti atstāja neievērotus netiešās apmaiņas problēmas. Viņu
monetāro problēmu risināšana bija vispusīga, tā bija vāji saistīta ar viņu galvenās daļas pārbaudi
tirgus procesos. Divdesmitā gadsimta sākumā netiešās apmaiņas problēmas vispār bija nodotas
pakļautajiem. Tika rakstīti zinātniskie darbi par katalaktiku, kas nodarbojās vienīgi nejauši un ziņkārīgi
ar monetāriem jautājumiem, un bija grāmatas par valūtām un banku biznesu, kuras pat necentās
integrēt savu būtību katalaktikas sistēmas struktūrā. Anglosakšu valstu universitātēs bija atsevišķas
katedras priekš ekonomikas un priekš valūtas un bankām, un vairākumā vācu universitātēs monetārās
problēmas tika gandrīz pilnībā ignorētas122. Tikai vēlāk ekonomisti saprata, ka dažas no
vissvarīgākajām un viskomplicētākajām katalaktikas problēmām atrodas netiešās apmaiņas jomā un
ka ekonomikas teorija, kura nepievēršas tām pilnībā, ir nepiedodami sabojāta. Tad nāca modē
pētījumi par attiecībām starp „dabisko procentu likmi” un „naudas procentu likmi”, pārākums par
monetāro teoriju tirdzniecības ciklā, un pilnīga naudas pirktspējas vienlaicīgā un vienlīdzīgā apmaiņas
doktrīnas iznīcināšana bija jaunās ekonomiskās domāšanas ievirzes pazīmes. Protams, šīs jaunās idejas
īstenībā vija darbu turpinājums, ko lieliski uzsāka Deivids Hjūms, Britu Valūtas Skola, Džons Stjuarts
Mills un Kairnes. Taču daudz kaitīgāka bija otrā kļūda, kura parādījās no iedomātās konstrukcijas,
tirgus ar tiešo apmaiņu, neuzmanīgas izmantošanas. Sen izveidojies maldīgs secinājums apgalvo, ka
apmainītās lietas un pakalpojumi ir līdzvērtīgi. Vērtība tika uzskatīta kā papildinājums, kā patiesā
kvalitāte raksturīga lietām, ne tikai kā izteiksme dažādu cilvēku tieksmei tās iegūt. Tika uzskatīts, ka
cilvēki vispirms nosaka vērtības lielumu attiecībā uz precēm un pakalpojumiem ar rīcības mēru un tad
121

Skatīt zemāk 236-256.lpp.
Netiešās apmaiņas problēmas ignorēšanu noteikti ietekmēja politiskie aizspriedumi. Cilvēki
nevēlējās atteikties no tēzēm saskaņā ar kurām ekonomiskās depresijas ir ļaunais mantojums no
kapitālistiskā ražošanas veida un nekādā ziņā netika radīts ar mēģinājumiem samazināt procentu likmi
paplašinot kredītu. Modernie ekonomikas skolotāji uzskatīja to par „ne zinātnisku”, izskaidrot
depresijas kā parādību, kas parādās „tikai” no notikumiem naudas un kredīta jomā. Pastāvēja pat
aptaujas par biznesa ciklu vēstures teoriju, kas neievēroja nekādu monetārās tēzes diskusiju. Cf., e.g.,
Eugen von Bergmann, Geschichte der nationalokonomischen Krisentheorien (Stuttgart, 1895).
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izmanto barteri, lai tās iemainītu pret līdzvērtīgu preču un pakalpojumu daudzumu. Šie maldi izjauca
Aristoteļa pieeju ekonomikas problēmām un ,gandrīz divus tūkstošus gadu, visu to domātājiem,
kuriem Aristoteļa viedoklis bija autoritatīvs. Tas nopietni sabojāja klasisko ekonomistu apbrīnojamos
sasniegumus un padarīja to epigoņus darbus, jo īpaši, Marksa un marksistu skolas, pilnīgi veltīgus.
Pamats mūsdienu ekonomikai ir atziņa, ka tieši šī starpība, atšķirība vērtībā, kas ir piesaistīta
apmainītajām lietām, no kā izriet šīs lietas apmainīšana. Cilvēki pērk un pārdod tikai tāpēc, ka viņi
novērtē atdotās lietas mazāk nekā tās, kuras saņem pretī. Tādējādi vērtības mērīšanas jēdziens ir
veltīgs. Apmaiņas darbība nav ne pirms, ne arī kopā ar jebkāds procesu, kuru varētu saukt par vērtības
noteikšanu. Indivīds var piešķirt vienādu vērtību divām lietām, bet tad nenotiktu nekāda apmaiņa. Bet
ja pastāv dažādība novērtējumā, tad var apgalvot vienīgi, ka viena a vienība ir novērtēta augstāk un ka
tai ir priekšroka attiecībā uz vienu b vienību. Vērtības un novērtējumi ir intensīvs lielums nevis
ekstensīvs. Tie nav pakļauti garīgajai saprašanai pielietojot pamatskaitļus. Taču maldīgā ideja, ka
vērtības ir izmērāmas un ka tās tiešām tiek mērītas ekonomisko darbību veikšanai, bija tik maldīgi
iesakņojusies, ka pat izcilie ekonomisti kļuva par upuriem šiem maldiem. Pat Frīdrihs von Vīzers
(Friedrich von Wieser) un Airvins Fišers (Irving Fisher) uzskatīja par pašsaprotamu, ka ir jābūt kaut
kādai vērtības noteikšanai un ka ekonomikai jāspēj norādīt un izskaidrot metodes, kuras tiek
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ietekmētas ar šādu noteikšanu vērtībām . Vairums mazākie ekonomisti vienkārši apgalvoja, ka
nauda kalpo „kā vērtības noteicējs”.
Tagad mums ir jāsaprot, ka novērtēšana nozīmē priekšrokas došanu a nevis b. Pastāv – loģiski,
epistemoloģiski, psiholoģiski un praksioloģiski - tikai viens vienīgs veids priekšrokas došanai. Tas
nenozīmē piekrist citiem cilvēkiem, vienu amatiera gleznai nevis citām gleznām vai patērētāja maizes
rikai nevis konfektes gabalam. Dot priekšroku vienmēr nozīmē mīlēt vai vēlēties a vairāk nekā b. Gluži
tāpat kā nepastāv novērtēšana un standarts seksuālajai mīlestībai, draudzībai vai simpātijām, un
estētiskajam baudījumam, tāpat nepastāv arī preču vērtību noteikšana. Ja cilvēks apmaina divas
mārciņas sviesta pret kreklu, mēs varam apgalvot tikai to, ka, attiecībā uz šo darbību, - darbības brīdī
un pie apstākļiem, ko šis brīdis viņam sniedza – dod priekšroku vienam kreklam nevis divām mārciņām
sviesta. Ir zināms, ka katra priekšrokas došana ir atšķiras ar noteiktu sajūtu psihisko intensitāti, ko tā
sniedz. Pastāv intensitātes pakāpes vēlmēm, lai sasniegtu noteiktu mērķi, un šī intensitāte nosaka
psihisko ieguvumu, ko rada veiksmīga indivīda rīcība. Bet psihisko sajūtu lielumu var vienīgi sajust. Tas
ir pilnīgi personisks un nepastāv nekāds semantisks veids kā izteikt šo intensitāti un nodot informāciju
par to citiem cilvēkiem.
Nav iespējama tāda metode, lai izveidotu vērtības vienību. Atcerēsimies, ka divas homogēnas
vienības no krājumiem būs obligāti novērtētas atšķirīgi. Piešķirtā vērtība n-tajai vienībai būs zemāka
nekā piešķirtā vērtība (n-1)-tajai vienībai. Tirgus sabiedrībā pastāv naudas cenas. Ekonomiskie aprēķini
ir aprēķini naudas cenas izteiksmē. Dažādi preču un pakalpojumu lielumi tiek iekļauti šajā aprēķinā ar
to naudas daudzumu, par kādu tie tika pirkti un pārdoti tirgū vai par kādu viņi tos paredz nopirkt un
pārdot turpmāk. Tas ir fiktīvs pieņēmums, ka izolēts neatkarīgs indivīds vai galvenais sociālistiskās
sistēmas vadītājs, proti, sistēma, kurā nav tirgus priekš ražošanas līdzekļiem, varētu aprēķināt kaut
kādus lielumus. Nav iespējams pāriet no tirgus ekonomikas naudas aprēķiniem uz jebkādu aprēķinu,
kur nepastāv tirgus sistēmas.

Vērtības Teorija un Sociālisms
Sociālisti, institucionālisti un Vēsturiskās Skolas vaino ekonomistu par to, ka tie ir izmantojuši
iedomātus atsevišķu personu domāšanas un rīcības veidojumus. Viņi apgalvoja, ka Robinsona Krūza
modelis nav lietderīgs tirgus ekonomikas nosacījumu pētīšanai. Pārpratums ir nedaudz pamatots.
Izdomātos atsevišķa indivīda un plānotas ekonomika izskaidrojumus bez tirgus apmaiņas var izmantot
vienīgi izmantojot izdomātus pieņēmumus, iekšēji pretrunīgus domāšanai un pretrunīgus realitātei, ka
ekonomikas aprēķini arī ir iesējami sistēmā, kurā nepastāv tirgus priekš ražošanas līdzekļiem. Tas, ka
ekonomisti nepamanīja šo atšķirību starp tirgus ekonomikas apstākļiem un ekonomikai bez tirgus
apstākļiem, noteikti bija rupja kļūda. Taču sociālistiem bija ļoti maz iemeslu šīs kļūdas kritizēšanai.
Tieši šis fakts, ka ekonomisti netīšie iekļāva šo pieņēmumu, pieļāva, ka sociālistu sabiedrisko kārtību
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arī varētu balstīt uz ekonomiskajiem aprēķiniem un tādējādi viņi varēja pamatot sociālistisko plānu
realizēšanas iespēju.
Protams, klasiskie ekonomisti un viņu epigonisti nevarēja atpazīt iesaistītās problēmas. Ja tā būtu
bijusi taisnība, ka lietu vērtību nosaka ar nepieciešamo darba daudzumu tās saražošanai vai
atražošanai, tad ekonomiskajos aprēķinos nav vairāk problēmu. Darba vērtības teorijas atbalstītājus
nevar vainot par nepareizi izskaidrotajām sociālistu sistēmas problēmām. Viņu liktenīgā kļūda bija to
nepārliecinošā vērtības doktrīna. Tas, ka daži no viņiem bija gatavi uzskatīt iedomātos sociālistu
ekonomikas veidojumus kā lietderīgu un realizējamu metodi priekš pamatīgas sabiedriskās struktūras
reformas, nebija pretrunā ar viņu teorētiskās analīzes fundamentālo saturu. Bet ar subjektīvo
katalaktiku tas bija atšķirīgi. Mūsdienu ekonomistiem bija nepiedodami nesaskatīt iesaistītās
problēmas.
Vīzeram (Wieser) bija taisnība, kad viņš paziņoja, ka daudzi ekonomisti negribot nodarbojās ar
komunisma vērtības teoriju un ņemot vērā šo faktu, neievēroja izstrādāt pašreizējo sabiedrības
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stāvokli . Traģiski, ka viņš pats neizvairījās no šīs kļūdas.
Ilūzija, ka ekonomikas pārvaldīšanas racionāla kārtība ir iespējama sabiedrībā, kas ir balstīta uz
ražošanas līdzekļu valsts īpašumtiesībām, ir parādā tās izcelsmi klasiskās ekonomikas vērtības teorijai
un tās izturību daudzu mūsdienu ekonomistu neveiksmei konsekventi pārdomāt tās beidzamos
secinājumus par subjektīvisma teorijas fundamentālo teorēmu.
Tādējādi sociālistu utopijas tika radītas un saglabātas ar šo skolu domāšanas nepilnībām, kuras
marksisti noraidīja kā „mantkārīgās kārtas interešu ideoloģisko maskēšanu, ekspluatējot pilsētniekus”.
Patiesībā tās bija šo skolu kļūdas, kas ļāva uzplaukt sociālistiskām idejām. Šis fakts skaidri parāda
marksistu mācības tukšumu attiecībā uz „ideoloģijām” un tās mūsdienu atvasēm, zinātņu socioloģiju.

3. Ekonomisko Aprēķinu Problēma
Cilvēks, kas rīkojas, izmanto zināšanas, ko sniedz dabas zinātnes priekš tehnikas izstrādes, lietišķās
zinātnes rīcības iespējas ārējo notikumu sfērā. Tehnika parāda, ko varētu sasniegt, ja kāds gribētu to
sasniegt, un kā to varētu sasniegt, pieņemot, ka cilvēki ir gatavi izmantot norādītos līdzekļus. Ar
progresu dabas zinātnēs progresēja arī tehnikas, daudzi labāk teiktu, ka vēlme uzlabot tehniskās
metodes veicināja dabas zinātņu progresu. Dabas zinātņu daudzums padarīja tehniku kvantitatīvu.
Mūsdienu tehniskā zinātne būtībā ir kvantitatīvā pareģojuma lietišķās mākslas iespējamās rīcības
iznākums. Kāds aprēķina ar pieņemamu precizitātes pakāpi plānoto rīcību rezultātus un cits aprēķina
rīcības sakārtošanu tādā veidā, lai rastos noteiktais rezultāts. Taču varētu pietikt tikai ar tehnikas
nodoto informāciju aprēķina veikšanai, ja visi ražošanas līdzekļus – gan materiālie, gan cilvēciskie –
varētu ideāli aizstāt viens otru atbilstoši noteiktām attiecībām vai ja tie visi būtu pilnīgi specifiski.
Agrāk visi ražošanas līdzekļi, lai gan atbilstoši ar atšķirīgiem rādītājiem, derētu visādu mērķu
sasniegšanai, tad eksistētu tādas lietas kurām it kā būtu tikai viens līdzeklis – eksistētu tikai viena
veida augstākas kārtas ekonomiskās preces. Vēlāk katru līdzekli varēja izmantot tikai viena mērķa
sasniegšanai, varēja piešķir katrai papildinošai ražošanas faktoru grupai vērtību piesaistītu atbilstoši
pirmās kārtas precēm. (Arī šeit mēs neņemam vērā laika faktora radītos provizoriskos pārveidojumus.)
Neviens no šiem nosacījumiem nepastāv pasaulē, kurā darbojas cilvēks. Līdzekļus vienu ar otru var
aizstāt tikai šauros ierobežojumos, tie vairāk vai mazāk ir specifiski līdzekļi dažādu mērķu sasniegšanai.
Bet no otras puses, vairums līdzekļu nav pilnīgi specifiski, vairums no līdzekļiem ir derīgi dažādiem
mērķiem. Fakts, ka pastāv atšķirīgas līdzekļu grupas, ka vairums no līdzekļiem ir labāk piemēroti dažu
mērķu realizēšanai, savukārt citi ir mazāk piemēroti kādu citu mērķu sasniegšanai un pilnīgi nederīgi
trešās grupas mērķu sasniegšanai, un ka tādēļ dažādi līdzekļi pieļauj dažādus pielietojumus, liek
cilvēkam līdzekļus izvēlēties to uzdevumu veikšanai, kuros tie var dod vislabāko pakalpojumu. Šeit tādi
aprēķini, kādus piemēro tehniskā zinātne, ir veltīgi. Tehniskā zinātne darbojas ar saskaitāmiem un
izmērāmiem ārējo lietu un efektu lielumiem, tā zina cēloņsakarību attiecību starp tiem, bet tai ir sveša
tās nozīmīgums cilvēku vēlmēm un vajadzībām. Tās darbības lauks ir tikai objektīva lietderīguma
vērtība. Tā spriež par visām problēmām no neitrālā novērotāja fizisko, ķīmisko un bioloģisko notikumu
vienaldzīgā viedokļa. Priekš subjektīvā lietderīguma vērtības, priekš sevišķā cilvēciskā viedokļa un
priekš cilvēku rīcības dilemmas nav vietas tehniskās zinības mācībām. Tā ignorē ekonomikas
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problēmu: izmantot pieejamos līdzekļus tādā veidā, ka neviena vēlme, kas ir steidzamāka, paliek
neapmierināta, jo līdzekļi, kas bija piemēroti šim mērķim, tika izmantoti – izlietoti -, lai sasniegtu
mazāk steidzamu vēlmi. Šādu problēmu risināšanai tehnika un tās saskaitīšanas un izmērīšanas
metodes nav derīgas. Tehnika parāda kā varētu sasniegt noteikto mērķi, izmantojot dažādus līdzekļus,
kurus var izmantot kopā dažādās kombinācijās, vai kā dažādie pieejamie līdzekļi varētu tikt izmantoti
noteiktiem mērķiem. Bet ir neiespējami pateikt cilvēkam, kuras darbības viņam vajadzētu izvēlēties no
bezgalīgi daudzajām iedomājamām un iespējamām izstrādes veidiem. Tas, ko grib zināt cilvēks, kurš
rīkojas, ir: kā viņam ir jāizmanto pieejamie līdzekļi, lai vislabāk, visekonomiskāk, novērstu izjusto
neērtību. Taču tehnika nesniedz viņam kaut ko vairāk kā vienīgi apgalvojumus par cēloņsakarību
attiecībām starp ārējām lietām. Piemēram, tehniskās zināšanas pasaka, ka 1 a +3 b +...xn iegūs
rezultātu 8 P. Kā arī tā zina vērtību, kuru piešķir, cilvēks, kas rīkojas, dažādām pirmās kārtas precēm, tā
nevar izlemt, vai šī formula vai jebkura cita no bezgalīgi daudzajām līdzīgas uzbūves formulām vislabāk
kalpos to mērķu sasniegšanai, ko vēlējās sasniegt darbojošais cilvēks. Inženierzinātne var noskaidrot
kā ir jāuzbūvē tilts, lai savienotu upes krastus un noturētu konkrētu smagumu. Bet tā nevar atbildēt
uz jautājumu vai šāda tilta uzcelšana izņems no ražošanas materiālos faktorus un darbu no
nodarbinātības, kurā viņi varētu apmierināt daudz steidzamāk izjustās neērtības. Tā nevar pateikt
vajag vai nevajag vispār tiltu celt, kur to vajadzētu celt, kādai jābūt izturības jaudai un kuru no
daudzajām celtniecības iespējamām būtu jāizvēlas. Tehniskie aprēķini var konstatēt attiecības starp
dažādām līdzekļu grupām vienīgi tādā mērā, ka tie var būt piemēroti viens otram, mēģinājumos
sasniegt noteiktu mērķi. Bet rīcībai var atklāt attiecības starp visiem līdzekļiem, lai arī cik atšķirīgi tie
varētu būt, bez jebkādas atsauces uz jautājumu: var vai nevar līdzekļi aizvietot viens otru, izdarot
vienādu pakalpojumu.
Tehnikas un apsvērumi, kuri tiktu no tiem iegūti, cilvēkam, kas rīkojas, būtu maz noderīgi, ja nebūtu
iespējams tos iekļaut viņu shēmās par preču un pakalpojumu naudas cenām. Inženieru projekti un
plāni būtu pilnīgi akadēmiski, ja viņi nevarētu uz vienkāršiem pamatiem salīdzināt ieguldījumu un
atdevi. Augstprātīgs teorētiķis savas laboratorijas noslēgtībā neuztraucas par šādām niecīgām lietām,
tas, ko viņš meklē, ir cēloņsakarību attiecību starp dažādiem visuma elementiem. Bet praktiskam
cilvēkam, kas cenšas uzlabot cilvēku apstākļus, novēršot neērtības cik tālu vien iespējams, ir jāzina vai,
pie pastāvošajiem nosacījumiem, tas, ko viņš plāno, būs labākā metode vai tā metode padarīs
cilvēkiem apstākļus vēl neērtākus. Viņam ir jāzina vai tas, ko viņš plāno sasniegt, dos uzlabojumu, ja
to salīdzinātu ar pašreizējo lietu stāvokli un ar sagaidāmajām priekšrocībām no citu tehniski
realizējamu projektu izpildīšanas, kuru nevar iekļaut realizēšanā, ja projekts pēc, kā viņš tiecas, patērē
pieejamos līdzekļus. Šādu salīdzinājumu var veikt vienīgi tad, ja tas tiek veikts izmantojot naudas
cenas.
Tādējādi nauda kļūst par ekonomisko aprēķinu mehānismu. Tā nav atsevišķa naudas funkcija. Nauda
tiek vispārīgi izmantota kā apmaiņas līdzeklis, ne kas vairāk. Tikai tāpēc, ka nauda ir kopējs apmaiņas
līdzeklis, ka vairākumu preču un pakalpojumu tirgū var nopirkt un pārdot pret naudu un tikai tiktāl cik
tas tā ir, cilvēks var izmantot naudas cenas aprēķinos. Apmaiņas attiecība starp naudu un dažādām
precēm un pakalpojumiem, kāda tā bija noteikta pagātnes tirgū un kādu to sagaida nākotnes tirgū, ir
prāta līdzeklis ekonomikas plānošanai. Tur, kur nav naudas cenas, nepastāv tāda lieta kā ekonomiskais
daudzums. Tur ir tikai dažādas daudzuma attiecības starp dažādām ārējās pasaules cēloņiem un
sekām. Nepastāv tāds veids, lai cilvēks varētu uzzināt kāda veida rīcība vislabāk derēs viņa
mēģinājumiem novērst esošo neērtību pēc iespējas tālāk.
Nav nepieciešams kavēties pie neatkarīgu zemnieku mājsaimniecību ekonomikas primitīvajiem
apstākļiem. Šie cilvēki veica tikai ļoti vienkāršus ražošanas procesus. Viņiem nebija nepieciešams
aprēķins, jo viņi varēja tieši salīdzināt ieguldījumu un atdevi. Ja viņiem vajadzēja kreklu, viņi izaudzēja
kaņepi, izvērpa, izgrieza audumu un to sašuva. Viņi varēja, bez jebkādiem aprēķiniem, viegli izdomāt
vai iztērētais smagais darbs un pūles tiks kompensētas ar iegūto produktu. Bet ārpus jautājumi ir
civilizētai cilvēcei atgriezties pie šāda dzīves stila.

4. Ekonomiskie Aprēķini un Tirgus
Kvantitatīvās ekonomiskas problēmu risināšanu nedrīkst sajaukta ar kvantitatīvajām metodēm,
kuras piemēro aplūkojot ārējās fiziskās pasaules un ķīmisko notikumu problēmas. Ekonomisko
aprēķinu raksturojoša pazīme ir tā, ka tā nav ne balstīta ne saistīta ar kaut ko, ko varētu raksturot kā
mērījumu.
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Mērījuma process sastāv no objekta cipariskās attiecībās noskaidrošanas attiecībā uz citu objektu,
tas ir, mērījuma vienību. Mērīšanas sākotnējais avots ir telpiskās dimensijas. Ar vienības palīdzību, ko
definē atsaucoties uz paplašinājumu, kāds mēra enerģiju un iespējamību, lietas spēju radīt izmaiņas
citās lietās un attiecībās, un laika gaitu. Rādītāja nolasīšana ir tieši norāda telpisko attiecību un tikai
netieši norāda citus lielumus. Mērīšanas pieņēmuma pamatā ir vienības nemainīgums. Vienības
garums vai lielums ir akmens, no kura tiek balstīti visi mērījumi. Tiek uzskatīts, ka cilvēks nevar
neuzskatīt to par nemainīgu.
Pēdējās desmitgades ir pieredzējušas revolūciju tradicionālajos epistemoloģijas fizikas, ķīmijas un
matemātikas ietvaros. Mēs atrodamies uz inovācijas priekšvakarā, kura vērienu mēs nevaram
paredzēt. Varbūt, ka nākošajai fiziķu paaudzei būs jāsaskaras ar problēmām tādā pašā veidā līdzīgi tām
ar kurām nodarbojās praksioloģija. Iespējams viņi būs spiesti atmest ideju, ka pastāv kaut kas ko
neietekmē kosmiskās izmaiņas, kuras novērotājs var izmantot kā mērīšanas standartu. Bet, lai kā arī
būtu, pasaulīgo lietu mērījumu loģiskā struktūra makroskopiskā un molārās fizikas jomā nemainīsies.
Mērījumi mikroskopiskajās fizikas laukā arī tiek izdarīti metriskajos mērogos, mikrometrs,
spektrogrāfos – visbeidzot ar daudzajiem cilvēku maņu orgāniem, pētītājs un eksperimentētājs, kuri
paši ir molāri125. Tā nevar sevi atbrīvot no Eiklīda ģeometrijas un no nemaināmā standarta jēdziena.
Pastāv monetārās vienības un pastāv izmērāmas dažādu ekonomisko preču un daudzu, bet ne visu,
pirkto un pārdoto pakalpojumu fiziskās vienības. Bet apmaiņas attiecības ar kurām mums ir
jānodarbojas, pastāvīgi svārstās. Tajās nav nekā pastāvīga un nemainīga. Tās nepakļaujas nevienam
mēģinājumam izmērīt tās. Tie nav fakti, tādā nozīmē, kurā fiziķis, noskaidroto vara daudzuma
smagumu, nosauc par faktu. Tie ir vēsturiskie notikumi, izpausme tam, kas kādreiz notika noteiktā
brīdī un pie noteiktiem apstākļiem. Tā pati skaitliskā apmaiņas attiecības var notikt atkal, bet nekāda
gadījumā nav skaidri zināms ka tas tiešām notiks un, ja tas notiks, atklāts ir jautājums, vai šis
identiskais rezultāts bija šo pašu apstākļu saglabāšanas rezultāts vai atgriešanās pie šiem apstākļiem
nevis mijiedarbības rezultāts no ļoti atšķirīgās cenu noteicošo faktoru plejādes. Rīkojošā cilvēka
piešķirtie skaitļi ekonomiskajos aprēķinos neattiecās uz izmērāmiem lielumiem, bet uz apmaiņas
attiecībām tā kā tos plāno, atbilstoši izpratnei, realizēt nākotnes tirgū, uz kuru visa rīcība tiek virzīta un
ko cilvēks vienīgi ņem vērā.
Šobrīd mūsu pētījumā mēs nenodarbojamies ar „ekonomikas kvantitatīvās zinātnes” problēmām,
bet ar prāta darbības analīzi, ko veic cilvēks, kas rīkojas, pielietojot kvantitatīvās atšķirības, plānojot
savu uzvedību. Rīcību vienmēr tiek vadīta, lai ietekmētu nākotnes lietu apstākļus, ekonomiskie
aprēķini vienmēr ir paredzēti nākotnei. Tiktāl, cik aprēķinos izmanto pagātnes notikumus un pagātnes
apmaiņas attiecības, tā dara to tikai nākotnes rīcības vienošanās dēļ.
Uzdevums, ka cilvēks, kas rīkojas, vēlas sasniegt ar ekonomiskajiem aprēķiniem ir noskaidrot rīcības
rezultātu, sasaistot ieguldījumu un atdevi. Ekonomiskais aprēķins ir vai nu novērtējums no sagaidāmās
nākotnes rīcības rezultāta vai pagātnes rīcības rezultāta novērtējums. Bet pēdējais nekalpo tikai
vēsturiskajiem un pamācošajiem mērķiem. Tā praktiskā nozīme ir parādīt, cik daudz drīkst patērēt
kādus līdzekļus, nesamazinot nākotnes ražošanas jaudu. Tieši šīs problēmas dēļ, tika izstrādāti tādi
pamatjēdzieni kā kapitāls un ieņēmumi, peļņa un zaudējumi, tērēšana un uzkrāšana, izmaksas un
ienākumi. Īstenībā šo jēdzienu izmantošana un visu no viņiem izrietošie jēdzieni ir nešķirami saistīti ar
tirgus darbību, kurā visas kārtas preces un pakalpojumi tiek apmainīti pret vispārīgi izmantojamu
maiņas līdzekli, proti, naudu. Šie aprēķini būtu tikai akadēmiski, bez jebkādas nozīmes rīcībai pasaulē
ar atšķirīgu rīcības struktūru.
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Cf. A. Eddington, The Philosophy of Physical Science, 70-79, 168-169.lpp.
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II.

EKONOMIKAS APRĒĶINU DARBĪBAS LAUKS
1. Monetāro Objektu Pazīmes

EKONOMISKIE aprēķini var aptvert visu, kas tiek apmainīts pret naudu.
Preču un pakalpojumu cenas ir vai nu vēsturiskie dati, kas apraksta pagātnes notikumus, vai
iespējamo nākotnes notikumu paredzējums. Informācija par pagātnes cenu nodod zināšanas, ka viena
vai vairākas starppersoniskās apmaiņas darbības tika veiktas atbilstoši šādai attiecībai. Tā tieši
nenodod nekādas zināšanas par nākotnes cenām. Mēs bieži varam pieņemt, ka tirgus apstākļi, kas
noteica cenu veidošanos nesenā pagātnē nemainīsies nemaz vai vismaz nemainīsies būtiski tuvākajā
nākotnē un tādējādi arī cenas paliks neizmainītas vai izmanīsies ļoti minimāli. Šādi paredzējumi ir
saprotami un pieņemami, ja attiecīgās cenas bija daudzu cilvēku mijiedarbības rezultāts, kuri bija
gatavi pirkt vai pārdot, ja piedāvātā apmaiņas attiecība viņiem likās izdevīga un ja tirgus situāciju
neietekmēja apstākļi, kurus uzskata par nejaušiem, īpašiem un kuri visdrīzāk neatkārtosies. Tomēr,
ekonomikas aprēķinu galvenais uzdevums nav nodarboties ar nemainīgajām vai tikai mazliet
mainīgām tirgus situācijas un cenu problēmām, bet nodarboties ar izmaiņām. Cilvēks tirgū vai nu
paredz izmaiņas, kuras parādīsies bez viņa mijiedarbības un vēlas pielāgot savas rīcības šim
sagaidāmajam lietu apstāklim, vai nu viņš vēlas uzsākt darbību, kas izmainīs apstākļus pat ja neviens
cits faktors izmaiņas neradīs. Pagātnes cenas ir tikai sākumpunkts viņa mēģinājumos paredzēt
nākotnes cenas.
Vēsturnieki un statistiķi apmierinās ar pagātnes cenām. Praktiskais cilvēks skatās uz nākotnes cenām
neatkarīgi vai tā būtu tuvāko stundu, dienu vai mēnešu. Viņam pagātnes cenas ir tikai palīdz paredzēt
nākotnes cenas. Ne vien viņa iepriekšējos aprēķinos par plānotās rīcības sagaidāmo rezultātu, bet ne
mazāk viņa mēģinājumos noskaidrot viņa pagātnes darbību rezultātu, viņam galvenokārt interesē
nākotnes cenas. Bilancē un peļņas un zaudējumu aprēķinos pagātnes rīcības rezultāts kļūst redzams
kā atšķirības starp naudas līdzekļu ekvivalentu, kas piederēja sākumā (kopējie līdzekļi mīnus kopējās
saistības) un perioda ziņojuma beigās, un kā atšķirību starp radušajiem izdevumiem un nopelnītajiem
bruto ienākumiem. Šādos paziņojumos ir nepieciešams iekļaut sagaidāmo naudas ekvivalentu no
visiem līdzekļiem un saistībām ne tikai no naudas. Šīm lietām būtu jābūt novērtētām atbilstoši cenai,
par kādu tās būtu iespējams pārdot nākotnē vai, kā tas ir īpašos gadījumos ar aprīkojumu priekš
ražošanas procesiem, norādot uz cenām, kuras ir sagaidāmas preču pārdošanā, kas izgatavotas ar viņu
palīdzību. Tomēr veco biznesu paradumi un komerctiesību un nodokļu likumu akti ir radījuši novirzi no
stabiliem uzskaites principiem, kuru vienīgais mērķis ir tiekties sasniegt augstāku precizitātes pakāpi.
Šie paradumi un likumi ir ne tik daudz saistīti ar pareizību uzskaites bilancē un peļņas un zaudējumu
aprēķinos, kā citu mērķu sasniegšanai. Komerciālie likumi ir vērsti uz uzskaites metodi, kas varētu
netieši aizsargāt kreditorus pret zaudējumiem. Metode vairāk vai mazāk ir tendēta uz aktīvu
novērtējumu zem tā prognozētās tirgus vērtības, lai iegūtu neto peļņu un kopējie piederošie līdzekļi
parādītos mazāk nekā tie patiesībā ir. Tādējādi tiek izveidota drošības rezerve, kura samazina draudus,
ka, kreditoru aizspriedumu dēļ, varētu tikt izņemt no firmas pārāk daudz plānotās peļņas un ka jau
maksātnespējīga firma varētu turpināt darboties kamēr tā būs pilnībā izlietojusi pieejamos līdzekļus
kreditoru apmierināšanai. No otras puses nodokļu likumi bieži tiecas uz aprēķinu metodi, kas
ienākumus padara lielākus nekā parādītu objektīvs aprēķins. Doma ir palielināt efektīvās nodokļu
likmes nepadarot šo palielinājumu redzamu nominālajos nodokļu likmju grafikos. Līdz ar to mums ir
jānodala ekonomiskie aprēķini, kādus tos paredz uzņēmējs plānojot nākotnes darbības, un tos biznesa
faktu aprēķinus, kas kalpo citiem mērķiem. Sagaidāmā nodokļa noteikšana un ekonomiskie aprēķini ir
divas dažādas lietas. Ja likums, kas apliek ar nodokli mājkalpotājus, nosaka, ka viens vīriešu kalpotājs
jāaprēķina kā divas sieviešu kalpotājas, tas neviens neizskaidrotu šādu pieņēmumu par kaut ko citu kā
vienīgi par metodi priekš maksājamā nodokļa apmēra noteikšanas. Tāpat, ja mantojuma nodokļa
likums nosaka, ka vērtspapīri ir jānovērtē ar tām akciju tirgus kotācijas cenām, kāda bija nelaiķa
miršanas dienā, mēs vienkārši nosakām veidu kā noteikt nodokļa apmēru.
Noteiktā kārtībā turētie pārskati pareizās grāmatvedības sistēmā ir precīzi attiecībā uz dolāriem un
centiem. Tie parāda iespaidīgu precizitāti un liekas, ka tās lietu cipariskā precizitāte noņem visas
šaubas. Patiesībā vissvarīgākie dati, ko satur šis pārskats ir spekulatīvais paredzējums nākotnes tirgus
kustībām. Kļūdaini ir salīdzināt jebkādus tirdzniecības konta ierakstus ar ierakstiem, kurus lieto tikai
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tehnoloģiskiem aprēķiniem, piemēram, mašīnas konstrukcijai. Inženieris , tiktāl cik viņš apkopo sava
darba tehnoloģisko pusi, pielieto vienīgi skaitliskās attiecības, kuras tika noskaidrotas ar dabas zinātņu
eksperimentālajām metodēm, savukārt uzņēmējs nevar izvairīties no skaitliskajiem terminiem, kas ir
viņa izpratnes atspoguļojums par nākotnes cilvēka uzvedību. Galvenais bilancē un peļņas un
zaudējumu aprēķina pārskatos ir aktīvu un pasīvu novērtējums, kas nav realizēts naudā. Visas šādas
bilances un pārskati ir virtuālas pagaidu bilances un pagaidu pārskati. Tie atspoguļo iespējamo lietu
apstākļus patvaļīgi izvēlētā brīdī, kamēr pati dzīve un rīcība turpinās un neapstājas. Ir iespējams
noslēgt individuāla biznesa vienības, bet visa sabiedrības ražošanas sistēma nekad nemitējas. Nedz arī
aktīvi un pasīvi, kas pastāv skaidrā naudā, ir atbrīvoti no nenoteiktības, kas pastāv visos biznesa
grāmatvedības posteņos. Tie ir atkarīgi no nākotnes tirgus zvaigznāja ne mazāk kā jebkurš noliktavas
vai aprīkojuma priekšmets. Biznesa novērtējuma un aprēķina skaitliskajai precizitātei nevajadzētu
atturēt mūs izprast lietu nenoteiktību un spekulatīvo raksturu un visus uz tiem balstītos aprēķinus.
Taču šie aprēķini nesamazina ekonomisko aprēķinu lietderību. Ekonomiskie aprēķini ir tik lietderīgi
cik tie vien var būt. Nekāds labojums nepalielinātu tās lietderību. Tās atdod darbīgajam cilvēkam visus
pakalpojumus, ko viņš var iegūt no skaitliskajiem aprēķiniem. Protams, tas nekādā gadījuma nav
līdzeklis precīzai nākotnes apstākļu paredzēšanai un tas neizslēdz rīcības spekulatīvo iezīmi. Bet šo kā
trūkumu varētu uzskatīt tikai tie, kuri neapzinās faktus, ka dzīve ir mainīga, ka visas lietas vienmēr
svārstās un ka cilvēkiem nav noteiktu zināšanu par nākotni. Ekonomikas aprēķinu uzdevums nav
paplašinās cilvēku informāciju par nākotnes apstākļiem. Tās uzdevums ir pielāgot viņa rīcības tā pat kā
viņa pašreizējo viedokli attiecībā uz vēlmēm-apmierinājumu nākotnē. Šim nolūkam cilvēkam, kas
darbojas, ir nepieciešama aprēķina metode un aprēķins pieprasa vispārēju kopsaucēju, kuram var
attiecināt visas ievadītās lietas. Vispārējs kopsaucējs ekonomiskajiem aprēķiniem ir nauda.

2. Ekonomisko Aprēķinu Robežas
Ekonomiskie aprēķini nevar ietvert lietas, kuras netiek pirktas un pārdotas par naudu.
Eksistē lietas, kuras nevar pārdod un kuru iegūšana prasa ziedot kaut ko citu nevis naudu un jāiztērē
ir naudas vērtība. Tam, kurš grib sevi apmācīt, lai gūtu lielus sasniegumus, ir jāizmanto daudzi līdzekļi,
no kuriem daži var prasīt naudas iztērēšanu. Bet svarīgākās lietas, ko velta šādiem mēģinājumiem, nav
nopērkamas. Gods, tikums, slava un tāpat enerģiskums, veselība un dzīve pati spēlē savu lomu rīcībās,
gan kā līdzeklis, gan kā mērķis, bet tos nevar ietvert ekonomiskajos aprēķinos.
Pastāv lietas, kuras vispār nav iespējams novērtēt naudā, un ir citas lietas, kuras var izteikt naudā
tikai naudai piešķirtās vērtības daļas dēļ. Novērtējot vecu ēku ir jāignorē tās mākslinieciskais un
vēsturiskais diženums tiktāl, cik šis īpašības nav peļņas avots pārdodamajai naudai vai precēm. Tas,
kas aizskar tikai viena cilvēka sirdi un nepiesaista citus cilvēkus ziedot tā sasniegšanai, paliek ārpus
ekonomisko aprēķinu robežām.
Tomēr, tas viss nav pasliktinājis ekonomisko aprēķinu lietderību. Tās lietas, kuras nevar ietvert lietu
uzskaitē un aprēķinos ir vai nu mērķis vai pirmās kārtas prece. Lai tos pilnībā izprastu un pienācīgi
ņemtu tos vērā nav nepieciešami nekādi aprēķini. Viss, kas cilvēkam, kurš rīkojās, ir nepieciešams, lai
izdarītu savu izvēli ir tos salīdzināt ar kopējo izmaksas summu, kas ir nepieciešams tās iegūšanai vai
saglabāšanai. Pieņemsim, ka pilsētas mēram ir jāizlemj starp diviem ūdens piegādāšanas projektiem.
Viens no tiem ietver vēsturiskā pieminekļa nojaukšanu, kamēr otrs palielinot izmaksājamo naudas
izlietojumu saglabā šo vēsturisko pieminekli. Fakts, ka sajūtas, kuras iesaka pieminekļa saglabāšanu,
nav iespējams novērtēt ar naudas summu nekādā gadījumā netraucē mēram pieņemt lēmumu.
Vērtības, kuras nav atspoguļotas nevienā monetārā apmaiņas attiecībā, gluži pretēji, ir tieši šī paša
fakta dēļ tiek novietotas īpašā pozīcijā, kas padara lēmumu visai vieglu. Neviena sūdzība nav mazāk
pamatota par vaimanām, ka tirgus aprēķinu metodes neizprot pārdodamās lietas. Morālās un
estētiskās vērtības necieš nekādus zaudējumus šī fakta dēļ.
Nauda, naudas tirgus, tirgus darbības un ekonomiskie aprēķini, kas ir balstīti uz tiem, ir galvenie
mērķi kritiķiem. Runīgs sprediķotājs noniecina rietumu civilizāciju kā nabadzīgu pārdošanas un
sīktirdzniecības sistēmu. Pašapmierinātība, paštaisnība un liekulība līksmo, izsmejot mūsdienu „dolāra
filozofiju”. Neirotiski reformētāji, garīgi nestabili literāti un ambiciozi demagogi gūst baudu norādot
„racionalitāti” un sludinot „iracionalitātes” pārliecību. Šo pļāpu acīs nauda un aprēķini ir visnopietnākā
ļaunuma avots. Taču fakts, ka cilvēki ir izstrādājuši noskaidrošanas metodi tiktāl cik tas ir iespējams,
viņu rīcības un neērtības novēršanas lietderība vispraktiskākajā un ekonomiskākajā veidā, nepasargā
nevienu no viņa rīcības izmainīšanas atbilstoši principiem, kurus viņš uzskatīts par pareiziem. Biznesa
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grāmatvedība un akciju biržas „materiālisms” netraucē nevienu atteikties no Thomas a Kempis
standartiem vai nomiršanas cēlu mērķu dēļ. Fakts, ka masas dod priekšroku detektīvu stāstiem nevis
dzejai un ka līdz ar to labāk atmaksājas rakstīt detektīvu nevis dzeju, netiek radīts ar naudas vai
monetāro aprēķinu lietošanas. Ne jau naudas dēļ pastāv gangsteri, zagļi, slepkavas, prostitūtas,
korumpēti valsts ierēdņi un tiesneši. Nav taisnība, ka godīgums „nemaksā”. Tas atmaksājas tiem, kuri
dod priekšroku uzticībai tam, ko viņi uzskata par pareizu nevis priekšrocībām, kuras viņi varētu iegūt
no savādākas attieksmes.
Citiem ekonomisko aprēķinu kritiķiem neizdodas saprast, ka šī metode ir pieejama tikai cilvēkiem,
kas darbojās ekonomikas darba dalīšanas sistēmā sociālajā kārtā, kas ir balstīta uz ražošanas līdzekļu
privātām īpašumtiesībām. Tā var kalpot tikai par apsvērumu indivīdiem vai indivīdu grupām, kas
darbojas šīs sabiedriskās kārtības institucionālās struktūrās. Līdz ar to tie ir privātās peļņas nevis
„sabiedriskās labklājības” aprēķini. Tas nozīmē, ka tirgus cenas ir beidzamais fakts priekš
ekonomiskajiem aprēķiniem. To nevar piemērot aprēķiniem, kuru standarts nav patērētāju
pieprasījums kā to atspoguļo tirgus bet diktatoriskās struktūras hipotētiskie novērtējumi, kas pārvalda
visas nacionālās vai pasaulīgās lietas. Tas, kurš cenšas spriest par rīcību no maldīgā „sabiedriskās
vērtības” viedokļa, proti, no „visas sabiedrības” viedokļa, un cenšas kritizēt to, salīdzinot rīcību ar
notikumiem iedomātā sociālistiskā sistēmā, kurā viņa paša griba ir pārākā, ekonomiskie aprēķini nav
lietderīgi. Ekonomiskie aprēķini naudas cenas izteiksmē ir uzņēmēju aprēķini ražošanai priekš
patērētājiem tirgus sabiedrībā. Tie nav derīgi citiem mērķiem.
Tas, kurš vēlas izmantot ekonomiskos aprēķinus nevar skatīties uz notikumiem un lietām despotiska
prāta veidā. Cenas aprēķinos var izmantot uzņēmēji, kapitālisti, zemes īpašnieki un kapitālistiskās
sabiedrības algas pelnītāji. Jautājumi ārpus šīm kategorijas robežām ir neadekvāti. Ir bezjēdzīgi
novērtēt naudā lietas, kuras netiek tirgotas un izmantot aprēķinos patvaļīgas lietas, kuras neatspoguļo
realitāti. Likums nosaka apmēru, kāds būtu jāizmaksā kā kompensācija par cilvēka nāves izraisīšanu.
Bet ieviestais likums par maksājamās kompensāciju noteikšanu nenozīmē, ka cilvēka dzīvei ir cena.
Tur, kur ir verdzība, ir arī tirgus cena vergam. Tur, kur cilvēks nav vergs, cilvēka dzīve un veselība ir res
extra commercium. Brīvu cilvēku sabiedrībā dzīvības un veselības saglabāšana ir mērķis nevis līdzeklis.
Tie neiekļaujas nevienos aprēķinu līdzekļu procesos.
Ir iespējams noteikt naudas cenas izteiksmē vairākiem cilvēkiem ienākumu vai bagātības daudzumu.
Bet ir bezjēdzīgi rēķināt nacionālos ienākumus vai nacionālo bagātību. Tiklīdz mēs saskaramies ar
sarātam svešiem apsvērumiem tādam cilvēkam, kurš darbojas tirgus sabiedrības robežās, mums vairs
nepalīdz monetārās aprēķināšanas metodes. Mēģinājums noteikt naudā tautas bagātību vai visas
cilvēces bagātību ir tik bērnišķīgs kā mistiskie centieni atrisināt visuma noslēpumus uztraucoties par
Heopsa piramīdas dimensijām. Ja uzņēmēja aprēķini novērtē kartupeļu krājumus par $100, tad ideja ir
tā, ka būs iespējams tos pārdot vai apmainīt tos pret šo summu. Ja visa uzņēmējdarbība tiek novērtēta
par $1,000,000, tas nozīmē, ka kāds domā to pārdot par šo summu. Bet kāda ir nozīme valsts kopējās
bagātības paziņojumā? Kāda ir nozīme aprēķinu gala rezultātam? Ko vajadzētu iekļaut un ko neiekļaut
aprēķinā? Ir vai nav pareizi aprēķinā iekļaut valsts klimata „vērtību” un cilvēku iedzimtās un apgūtās
iemaņas? Cilvēks var savu nekustamo īpašumu pārvērst naudā, bet valsts nevar.
Naudas ekvivalents kādu to lieto rīcībās un ekonomiskajos aprēķinos ir naudas cenas, proti,
apmaiņas attiecības starp naudu un citām precēm un pakalpojumiem. Cenas netiek izteiktas naudā,
tās pastāv naudā. Cenas ir vai nu pagātnes cenas vai sagaidāmās nākotnes cenas. Līdz ar to cena katrā
ziņā ir vēsturisks fakts vai nu pagātnei vai nākotnei. Cenās nav nekas tāds, kas kādam atļautu tās
pielīdzināt fizisko vai ķīmisko parādību mērījumiem.

3. Cenu Mainīgums
Apmaiņas attiecības ir pakļautas nepārtrauktām izmaiņām, jo apstākļi, kas tās rada nepārtraukti
mainās. Vērtība, ko indivīds piešķir gan naudai gan dažādām precēm un pakalpojumiem ir tā brīža
izvēles rezultāts. Katrs nākamais brīdis var radīt kaut ko jaunu, kādus citus nodomus un vērtējumus.
Ne jau tas, ka cenas svārstās, bet ka tās nemainās tik ātri, varētu uzskatīt par problēmu, kurai būtu
vajadzīgs izskaidrojums. Ikdienas pieredze māca cilvēkiem, ka tirgus apmaiņas attiecības ir mainīgas.
Kāds varētu domāt, ka viņu idejas par cenām, šī fakta dēļ, varētu ņemt nopietni. Tomēr, visi
pazīstamie ražošanas un patēriņa, mārketinga un cenu jēdzieni vairāk vai mazāk ir piesārņoti ar
neskaidru un pretrunīgu priekšstatu par cenu neelastību. Pasaulīgais cilvēks necenšas apdomāt
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vakardienas cenas struktūras saglabāšanu kā normālu un godīgu, vai kā neatzīt izmaiņas apmaiņas
attiecībās kā dabas likumu un taisnīguma pārkāpumus.
Kļūdaini būtu izskaidrot šos izplatītos uzskatus kā paliekas no veciem uzskatiem, kas tika pieņemti
daudz agrākos laikos, kad ražošanas un mārketinga apstākļi bija daudz stabilāki. Tas, ka cenas bija vai
nebija mazāk mainīgas agrākos laikos, ir apšaubāmi. Gluži pretēji, drīzāk varētu apgalvot, ka vietējo
tirgu apvienošanās lielākos valsts tirgos, visbeidzot apvienojoties vispasaules aptverošā pasaules tirgū,
un uzņēmējdarbības evolūcija, kas tiecās uz nepārtrauktu patērētāju apmierināšanu, ir padarījusi
cenas izmaiņas ne tik biežas un mazāk asas. Pirms kapitālistiskā laika pastāvēja daudz vairāk
stabilitātes ražošanas tehnoloģijas metodēs, taču vairākos vietējos tirgos pastāvēja daudz lielāka
neregularitāte apgādē un iespējai pieskaņojot piedāvājumu to mainīgajam pieprasījumam. Bet pat ja
tā būtu patiesība, ka cenas bija mazliet vairāk stabilākas tālākā pagātnē, tagad mums tam nebūtu
nekādas nozīmes. Izplatītākie priekšstati par naudu un naudas cenām nav iegūti no pagātnē
izveidojušajām idejām. Kļūdaini būtu izskaidrot tās kā atavistisku palieku. Mūsdienu apstākļos ikviens
indivīds katru dienu saskaras ar tik daudzām pirkšanas un pārdošanas problēmām, ka mums būtu
taisnība, pieņemot, ka šāda domāšana par šiem jautājumiem nav vienkārša tradicionālo ideju
neprātīga pieņemšana. Ir viegli saprast kāpēc tie, kuru īstermiņa intereses tiek aizskartas ar izmaiņām
cenās, ņem ļaunās šādas izmaiņas, uzsverot, ka iepriekšējās cenas ne tikai bija godīgākas, bet arī
daudz normālākas, un apgalvot, ka cenu stabilitāte ir atbilstoša dabas un ētikas likumiem. Bet katra
izmaiņa cenās paturpina citu cilvēku īstermiņa intereses. Tiem, kuriem tas nāk par labu, noteikti
neuzvedināja tieksme uzsvērt cenas nelokāmības taisnīgumu un normu. Ne atavistiskas atmiņas, ne
savtīgas grupas interešu sabiedriskais stāvoklis var izskaidrot cenas stabilitātes popularitātes ideju. Tās
sakni var saskatīt faktā, ka jēdzieni, kas attiecas uz sabiedriskajām attiecībām, tika balstīti atbilstoši
dabas zinātņu modelim. Ekonomisti un sociologi, kas tiecas izveidot sociālo zinātni atbilstoši fizikas vai
psiholoģijas modelim nododas tam domāšanas veidam, kurš jau sen ir pieņēmis populāros maldīgos
secinājumus.
Pat klasiskie ekonomisti nespēja ātri atbrīvot paši sevi no šīs kļūdas. Viņiem vērtība bija kaut kas
objektīvs, proti, ārējās pasaules parādības un lietās mantotā kvalitāte, tādējādi izmērāma. Viņi pilnībā
kļūdījās izprotot tikai cilvēcisko un brīvprātīgo vērtības sprieduma raksturu. Tiktāl cik mēs to šodien
varam saskatīt, tas bija Samuels Beilijs (Samuel Bailey), kurš pirmais atklāja, kas patiesībā notiek dodot
priekšroku vienai no daudzām lietām126. Bet šai grāmatai nepievērsa uzmanību, tā pat kā citiem
priekšteču darbiem par vērtības subjektīvo teoriju. Tas nav tikai ekonomikas zinātnes pienākums
atklāt kļūdas attiecībā uz izmērāmību rīcības darbības jomā. Tas ir nemazāks uzdevums ekonomikas
politikai. Mūsdienu ekonomiskās politikas kļūdas kaut kādā mērā ir bēdīgi slavenās neskaidrības dēļ,
ko radīja ideja, ka pastāv kaut kas noteikts un līdz ar to izmērāms starp-cilvēciskajās attiecībās.

4. Stabilizācija
Visu šo kļūdaino ideju rezultāts ir stabilizācijas ideja.
Valdību kļūmes kārtojot monetāros jautājumus un briesmīgās sekas politikai, kuras tiecas samazināt
procentu likmes un iedrošināt uzņēmējdarbības aktivitātes ar kredīta palielināšanu, ir radījušas idejas,
kuras visbeidzot izveidoja saukli „stabilizācija”. Daži var izskaidrot tās parādīšanos un tās populāro
pievilcību, citi var to saprast kā pēdējo simts gadu augli un valūtu un banku piecdesmit gadīgu ilgo
vēsturi, savukārt cits, tā sakot, aizbildinājās ar iesaistīto kļūdu vainu mīkstinošiem apstākļiem. Bet
nekāds līdzjūtības novērtējums nevar padarīt maldus daudz pārliecinošākus.
Stabilitāte, uz kuru tiecas izveidotās stabilizācijas programmas, ir tukšs un pretrunīgs priekšstats.
Tieksme uz rīcību, tas ir, uz dzīves apstākļu uzlabošanu, ir cilvēkam iedzimta. Cilvēks pats mainās ik
brīdi un viņa novērtējumi, gribasspēks un rīcība mainās ar viņu. Rīcības jomā nekas nav mūžīgs,
izņemot izmaiņas. Šajās nebeidzamās svārstībās nav noteikts punkts kā vienīgi mūžīgā rīcības
aprioristiskā kategorija. Veltīgi ir atdalīt novērtējumu un rīcību no cilvēku nepastāvības un viņa
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uzvedības izmaiņām, un veltīgi ir arī strīdēties tā it kā visumā pastāvētu mūžīgas vērtības, neatkarīgas
no cilvēku vērtību spriedumiem, un piemērotas mērīšanai priekš reālo rīcību novērtēšanas127.
Visas ieteiktās izmaiņas mērīšanas metodes monetārās vienības pirktspējā ir vairāk vai mazāk neviļus
ir balstītas uz iluzorisku priekšstatu par mūžīgu un nemainīgu būtni, kura nosaka piemērojot
nemainīgu apmierinājuma kvantitātes standartu, ko tam piešķir naudas vienība. Tas ir ļoti vājš
izskaidrojums šai slimīgi pārdomātai idejai, ka tas, ko tā vēlas ir tikai izmērīt izmaiņas naudas
pirktspējā. Stabilitātes viedokļa būtība balstās tieši šajā pirktspējas jēdzienā. Pasaulīgais cilvēks, kas
darbojas balstoties fizikas idejām, reiz uzskatīja naudu kā cenu kritēriju. Viņš uzskatīja, ka apmaiņās
attiecību svārstības notiek tikai attiecībās starp dažādām precēm un pakalpojumiem, nevis arī
attiecībās starp naudu un preču un pakalpojumu „kopumu”. Vēlāk cilvēki apgrieza pretēji argumentu.
Tā vairāk nebija nauda, kurai tika piešķirta vērtības pastāvība, bet pārdodamo un nopērkamo lietu
„kopums”. Cilvēki sāka izgudrot metodes lai izstrādātu preču vienību kompleksus, ko pretstatīja
monetārajai vienībai. Vēlme atrast rādītāju priekš pirktspējas mērīšanas apklusināja visus sirdsapziņas
pārmetumus. Priekš vidējo datu aprēķināšanas izmantoto cenu ierakstu apšaubāmība un
nesalīdzināmība un pielietoto procedūru patvaļīgais raksturs netika ņemti vērā.
Irvins Fišers, izcilais ekonomists, kurš bija Amerikas stabilizācijas kustības vadītājs, pretstatīja
dolāram grozu, kurā ir visas preces, ko tirgū pērk mājsaimnieces pašreizējai mājsaimniecības
nodrošināšanai. Proporcijā, kādā nepieciešamais naudas daudzums priekš šī groza satura nopirkšanas
izmainās, izmainās arī dolāra pirktspēja. Stabilizācijas politikai piešķirtais mērķis ir šīs naudas
izlietojuma nemainīguma saglabāšana128. Tas būtu pieņemami, ja mājsaimniece un viņas iedomātais
grozs būtu nemainīgs elements, ja grozā vienmēr būtu tās pašas preces un katra tādā pašā daudzumā
un ja loma, ko šīs preces daudzums nozīmē ģimenes dzīvē nemainītos. Bet mēs dzīvojam pasaulē, kurā
nevienu no šiem apstākļiem nevar realizēt.
Pirmkārt, saražoto un patērēto preču kvalitāte nepārtraukti mainās. Kļūdaini ir identificēt kviešus ar
kviešiem, nerunājot par kurpēm, cepurēm un citiem ražojumiem. Lielās cenu atšķirības preču
sinhronajā pārdošanā, ko ikdienišķā runāšana un statistiķi novieto vienā kārtā, skaidri norāda uz šo
patiesību. Idiomātisks teiciens apgalvo, ka divi zirņi ir vienādi, bet pircēji un pārdevēji nošķir dažādas
kvalitātes un iedala zirņus kārtās. Cenu salīdzinājums precēm, par kurām samaksāts atšķirīgās vietās
vai atšķirīgos datumos, kuru tehnoloģija vai statistiķi sauc līdzīgā vārdā, nav lietderīgs, ja nav skaidrs,
ka to kvalitāte – bet vietas atšķirība – ir pilnīgi vienāda. Šinī saistībā kvalitāte nozīmē: visas tās
butaforijas, kurām pircēji un topošie pircēji pievērš uzmanību. Jau pats fakts, ka visa pirmās kārtas
preču un pakalpojumu kvalitāte ir pakļauta izmaiņām sagrauj vienu no galvenajiem pieņēmumiem par
visām kārtas numura metodēm. Nav svarīgi, ka ierobežots daudzums augstākas kārtas preču – jo īpaši,
metāli un ķīmiskās vielas, kuras var brīnumainā kārtā noteikt ar formulām – pakļaujas precīzai to
raksturojošo pazīmju noteikšanai. Pirktspējas noteikšanai būtu jāpaļaujas uz pirmās kārtas preču un
pakalpojumu cenām un bez tam uz visām no tām. Nepalīdzēs arī ražotāj-preču cenu izmantošana, jo
tā nevar izvairīties neieskaitīt dažādus viena un tā paša patērētāju preču ražošanas posmus vairākas
reizes un tādējādi iegūstot maldinošu rezultātu. Izvēlēto preču grupas ierobežojumi būtu diezgan
patvaļīgi un līdz ar to aplami.
Bet neatkarīgi no visiem šiem nepārvaramiem šķēršļiem, jautājums paliktu neatrisināms. Mainās ne
tikai prešu tehnoloģiskās iezīmes, parādās arī jauna veida preces, kamēr daudzas vecās izzūd. Mainās
arī novērtējums un tas rada izmaiņas pieprasījumā un ražošanā. Mērījumu doktrīnas pieņēmumi
pieprasītu cilvēkus, kuru vēlmes un novērtējumi ir nemainīgi. Ja cilvēki vienmēr novērtētu tās pašas
lietas vienādi, tikai tad mēs varētu apsvērt cenu izmaiņu kā izmaiņas izteiksmi naudas spējai nopirkt
lietas.
Tā kā ir neiespējami noskaidrot par patērētāj precēm kopējo iztērēto naudas daudzumu noteiktā
laika posmā, statistiķiem ir jāpaļaujas uz cenām par atsevišķām precēm. Tas tālāk rada divas
problēmas, kurām nav apodiktiska risinājuma. Dažādām precēm ir nepieciešams piesaistīt
nozīmīguma koeficientus. Galīgi aplami būtu ļaut dažādu preču cenas iekļaut aprēķinos neņemot vērā
to atšķirīgās lomas, ko tās spēlē kopējā individuālo mājsaimniecību sistēmā. Bet šādi piemērotas
nozīmes noskaidrošanas atkal ir patvaļīga. Turklāt, kļūst nepieciešams aprēķināt no savāktajiem un
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pielāgotajiem datiem vidējos rādītājus. Taču vidējo rādītāju aprēķināšanai pastāv vairākas dažādas
metodes. Pastāv aritmētiski, ģeometriski, harmoniski vidējais rādītājs, pastāv arī gandrīz-vidējais
rādītājs pazīstams kā mediāna. Katrs no tiem noved pie atšķirīga rezultāta. Nevienu no viņiem nevar
atzīt par unikālu veidu, lai iegūtu loģiski neapstrīdamu atbildi. Lēmums, par labu kādai no šīm aprēķinu
metodēm, ir patvaļīgs.
Ja visi cilvēku apstākļi būtu nemainīgi, ja visi cilvēki vienmēr atkārtotu tās pašas rīcības, jo viņu
neapmierinātība un viņu idejas par tās likvidēšanu būtu konstantas, vai ja mēs atrastos tādā pozīcijā,
lai pieņemtu, ka izmaiņas šajos faktoros, kas notiek ar dažiem indivīdiem vai to grupām, vienmēr ir
lielākas nekā pretējās izmaiņas citos indivīdos vai to grupās, un līdz ar to tas neietekmē kopējo
pieprasījumu un kopējo piedāvājumu, mēs dzīvotu stabilā pasaulē. Bet ideja, ka šādā pasaulē mainītos
naudas pirktspēja ir pretrunīga. Kā vēlāk tiks parādīts, naudas pirktspējas izmaiņām noteikti ir
jāietekmē dažādu preču un pakalpojumu cenas atšķirīgos laikos un dažādos apjomos, likumsakarīgi
šīm izmaiņām ir jārada izmaiņas piedāvājumā un pieprasījumā, patēriņā un ražošanā129. Ideja, kas ir
iekļauta neatbilstošajā cenu līmeņa terminā, tā, it kā - pārējām lietām paliekot nemainīgām – visas
cenas varētu pieaugt un samazināties vienādi, nav pārliecinoša. Pārējās lietas nevar palikt nemainīgas,
ja izmainās naudas pirktspēja.
Praksioloģijas un ekonomikas darbības laukā nevar piešķirt nekādu priekšstatu mērījumiem.
Nemaināmo apstākļu hipotētiskajā stāvoklī nav iespējams izmērīt izmaiņas. Patiesajā izmaiņu pasaulē
nepastāv notikti punkti, dimensijas vai attiecības, kuras varētu kalpot par standartu. Monetārās
vienības pirktspēja nekad nemainās vienādi attiecībās uz visām pārdodamām un nopērkamām lietām.
Stabilitātes uzskats un stabilizācija ir bezjēdzīga, ja tā neatsaucas uz stāvokļa nemainīgumu un tā
saglabāšanu. Tomēr šo nemainīguma stāvokli nav iespējams pat konsekventi izdomāt līdz tās
galīgajiem loģiskajiem secinājumiem, vēl jo mazāk ir iespējams šo stāvokli sasniegt130. Tur, kur pastāv
rīcība, pastāv arī izmaiņas. Rīcība ir ietekmes līdzeklis izmaiņai.
Pretenciozā nopietnība, ko statistiķi un statistiskie ierēdņi parāda aprēķinātajos pirktspējas un
iztikas minimuma rādītājos, ir nevietā. Labākajā gadījumā šie rādītāju cipari ir neapstrādāti un
neprecīzi atspoguļojumi izmaiņām, kuras ir notikušas. Lēnu izmaiņu periodos attiecībā starp naudas
piedāvājumu un pieprasījumu, tie nedod vispār nekādu informāciju. Inflācijas periodos un līdz ar to
straujās cenu izmaiņās, tie sniedz aptuvenu priekšstatu par notikumiem, kurus katrs indivīds piedzīvo
savā ikdienas dzīvē. Saprātīga mājsaimniece par cenu izmaiņām zina daudz vairāk, tiktāl cik tās
ietekmē viņas pašas mājsaimniecību, nekā var pateikt vidējie statistiskie rādītāji. Priekš viņas
aprēķiniem ir maza nozīme attiecībā uz izmaiņām gan kvalitātē gan preču daudzumā, ko viņa var vai
var atļauties nopirkt par cenām, kas ir iekļautas aprēķinā. Ja viņa „mēra” izmaiņas priekš sava
personīgā novērtējuma, paņemot tikai divu vai trīs preču cenas kā kritēriju, viņa ir nemazāk
„zinātniska” un nemazāk patvaļīgā kā pieredzējuši matemātiķi, izvēloties savas metodes priekš tirgus
datu manipulācijas.
Praktiskajā dzīvē neviens neļauj sevi apmuļķot ar rādītāju skaitļiem. Neviens nepiekrīt
izdomājumam, ka tie būtu jāuzskata par mērījumiem. Tur, kur daudzums ir izmērāms, visas turpmākās
šaubas un domstarpības attiecībā uz to lielumiem pazūd. Šie jautājumi ir atrisināti. Neviens nemēģina
strīdēties ar meteorologiem par viņu temperatūras, mitruma, atmosfēras spiediena un citu
meteoroloģisko daru mērījumiem. Bet no otras puses neviens nepiekrīt kārtas numuriem, ja viņš
nepieņem personīgās priekšrocības no tā sabiedriskā viedokļa atzīšanas. Kārtas numura noskaidrošana
neatrisina strīdus, tas tikai pārceļ to uz jomu, kurā antagonistisko viedokļu un interešu konflikti ir
nesamierināmi.
Cilvēku rīcība rada izmaiņas. Kamēr pastāv cilvēku rīcība stabilitāte neeksistē, pastāv tikai
nepārtrauktas pārmaiņas. Vēsturiskie procesi ir izmaiņu rezultāts. Cilvēka spēkos nav to apturēt un
radīt stabilitātes periodu, kurā visa vēsture nonāk strupceļā. Cilvēka dabā ir tiekties pēc
uzlabojumiem, radīt jaunas idejas un pārkārtot savas dzīves apstākļus atbilstoši šīm idejām.
Tirgus cenas ir vēsturiski fakti, kas parāda tos lietu apstākļus, kas dominēja noteiktā neatgriežamā
vēsturiskā procesa brīdī. Praksioloģijas darbības laukā mērījumu jēdzienam nav nekādas nozīmes.
Iedomātā – un protamas nerealizējamā – nemainīguma un stabilitātes stāvoklī nav izmaiņas ko
izmērīt. Faktiskajā pasaulē pastāvīgajās izmaiņās nav noteikti punkti, objekti, kvalitātes vai attiecībās
attiecībā uz kurām izmaiņas varētu izmērīt.
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5. Stabilizācijas Idejas Būtība
Ekonomiskie aprēķini nepieprasa monetāro stabilitāti tādā nozīmē, kurā šo terminu lieto
stabilizācijas kustības vadītāji. Fakts, ka monetārās vienības pirktspējas nemaināmība nav iedomājama
un realizējama, nepavājina ekonomisko aprēķinu metodes. Tas, kas ir nepieciešams ekonomiskajiem
aprēķiniem ir monetārā sistēma, kuras darbība nav sabotēta ar valdības iejaukšanos. Mēģinājumi
palielināt naudas daudzumu apgrozībā tādēļ, lai palielinātu valdības spēju patērēt vai lai īslaicīgi radītu
zemāku procentu likmi, sašķeļ visus valūtas jautājumus un izjauc ekonomiskos aprēķinus. Monetārās
politikas pirmajam mērķim ir jāattur valdības no inflācijas uzsākšanas un no tādu apstākļu
izveidošanas, kas sekmē kredīta paplašināšanu no banku puses. Bet šī programma ir ļoti atšķirīga no
neskaidrās un iekšēji pretrunīgās pirktspējas stabilizācijas programmas.
Ekonomisko aprēķinu labad viss, kas ir nepieciešams ir izvairīšanās no lielām un pēkšņām svārstībām
naudas piedāvājumā. Ekonomiskajiem aprēķiniem ļoti labi kalpoja zelts un, līdz par deviņpadsmitā
gadsimta vidum, sudrabs. Izmaiņas attiecībā starp piedāvājumu un pieprasījumu pēc dārgmetāliem un
no tā izrietošās pārmaiņas pirktspējā notika tik lēni, ka uzņēmēju ekonomiskie aprēķini varētu neņemt
vērā šīs pārmaiņas, tajās pārāk neiedziļinoties. Precizitāte nav sasniedzama ekonomiskajos aprēķinos
pilnīgi neatkarīgi no nepilnībām, kas rodas nepievēršot pienācīgu uzmanību valūtas izmaiņām131.
Plānojošais uzņēmējs nevar neizmantot datus saistībā par nezināmo nākotni, viņš nodarbojas ar
nākotnes cenām un nākotnes ražošanas izmaksām. Aprēķini un grāmatvedība savos mēģinājumos
noskaidrot pagātnes rīcību rezultātu ir tādā pašā situācijā, tiktāl, kamēr tie paļaujas uz noteiktu
novērtējumu aprīkojumam, krājumiem un saņemtajai naudai. Par spīti visām šīm nenoteiktībām
ekonomiskie aprēķini var sasniegt savu uzdevumu. Šīs nenoteiktības neizriet no aprēķinu sistēmas
trūkumiem. Tās ir mantotas rīcības būtībā, kas vienmēr nodarbojas ar nenoteikto nākotni.
Ideja, padarīt pirktspēju stabilu, neradās no mēģinājumiem padarīt ekonomiskos aprēķinus daudz
precīzākus. Tās avots bija vēlme radīt darbības lauku, kas būtu izņemta no cilvēku lietu nepārtrauktām
izmaiņām, nozari, kuru neietekmē vēsturiskās darbības. Dotācijas, kas tika izstrādātas, lai nodrošinātu
beztermiņa valdījumus priekš baznīcas organizācijām, labdarības iestādēm un ģimenēm, valstī jau sen
tika izveidotas vai arī lauksaimniecības produkti tika izdalīti natūrā. Vēlāk, lai nokārtotu darījumus,
tika ieviesta gada maksa naudā. Devēji un saņēmēji sagaidīja, ka ikgadējo maksu, izteiktu konkrētā
dārgmetāla apjomā, neietekmēs ekonomisko apstākļu izmaiņas. Taču šīs cerības bija iluzoriskas.
Vēlākās paaudzes iemācījās, ka viņu priekšteču plāni netika realizēti. Šīs pieredzes mudināti, viņi sāka
izmeklēt, kā varētu sasniegt vēlamos mērķus. Tādējādi viņi uzsāka mēģinājumus izmērīt izmaiņas
pirktspējā un tās novērst. Problēma izrādījās daudz nozīmīgāka, kad valdības uzsāka savu ilgtermiņa
nepārtraucamo un neizpērkamo aizdevumu politiku. Valsts, šīs jaunā austošā gadsimta idealizācijas
dievībā, šī mūžīgā un pārcilvēciskā iestāde, kas nepakļaujas zemes vājībām, piedāvāja pilsoņiem
iespēju nolikt savu bagātību drošībā un izbaudīt stabilus ienākumus nodrošinoties pret visām
pārmaiņām. Tas pavēra veidu atbrīvot indivīdu no nepieciešamības riskēt un kapitālistiskajā tirgū
katru dienu no jauna iegūt savu bagātību un ienākumus. Tas, kurš investēja savus līdzekļus obligācijās,
kuras izdeva valdīta un tās apakšvienības, vairs netika pakļauts tirgus neizbēgamajiem likumiem un
patērētāju suverenitātei. Viņam vairs nebija vajadzība izmeklēt savus līdzekļus tādā veidā, kas vislabāk
kalpotu patērētāju vēlmēm un vajadzībām. Viņš bija drošs, viņš tika pasargāts pret konkurējošās tirgus
draudiem, kurā sods par nemākulību bija zaudējumi; mūžīgā valsts bija paņēmusi viņu savā paspārnē
un garantējusi viņam netraucētu savu līdzekļu izbaudīšanu. Turpmāk viņa ienākumi vairs nenāca no
patērētāju vēlmju apmierināšanas vislabākajā iespējamajā veidā, bet no valdības piespiedu un
varmācības iestādes ievāktajiem nodokļiem. Viņš vairs nekalpoja saviem līdzcilvēkiem, nepakļāvās to
suverenitātei, viņš bija valdības partneris, kura valdīja pār cilvēkiem un piedzina no tiem nodevas. Tas,
ko valdība maksāja kā procentus, bija daudz mazāk nekā piedāvāja tirgus. Bet šī starpība bija daudz
lielāka par parādnieka neapšaubāmo maksātnespēju, valsts, kuras ienākumi nebija atkarīgi no
sabiedrības apmierināšanas, bet uzstājot uz nodokļu nomaksas.
Par spīti nepatīkamajai pieredzei ar sabiedrības parādiem agrākajos laikos, cilvēki bija gatavi brīvi
uzticēties deviņpadsmitā gadsimta modernizētajai valstij. Bija vispārīgi pieņemts, ka šī jaunā valsts
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Neviens praktiskais aprēķins nekad nevar būt precīzs. Formula, uz kā ir balstīta aprēķina darbība
var būt precīza, pats aprēķins ir atkarīgs no aptuveno lielumu noskaidrošanas un līdz ar to noteikti ir
neprecīzs. Ekonomika, kā augstāk tika parādīts (39.lpp), ir reālo lietu eksaktā zinātne. Bet tiklīdz
domāšanas procesā sāk izmantot cenas datus, precizitātē tiek pazaudēta un ekonomiskā vēsture tiek
pakļauta ekonomikas teorijai.
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apzinīgi pildīs tās brīvprātīgi noslēgtos pienākumus. Kapitālisti un uzņēmēji pilnībā apzinājās faktu, ka
tirgus sabiedrībā nepastāv tādi līdzekļi, kas ļautu pasargāt iegūto bagātību, kā vienīgi katru dienu no
jauna iegūt to vēlreiz konkurējot ar visiem pārējiem, ar jau pastāvošajām firmām un tik pat labi ar
jaunpienācējiem „kas darbojas uz kurpju auklas”. Uzņēmēji, kas kļuvuši veci un noguruši un vairs nav
gatavi riskēt savu grūti nopelnīto bagātību ar jauniem mēģinājumiem apmierināt patērētāju vēlmes,
un citu cilvēku peļņas mantinieki, kas ir slinki un pilnībā apzinās paši savu neefektivitāti, deva
priekšroku investēt sabiedrisko parādu obligācijās, jo viņi vēlējās būt brīvi no tirgus likuma.
Tagad neizpērkamais mūžīgai sabiedrības parāds kā priekšnoteikumu pieņem pirktspējas stabilitāti.
Lai gan valsts un tās vardarbība var būt pastāvīga, samaksātie procenti par sabiedrības parādu var būt
pastāvīgi tikai, ja tie ir balstīti uz nemainīgās vērtības standartu. Šādā veidā investors, kurš drošības
dēļ izvairās no tirgus, uzņēmējdarbības un investīcijām brīvā uzņēmumā dod priekšroku valdības
obligācijām, atkal saskaras ar visu cilvēcisko lietu nepastāvības problēmu. Viņš atklāj, ka trikus
sabiedrības robežās nav vietas bagātībai, kas nav atkarīga no tirgus. Viņa mēģinājumi atrast
neizsmeļamu ienākuma avotu ir izgāzušies.
Šajā pasaulē nav tādas lietas kā stabilitāte un drošība un nekādi cilvēku mēģinājumi nav pietiekoši
spējīgi, lai tos radītu. Tirgus sabiedrības sociālajā sistēma nepastāv citi veidi kā iegūt un saglabāt
bagātību, izņemot veiksmīga patērētāju apkalpošana. Protams, valsts ir tādā situācijā, ka tā var
pieprasīt maksājumus no tās pavalstniekiem un aizņemties naudas līdzekļus. Tomēr, pat
viscietsirdīgākā valdība ilgtermiņa nav spējīga pretoties likumiem, kas nosaka cilvēku dzīvi un rīcību. Ja
valdība izmanto aizņemtās summa priekš investīcijām tajās jomās, kurās tā vislabāk kalpo patērētāju
vēlmēm, un ja tai brīvā un vienlīdzīgā konkurencē ar visiem privātajiem uzņēmējiem veicās šajās
uzņēmējdarbības aktivitātēs, tad valsts ir tādā pašā pozīcijā kā jebkurš cits uzņēmējs, tā var maksāt
procentus, jo tā ir ieguvusi pārpalikumu. Bet ja valdība investē naudas līdzekļus neveiksmīgi un
nerodas nekādi pārpalikumi, vai ja tā iztērē naudu pašreizējiem tēriņiem, aizņemtais kapitāls
samazinās vai pazūd pilnībā, un vairs nav nekāda avota, no kura varētu samaksāt procentus un pašu
aizņemto pamatkapitālu. Tad aplikt ar nodokļiem cilvēkus ir vienīgā pieejamā metode, lai izpildītu
aizņēmuma līguma nosacījumus. Prasot nodokļus par šādiem maksājumiem valdība padara pilsoņus
atbildīgus par pagātnē iztērēto naudu. Samaksātie nodokļi netiek samaksāti par nevienu tagadējo
valdības aparāta sniegto pakalpojumu. Valdība maksā procentus par kapitālu, kas jau ir ticis iztērēts
un vairs neeksistē. Valsts kase ir apgrūtināta ar pagātnes politikas neveiksmīgajiem rezultātiem.
Labs rezultāts var sanākt no īstermiņa valdības parādiem pie īpašiem nosacījumiem. Protams,
izplatītais kara aizdevumu pamatojums ir bezjēdzīgs. Visi nepieciešamie materiāli, lai vadītu karu, ir
jābūt apgādātiem ar civilo patērētāju ierobežošanu, izlietojot pieejamo kapitālu un strādājot daudz
centīgāk. Visa karojošā nasta balstās uz tobrīd dzīvojošo paaudzi. Nākošās paaudzes tiek ietekmētas
tikai tādā mērā, ka, kara izdevumu dēļ, tā mantos daudz mazāk no pašreiz dzīvojošajiem nekā tā būtu
mantojusi, ja karš nebūtu uzsākts. Kara finansēšana ar aizdevumiem nenomaina slogu no dēliem uz
132
mazdēliem . Tā ir tikai metode nastas sadalīšanai starp pilsoņiem. Ja visus kara izdevumus vajadzētu
sagādāt ar nodokļiem, grieztos tikai pie tiem cilvēkiem, kuriem ir viegli realizējami naudas līdzekļi.
Pārējie cilvēki nedotu adekvātu ieguldījumu. Īstermiņa aizdevumi var būt noderīgi šādas
nevienlīdzības novēršanai, jo tie pieļauj godīgu nodokļa lieluma noteikšanu īpašniekiem ar noteiktu
kapitālu.
Ilgtermiņa sabiedrības un daļējas sabiedrības kredīts ir svešs un uztraucošs elements tirgus
sabiedrības struktūrā. Šāda kredīta izveidošana bija veltīgs mēģinājums pārsniegt cilvēku rīcības
robežas un izveidot drošības un pastāvības sfēru, kas būtu attālināt no pasaulīgo lietu iznīcības un
nestabilitātes. Kāds iedomīgs pieņēmums, aizņemties un aizdot naudu mūžīgi, parakstīt beztermiņa
līgumus uz mūžu, aizrunāt uz priekšu par visiem nākamajiem laikiem! Šajā ziņā ir mazsvarīgi vai
aizdevumi oficiālā veidā bija izdarīti nelabojami vai nē; aizdevumus tīšuprāt un faktiski parasti kā
tādus uztvēra un aplūkoja. Liberālisma plaukumā daža rietumu valstis patiešām noslēdza daļu no
saviem ilgtermiņa parādiem ar godīgu atlīdzinājumu. Bet vairākuma gadījumā daļa jauno parādu tikai
apbēra vecos. Pēdēja gadsimta finansiālā vēsture parāda vienmērīgu pieaugumu sabiedrības parāda
apjomā. Neviens netic, ka valsts mūžīgi vilks šo procentu maksājumu nastu. Ir skaidrs, ka agrāk vai
vēlāk visi šie parādi kaut kādā veidā tiks dzēsti, bet noteikti ne ar procentu maksājumiem un
pamatsummu atbilstoši līguma nosacījumiem. Daudzi pieredzējuši juristi ir jau aizņemti izstrādājot
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Aizdevumi, šajā kontekstā, ir domāti tie naudas līdzekļi, kas ir aizņemti no tiem, kuriem bija
pieejama nauda aizdošanai. Šeit mēs neatsaucamies uz kredīta paplašināšanu, kas mūsdienu Amerikā
ir galvenais mehānisms, naudas aizņemšanās no komercbankām.
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morālo vainas mīkstināšanu beidzamajā norēķinu dienā . Faktu, ka ekonomiskie aprēķini naudas
izteiksmē ir nevienlīdzīgi tiem pienākumiem, kuriem tie tika piešķirti šajās iluzoriskajās shēmās priekš
nerealizējamas miera valstības izveidošanas, ir tālu no neizbēgamajiem cilvēka rīcības ierobežojumiem
un ir tālu no pastāvīgas drošības nodrošināšanas, nevar saukt par trūkumu. Nav tādas lietas kā
mūžīgas, absolūtas un nemainīgas vērtības. Meklējumi pēc šādu vērtību standartiem ir veltīgi.
Ekonomiskie aprēķini nav nepilnīgi, jo tie neatbilst neskaidrajām cilvēku idejām, kas ilgojas pēc
stabiliem ienākumiem, kuri nebūtu atkarīgi no cilvēka produktīvās darbības.
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Visizplatītākā no šīm doktrīnām ir kristalizējama frāzē: Sabiedrības parāds nav nasta, jo mēs esam
parādā paši sev. Ja tā būtu taisnība, tad visa sabiedriskā parāda izdzēšana būtu nekaitīgs process, tikai
darbība grāmatvedībā un uzskaitē. Fakts ir tāds, ka sabiedrības parāds ietver to cilvēku prasības, kuri
pagātnē ir uzticējuši savus līdzekļus valdībai pret visiem tiem, kuri ikdienu veido jaunu bagātību. Tā
apgrūtina ražojošo sabiedrības slāni citas sabiedrības daļas labuma dēļ. No apgrūtinājuma var atbrīvot
jaunās bagātības veidotājus iekasējot nodokļus, kas ir nepieciešami maksājumiem, īpaši no obligāciju
turētājiem. Bet tas savukārt nozīmē atklātu atteikšanos no parāda samaksāšanas.
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III.

NAUDAS APRĒĶINI KĀ LĪDZEKLIS RĪCĪBAI
1. Naudas Aprēķini kā Domāšanas Metode

NAUDAS aprēķini ir rīcības ceļazvaigzne sabiedrības sistēmā ar darba dalīšanu. Tas ir kompass
cilvēkam, kurš uzsāk ražošanu. Viņš aprēķina, lai varētu atšķirt ienesīgās ražošanas līnijas no
neienesīgajām, tās, kuras neatkarīgais patērētājs visdrīzāk apstiprinātu no tām, kuras noraidītu.
Ikviens uzņēmējdarbības aktivitātes solis ir pakļauts monetāro aprēķinu izpētei. Iepriekšējais nodoms
par plānoto rīcību kļūst par sagaidāmo izmaksu un sagaidāmās peļņas tirdzniecības tāmi. Pagātnes
rīcības rezultāta retrospektīvais novērtējums kļūst par peļņas un zaudējumu aprēķinu.
Ekonomisko aprēķinu sistēmu naudas izteiksmē nosaka noteiktas sabiedrības iestādes. Tā var
darboties iestāžu darba dalīšanas vidē un ražošanas līdzekļu privātajās īpašumtiesībās, kurās visas
kārtas preces un pakalpojumi tiek pirkti un pārdoti pret vispārīgi pieņemtu apmaiņas līdzekli, proti,
naudu.
Naudas aprēķini ir aprēķinu metode, ko izmanto cilvēki, kas darbojas sabiedrības robežās, kas ir
balstīta uz ražošanas līdzekļu privātu kontroli. Tas ir darbojošā cilvēka plāns; tas ir aprēķina veids, kas
ir domāts, lai noskaidrotu privāto bagātību un ienākumus, un to atsevišķo cilvēku privātā peļņa un
zaudējumi, kuri brīvas uzņēmējdarbības sabiedrībā rīkojas sava paša interesēs134. Visi aprēķinu
rezultāti attiecas tikai uz atsevišķu indivīdu rīcību. Tad, kad statistiķi apkopo šos rezultātus, rezultāts
parāda autonomu rīcību summu no liela daudzuma sevi vadošu indivīdu, nevis rīcības rezultāts
organizatoriskai vienībai, visam veselumam vai kopumam. Naudas aprēķini ir pilnībā nepiemērojami
un nelietderīgi jebkādiem apsvērumiem, kuri neaplūko lietas no atsevišķu indivīdu saktu punkta. Tie
ietver indivīdu peļņu aprēķinus, nevis iedomātas „sabiedrības” vērtības un „sabiedrības” labklājības
aprēķinus.
Naudas aprēķini ir galvenais mehānisms plānošanai un rīcībai brīvās uzņēmējdarbības sabiedrības
sociālajā vidē, kuru vada un kontrolē tirgus un tās cenas. Aprēķini tika izstrādāti šajās robežās un
pakāpeniski tika pilnveidoti ar tirgus mehānisma uzlabojumiem un ar to lietu iespēju paplašināšanu,
par kurām tirgū varēja vienoties apmaiņā pret naudu. Ekonomikas aprēķini bija tie, kas mērījumiem
piešķīra ciparus un noteica to lomu mūsu kvantitatīvajā un skaitļojošajā civilizācijā. Fizikas un ķīmijas
mērījumiem ir jēga tikai praktiskai rīcībai, jo tur ir ekonomiskie aprēķini. Naudas aprēķini padarīja
aritmētiku par līdzekli priekš cīņas par labāku dzīvi. Tie nodrošina veidu kā izmantojot laboratorisko
eksperimentu sasniegumus var visefektīvāk likvidēt neērtības.
Naudas aprēķini sasniedz savu pilnību kapitāla uzskaitē. Aprēķins noskaidro naudas cenas
pieejamiem līdzekļiem un pretstata šo kopsummu ar izmaiņām, kuras radīja rīcība un citi faktori. Šāds
pretstatījums parāda, kādas izmaiņas ir radušās darbojošā cilvēka dēļ un šo izmaiņu nozīmi, bija
veiksmīga vai neveiksmīga darbība, noteikt vai bija peļņa vai zaudējumi. Brīvā uzņēmējdarbības
sistēma ir kapitālisma dublikāts, lai to nosodītu un apmelotu. Taču šo terminu var uzskatīt par ļoti
piemērotu. Tas atsaucas uz sistēmas visraksturojošāko iezīmi, proti, to lomu, ko sistēmā darbībā spēlē
kapitāla jēdziens.
Ir cilvēki, kuriem naudas aprēķini ir atbaidoši. Viņi negrib pamosties no saviem iedomu sapņiem ar
kritiskā saprāta balsi. Viņiem riebjas realitāte, viņi ilgojas pēc neierobežotu iespēju karaļvalsts.
Riebums ir sociālās kārtības zemiskuma dēļ, kurā viss ir skaisti aprēķināts dolāros un penijos. Savu
pukstēšanu viņi sauc par cēlsirdīgu izturēšanos, draugu, garu un skaistuma cienīgu, un tikumu kā
pretēju nekrietnam zemiskumam un šauri domājoša un pašapmierinātas personas neģēlībām. Taču,
skaistuma un tikuma kulti, gudrību un patiesības meklējumi netiek traucēti ar aprēķinošā un
skaitļojošā prāta racionālismu. Tā ir tikai romantiskā sapņošana, kas nevar attīstīties atturīgas kritikas
vidē. Rēķinātājs ar vēsu prātu ir bargs soģis ekstātiskajiem sapņotājiem.
Mūsu civilizācija ir nešķirami saistītas ar mūsu ekonomisko aprēķinu metodēm. Tā izzustu, ja mēs
atteiktos no visvērtīgākā intelektuālā rīcības līdzekļa. Gētem bija taisnība nosaucot grāmatvedības
135
dubulto ierakstu par „vienu no vislabākajiem cilvēka prāta izgudrojumiem ”.
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Partnerattiecībās un korporācijās vienmēr rīkojas atsevišķi indivīdi, kaut gan ne vienmēr tikai viens
indivīds.
135
Cf. Goethe, Wilhelm Meister’s Apprenticeship, Bk. I, chap. x.

Lapa 120 no 458

2. Ekonomikas Aprēķini un Cilvēku Rīcības Zinātne
Kapitālistu ekonomisko aprēķinu evolūcija bija neizbēgams nosacījums priekš sistemātiskas un
loģiski sakarīgas cilvēka rīcības zinātnes izveidošanas. Praksioloģijai un ekonomikai ir noteikta vieta
cilvēces vēstures evolūcijā un zinātnisko pētījumu procesos. Tie varēja rasties vienīgi tad, kad
cilvēkam, kurš rīkojās, izdevās izveidot domāšanas metodi, kas padarīja iespējamu aprēķināt viņa
rīcības. Sākumā cilvēku rīcības zinātne bija tikai disciplīna, kas nodarbojās ar tām rīcībām, kuras varēja
viegli pārbaudīt ar naudas aprēķiniem. Tā īpaši nodarbojās ar to, ko mēs varētu saukt par ekonomikas
darbības jomu šaurā nozīmē, proti, ar tām rīcībām, kuras tirgus sabiedrībā tiek noslēgtas ar naudas
starpniecību. Pirmie mēģinājumi tās izstrādāšanā bija dīvaini izmeklējumi attiecībā uz valūtu, naudas
aizdošanu un dažādu preču cenām. Grešama likuma nodotās zināšanas, pirmais neizstrādātais naudas
kvantitātes teorijas formulējums, līdzīgi kā Džīns Bodins un Bernardo Davanzati, un Gregorija Karaļa
likums, iezīmēja pirmos pirmsākumus atziņai, ka parādības regularitāte un neatliekamās vajadzības
dominē rīcības jomā. Pirmā saprātīgā ekonomikas teorijas sistēma, klasisko ekonomistu izcilais
sasniegums, būtībā bija aprēķinātas rīcības teorija. Tā netieši novilka robežu starp to, ko uzskatīja par
ekonomiku un ko par papildus ekonomiku, robežu, kas atdalīja naudas terminos aprēķināto rīcību no
citām rīcībām. Sākot no šīs bāzes, ekonomisti bija spiesti soli pa solim paplašināt viņu pētījumu
darbības lauku, kamēr viņi beidzot izstrādāja sistēmu, kas nodarbojās ar visām cilvēku izvēlēm,
vispārīgo rīcības teoriju.
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CETURTĀ DAĻA KATALAKTIKA VAI TIRGUS SABIEDRĪBAS EKONOMIKA
1. KATALAKTIKAS DARBĪBAS LAUKS UN METODE
1. Katalaktikas Problēmu Norobežošana
NEKAD nav bijušas nekādas šaubas un neskaidrības par ekonomikas zinātnes iespējām. Kopš cilvēki ir
tiekušies pēc ekonomikas un politiskās ekonomikas sistemātiskas pētīšanas, visi ir piekrituši, ka tas ir
tieši šīs zināšanu nozares uzdevums izpētīt tirgus parādību, proti, noteikt savstarpējās apmaiņas
attiecību precēm un pakalpojumiem, par kuriem vienojas tirgū, tās rašanos cilvēku rīcībā un tās
iespaidu uz tālāko rīcību. Sarežģītība ar precīzu ekonomikas darbības lauka definīciju nenāk no
neskaidrības attiecībā uz analizējamās parādības darbības sfēras. Tas ir tā fakta dēļ, ka mēģinājumiem
izskaidrot attiecīgo parādību ir jāsniedzas pāri tirgus un tās darbības robežām. Lai pilnībā izprastu
tirgu, kāds no vienas puses ir spiests izpētīt atsevišķā indivīda hipotētisko rīcību un no otras puses
pretstatīt to tirgus sistēmai ar iedomātu sabiedrības kopējo labklājību. Pētot starppersonisko apmaiņu
nevar izvairīties nenodarboties ar autisku apmaiņu. Bet tad vairs nav iespējams noteikt skaidrās
robežas starp tādu rīcību, kas atbilsts ekonomikas zinātnes darbībai šaurākā nozīmē, un citu rīcību.
Ekonomika paplašina savu horizontu un pievēršas vispārīgai zinātnei par katru un visām cilvēka
rīcībām, un kļūst par praksioloģiju. Parādās jautājums kā precīzi atšķirt, vispārējās praksioloģijas
plašajā darbības laukā, daudz šaurāku īpašu ekonomisko problēmu jomu.
Neveiksmīgie mēģinājumi atrisināt šo problēmu par katalaktikas darbības jomas norobežošanas
precizēšanu ir izvēlējušies kā kritēriju vai nu motīvus, kas izraisa rīcību, vai mērķus, pēc kā tiecas rīcība.
Bet motīvu dažādība un daudzveidība, kas mudina cilvēkus uz rīcību, nav svarīga priekš visaptverošas
rīcības pētīšanas. Katra rīcība tiek motivēta ar vēlmi novērst kaut kādu izjusto neērtību. Rīcības
zinātnei ir vienalga kā cilvēki kvalificē šo izjusto neērtību no fizioloģiskā, psiholoģiskā vai ētiskā
viedokļa. Tas ir ekonomikas uzdevums, nodarboties ar visām preču cenām kādas tiešām tiek prasītas
un samaksātas tirgus darbībās. Tai nevajadzētu ierobežot savus pētījumus izanalizēt tikai tās cenas,
kuras rodas vai visdrīzāk varētu rasties no tās uzvedības parādītās attieksmes, kurai psiholoģija, ētika
vai jeb kurš cits veids, kas aplūko cilvēka uzvedību, piešķir noteiktu etiķeti. Rīcības kvalifikācija
atbilstoši to dažādiem vadmotīviem var būt svarīga priekš psiholoģijas un var sniegt kritēriju priekš
morālā novērtējuma; priekš ekonomikas tā ir nebūtiska. Tā pati būtība ir spēkā attiecībā uz
mēģinājumiem ierobežot ekonomikas darbības lauku ar tām rīcībām, kuras tiecas apmierināt cilvēkus
ar ārējās pasaules taustāmām materiālām lietām. Nopietni runājot, cilvēki netiecas pēc taustāmām
precēm kā tādām, bet pēc tiem pakalpojumiem, kuras apmierināšanai šīs preces ir noderīgas. Viņi grib
sasniegt labklājības pieaugumu, ko var nodrošināt šie pakalpojumi. Bet, ja tā ir, tad nav pieļaujams
sagaidīt no „ekonomikas” rīcības darbības lauka tādas rīcības, kuras tieši novērš neērtības, bet
jebkādu taustāmu un saskatāmu lietu starpniecības. Ārsta padoms, skolotāja instrukcija, mākslinieka
solokoncerts un jebkurš cits personīgais pakalpojums nav mazāks ekonomisko pētījumu objekts kā
arhitekta plāni ēkas celtniecībai, zinātnieku formula priekš ķīmiskā maisījuma ražošanas un autora
kompensācija par izdoto grāmatu.
Katalaktikas priekšmets ir visas tirgus parādības ar visām tās saknēm, sazarojumiem un sekām. Fakts
ir tas, ka cilvēki darbojoties tirgū tiek motivēti ne tikai ar vēlmi dabūt ēdienu, pajumti vai seksuālo
baudījumu, bet arī ar dažādām „iedomātām” vēlmēm. Cilvēks, kas rīkojās, vienmēr ir ieinteresēts gan
par „materiālām”, gan „iedomātām” lietām. Viņš izvēlas starp dažādām alternatīvām, neatkarīgi vai
tās var klasificēt kā materiālas vai iedomātas. Īstenībā vērtības skalā materiālās un iedomātās lietas ir
sajauktas kopā. Pat ja būtu iespējams novilkt skaidru līniju starp materiālajām un iedomātajām
interesēm, ir jāsaprot, ka katra noteikta rīcība vai nu tiecas realizēt abus gan materiālos, gan
iedomātos mērķus, vai arī ir izvēles rezultāts starp kaut ko materiālu un kaut ko iedomātu.
Jautājumu vai vispār ir iespējams nošķirt tās rīcības, kuras tiecas apmierināt vajadzības, kuras nosaka
vienīgi ar cilvēka fizioloģisko struktūru, no citām „augstākām” vajadzībām, var atstāt neatbildētu. Bet
mēs nevaram nepievērst uzmanību faktam, ka realitātē neviens ēdiens netiek novērtēts vienīgi tās
uzturvērtības spēka dēļ un nevienu apģērbu vai māju tikai tās sniegtās aizsardzības no augsta laika un
lietus dēļ. Nevar noliegt, ka preču pieprasījumu ļoti ietekmē metafizikas, reliģijas un ētiskie apsvērumi,
ar estētiskiem vērtības spiedumiem, ar paražām, ieradumiem, aizspriedumiem, tradīcijām, mainīgo
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modi un daudzām citām lietām. Ekonomistam, kurš mēģinātu ierobežot savus pētījumus tikai no
„materiālā” viedokļa, izpētes objekts izgaists tiklīdz viņš to vēlas noķert.
Viss, ko var apgalvot ir: Ekonomika galvenokārt nodarbojas ar preču un pakalpojumu naudas cenas,
kas tika apmainītas tirgū, noteikšanas analīzi. Lai izpildītu šo uzdevumu, tai ir jāsāk no cilvēku rīcības
vispārējās teorijas. Turklāt, tai ir ne tikai jāpēta tirgus parādības, bet arī atsevišķā cilvēka un
sociālistiskās kopienas hipotētiskā uzvedība. Visbeidzot, tai nav jāierobežo sava analīze ar tiem rīcības
veidiem, kurus sarunvalodā sauc par „ekonomiskām” rīcībām, bet ir jānodarbojas arī ar tām rīcībām,
kuras sarunvaloda brīvi sauc par „neekonomiskām”.
Praksioloģijas darbības lauks, cilvēka rīcības vispārējo teoriju, var precīzi definēt un noteikt tās
robežas. Īpašās ekonomikas problēmas, ekonomiskās rīcības problēmas šaurā nozīmē, vispār var
atrisināt tikai no visaptverošās praksioloģiskās teorijas struktūras. Zinātnes metožu nejaušie faktu
vēsture spēlē savu lomu visos mēģinājumos sniegt definīciju „patiesajai” ekonomikas darbības jomai.
Nevis loģiskā vai epistemoloģiskā frigiditāte, bet lietderības un tradicionālo metožu apsvērumi liek
mums paziņot, ka katalaktikas vai ekonomikas darbības lauks šaurākā nozīmē ir tirgus parādību
analīze. Tas ir līdzvērtīgs apgalvojumam: Katalaktika ir to rīcību analīze, kuras tiek veiktas balsoties uz
naudas aprēķiniem. Tirgus maiņa un naudas aprēķini ir nešķirami saistīti kopā. Tirgus, kurā ir tikai tiešā
maiņa, pastāv vienīgi domās. No otras puses, naudu un naudas aprēķinus nosaka tirgus pastāvēšana.
Tas noteikti ir viens no ekonomikas uzdevumiem izanalizēt iedomātās sociālistiskās ražošanas
sistēmas darbību. Bet pieeja šai analīzei arī ir iespējam vienīgi caur katalaktikas zinātnes nozari,
noskaidrojot sistēmu, kurā ir naudas cenas un ekonomiskie aprēķini.

Ekonomikas Noliegšana
Ir doktrīnas, kas kategoriski noliedz, ka var pastāvēt tāda ekonomikas zinātne. Tas, ko mūsdienās
vairākumā universitātēs māca zem ekonomikas zīmola, būtībā ir šīs zinātnes noliegums.
Tas, kurš apstrīd ekonomikas pastāvēšanu burtiski noliedz, ka cilvēka labklājību sadala jebkāds ārējo
faktoru trūkums. Viņš norāda, ka ikviens varētu izbaudīt pilnīgu visu savu vēlmju apmierinājumu,
nodrošinot reformu, kurai izdotos pārvarēt noteiktus šķēršļus, ko rada neadekvātās cilvēku izveidotās
institūcijas. Daba ir devīga, tā dāsni sniedz dāvanu pārpilnību cilvēcei. Nenoteiktam cilvēku skaitam
varētu būt paradīzes apstākļi. Trūkums ir mākslīgs rezultāts no ieviestajām darbībām. Šo darbību
pārtraukšana radītu pārpilnību.
Kārļa Marksa un viņa sekotāju doktrīnās, trūkums ir tikai vēsturiska kategorija. Tas ir pirmatnējās
cilvēces vēstures iezīme, kuru novērsīs uz visiem laikiem ar privātā īpašuma likvidēšanu. Tiklīdz cilvēce
būs veikusi lēcienu no vajadzības uz brīvības sfēru136 un līdz ar to sasniegusi „augstāku komunistiskās
sabiedrības fāzi”, pastāvēs pārpilnība un būs iespējams „iedot katram pēc viņa vajadzībām137”.
Bezgalīgi daudzos marksistu darbos nav ne mazākās norādes uz iespēju, ka komunistiskajai
sabiedrībai tās „augstākajā fāzē” varētu nākties saskarties ar dabisko ražošanas faktoru trūkumu.
Darba nelietderīguma fakts ir aizgaiņāts prom ar apgalvojumu, ka strādāšana komunismā vairs nebūs
apgrūtinājums, bet bauda „ dzīves primārā nepieciešamība”138. Krievijas „eksperimenta” nepatīkamā
pieredze, ko radīja kapitālistu naidīgums, tiek izskaidrota ar faktu, ka sociālisms tikai vienā valstī nav
pilnīgi ideāls un līdz ar to nav spējīgs radīt „augstāku fāzi” un, pēdējā laikā, arī kara dēļ. Tad pastāv
radikālie inflācijas piekritēji, kurus pārstāv, piemēram, Pjērs Prudons (Pierre Proudhon) un Ernests
Solvejs (Ernest Solvay). Pēc viņu domām trūkums tiek radīts ar mākslīgām atļaujām paplašinot kredītu
un citām metodēm, kas palielina naudas daudzumu apgrozībā, pēc lētticīgās sabiedrības pieprasījuma
ar baņķieru un citu izdzinēju mantkārīgās grupas interesēm. Viņi ieteica neierobežotu sabiedrības
patēriņu kā panaceju.
Tāds ir tas mīts par iespējamo bagātību un pārpilnību. Ekonomisti varētu atstāt vēsturniekiem un
psihologiem izskaidrot popularitāti šāda veida ilgpilnai domāšanai un ļaušanos iedomām. Viss, ko
ekonomika var pateikt par šādām tukšām runām ir tas, ka ekonomika nodarbojas ar problēmām, ar
kurām cilvēkam ir jāsaskaras pamatojoties uz faktu, ka viņa dzīvi nosaka dabiskie faktori. Tā
136

Cf. Engels, Herrn Eugen Duhrings Umwalzung der Wissenschaft (7th ed. Stuttgart, 1910), 306.lpp
Cf. Karl Marx, Zur Kritik des sozialdemokratischen Parteiprogramms von Gotha, ed. Kreibich
(Reichenberg, 1920), 17.lpp
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Cf. ibid.
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nodarbojas ar rīcību, tas ir, ar apzinātiem mēģinājumiem novērst tik tālu cik iespējams izjusto
neērtību. Tai nav nekas jāaizstāv attiecībā uz nerealizējamiem un cilvēku saprātam pat
neaptveramiem visuma neierobežoto iespēju lietu apstākļiem. Varētu piekrist, ka tādā pasaulē
nepastāvētu vērtības likums, nebūtu trūkuma un nepastāvētu nekādas ekonomiskās problēmas. Šo
lietu nebūtu, jo nepastāvētu nekāda izvēle, nekāda rīcība un nebūtu nekādi uzdevumi, kurus vajadzētu
atrisināt ar saprātu . Būtnes, kuras būtu uzaugušas šādā pasaulē nekad nebūtu attīstījušas saprātu un
domāšanu. Ja kādreiz cilvēku rases pēcnācējiem tiktu šāda pasaule iedota, šīs svētlaimīgās būtnes
varētu redzēt savu spēku nīkuļot un pārstātu būt par cilvēku. Saprāta galvenais uzdevums ir apzināti
tikt galā ar ierobežojumiem, ko daba uzliek cilvēkiem, un cīnīties pret trūkumu. Cilvēks, kas domā un
rīkojas, ir trūcīgās pasaules produkts, kurā jebkāda sasniegtā labklājība ir smagā darba un pūļu cena,
cena par rīcību, ko cilvēki sauc par ekonomiku.

2. Iedomāto Konstrukciju Metode
Ekonomikas īpašā metode ir iedomāto konstrukciju metode. Šī metode ir praksioloģijas metode. Tas,
ka tā ir detalizēti izstrādāta un nevainojama ekonomikas pētījumu jomā šaurākajā nozīmē ir
pateicoties faktam, ka ekonomika, vismaz līdz mūsdienām, ir bijusi vislabāk attīstītākā praksioloģijas
daļa. Ikviens, kurš vēlas izteikt viedokli par problēmām, kuras parasti sauc par ekonomikas
problēmām, izmanto šo metodi. Šo iedomāto konstrukciju izmantošana, protams, nav īpaša
procedūra šo problēmu zinātniskajai analīzei. Pasaulīgais cilvēks nodarbojoties ar tām izmanto šo pašu
metodi. Bet kamēr pasaulīgā cilvēka iedomātie izveidojumi vairāk vai mazāk ir neskaidri un mulsinoši,
ekonomika ir apņēmusies tos sīki izstrādāt ar vislielāko uzmanību, pedantiskumu un precizitāti, un
izpētīt to nosacījumus un pieņēmumus kritiski. Iedomātā konstrukcija ir konceptuāls tēls notikumu
gaitai, kas loģiski attīstījās no rīcības elementiem, kas tika izmantoti tās izveidošanai. Tas ir dedukcijas
produkts, iegūts no rīcības fundamentālās kategorijas, rīcības lēmums dot priekšroku un atlikt malā.
Veidojot šādu iedomātu veidojumu ekonomists nesaistās ar jautājumu vai iedomātais veidojums
attēlo vai neattēlo realitātes apstākļus, kurus viņš grib izanalizēt. Kā arī viņu neuztrauc jautājums vai
vispār šāda sistēma, kā viņa iedomātā konstrukcija apgalvo, patiešām pastāvētu un darbotos. Pat
iedomātās konstrukcijas, kuras ir neaptverams, pretrunā pašas sev vai nerealizējams var sniegt
lietderīgus, pat nepieciešamus pakalpojumus realitātes izprašanai, pieņemot, ka ekonomists zina kā
tos pareizi pielietot.
Iedomātā konstrukcijas metode ir attaisnota ar tās panākumiem. Praksioloģija nevar, kā to varētu
dabas zinātnes, balstīt tās mācību uz laboratorijas eksperimentiem un ārējo objektu sensorisko
uztveri. Tai bija jāattīsta pilnīgi atšķirīgas metodes no fizikas un bioloģijas metodēm. Tā būtu ļoti rupja
kļūda meklēt analoģiju iedomātajiem izveidojumiem dabas zinātnes nozarē. Praksioloģijas iedomātās
konstrukcijas nekad nevar salīdzināt ar jebkādu ārējo lietu pieredzei un novērtēt no šādas pieredzes
viedokļa. Tās funkcija ir kalpot cilvēkam priekš tās pārbaudes, ko nevar balstīt uz viņa sajūtām.
Atduroties realitātē pret iedomātajām konstrukcijām, mēs nevaram mēs nevaram izvirzīt jautājumu
var vai nevar šis izveidojums atbildēt pieredzei un adekvāti aprakstīt empīriskos datus. Mums būtu
jājautā vai mūsu iedomāto veidojumu pieņēmumi ir identiski tās rīcības nosacījumiem, kuras mēs
gribam iegūt.
Galvenā formula, veidojot iedomātās konstrukcijas, ir iegūt kopsavilkumu no dažu nosacījumu
darbībām, kas ir faktiskajās rīcībās. Tad mēs esam tādā pozīcijā, lai uztvertu hipotētiskās
likumsakarības no šo nosacījumu neesamības un saprast to pastāvēšanas ietekmi. Tādējādi mēs varam
aptvert rīcības kategoriju izveidojot iedomātu stāvokli, kurā nav rīcības, vai nu tāpēc, ka indivīds ir
pilnībā apmierināt un neizjūt nekādu neērtību vai arī tāpēc, ka viņš nezin nekādu procedūru, no kuras
varētu sagaidīt uzlabojumus viņa labklājībai (apmierinājuma stāvoklim). Līdz ar to mēs iedomājamies
sākuma labuma jēdzienu no iedomātā izveidojuma, kurā nav parādīta nekāda atšķirība starp
apmierinājumiem, kuru laika periodi ir vienāda garuma, bet nevienādi attiecībā uz attālumu no rīcības
brīža.
Praksioloģijai ir obligāta iedomāto konstrukciju metode, tā ir vienīgā izzinošā praksioloģijas un
ekonomikas metode. Protams, ar šo metodi ir grūti apieties, jo no tās var viegli secināt maldīgu
siloģismu. Tā ved pa šauru ceļa malu, kuras abās pusēs ir dziļas bezjēdzības un aplamības aizas. Vienīgi
nesaudzīga paškritika var aizkavēt cilvēku no krišanas ar galvu pa priekšu šajos bezgalīgajos dziļumos.
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3. Nevainojama Tirgus Ekonomika
Nevainojamas vai netraucētas tirgus ekonomikas iedomātā konstrukcija pieņem, ka pastāv darba
dalīšana un privātas īpašumtiesības (kontrole) ražošanas līdzekļiem un ka līdz ar to pastāv tirgus preču
un pakalpojumu apmaiņai. Tā pieņem, ka tirgus darbības neierobežo institucionālie faktori. Tā
pieņem, ka valdība, sabiedrības piespiedu un vardarbības iestāde, ir nolēmusi saglabāt tirgus sistēmas
darbību, atturēsies no tās darbības slēpšanas un aizsargās tās aizskaršanu no citu cilvēku puses. Tirgus
ir brīvs, nepastāv nekādi faktoru iejaukšanās, kas tirgum ir sveši, ar cenām, algu un procentu likmēm.
Sākot ar šādiem pieņēmumiem, ekonomika mēģina izskaidrot nevainojamas tirgus ekonomikas
darbošanos. Tikai vēlāk, kad viss, ko var iemācīties no šīm iedomātajām konstrukcijām, ir jau izmocīts,
tā pievēršas dažādu problēmu izpētīšanai, kas rodas no valdības un citu iestāžu iejaukšanās tirgū,
izmantojot spaidus un vardarbību.
Apbrīnojami, ka šai, loģiski neapstrīdamai procedūrai, vienīgajai, kas ir noderīga iesaistīto problēmu
atrisināšanai, tiek tik kaislīgi uzbrukts. Cilvēki to ir iedēvējuši par liberālās ekonomikas politikas
aizspriedumu, ko viņi iezīmē kā reakcionāru, ekonomikas rojālismu, mančesterismu, negatīvismu un tā
tālāk. Viņi noliedz, ka vispār var kaut ko iegūt priekš realitātes zināšanām, izmantojot šo iedomāto
konstrukciju. Taču, šie nevaldāmie kritiķi ir pretrunā paši sev, jo viņi paši izmanto atsauces uz tādu
pašu metodi, attīstot savus apgalvojumus. Prasot pēc minimālajām algas likmēm, viņi apraksta
saistošos apstākļus brīvā darba tirgū un, prasot pēc tarifiem, viņi apraksta saistošos postus, ko radītu
brīvā tirdzniecība. Protams, ka nepastāv neviens cits veids priekš mērījumu izskaidrošanas, kas
ierobežo brīvu eksistējošo faktoru darbību netraucētā tirgū, kā tikai vispirms izpētīt lietu apstākļus
ekonomiskajā brīvībā.
Tā ir taisnība, ka ekonomisti no saviem izmeklējumiem ir izsecinājuši, ka tie mērķi, pēc kuru
realizācijas tiecas cilvēku vairākums, praktiski gandrīz visi cilvēki, ar smaga darba darīšanu un ar
ekonomikas politiku, var vislabāk realizēt tur, kur brīvā tirgus sistēma ieviesta ar valdības likumu. Bet
tas nav aizspriedumains spriedums, kas nāk no nepietiekamas nodarbošanās ar tām darbībām, kad
valdība iejaucas biznesā. Tas gluži pretēji, ir rezultāts uzmanīgai visu iejaukšanās aspektu objektīvai
analīzei. Patiesība ir tā, ka klasiskie ekonomisti un viņu epigoņi, netraucētu tirgus ekonomikas sistēmu
mēdza saukta par „dabisku” un valdības jaukšanos tirgus parādībās par „mākslīgu” un „traucējošu”.
Bet šī terminoloģija arī bija viņu rūpīgas intervencionisma problēmas izpētes produkts. Viņi bija
pakļāvušies viņu gadsimta semantiskajam paradumam, saucot nevēlamu sabiedrības darbības stāvokli
par „pretēju dabiskajai”. Apgaismības laikmeta teisms un deisms aplūkoja dabisko parādību
regularitāti kā Likteņa likuma izpaušanos. Kad apgaismības laikmeta filozofi atklāja, ka parādības
regularitāte pastāv arī cilvēka rīcībā un sabiedrības attīstībā, viņi bija gatavi to izskaidrot tāpat kā
pierādījumu visuma Tēva veidotāja rūpēm. Tā bija doktrīnas patiesā nozīme iepriekšnolemtajai
harmonijai, kā to interpretēja daži ekonomisti139. Sabiedrības tēva despotisma filozofija uzlika stresu
karaļu un autokrātu dievišķajām misijām, kuri bija lemti valdīt pār cilvēkiem. Liberāļi atspēkoja, ka
netraucētas tirgus darbības, par kurām pats patērētājs, proti, katrs pilsonis, ir valdnieks sev, rada
daudz lielākus apmierinošus rezultātus nekā iesvētīto valdnieku izdotie likumi. Viņi teica, novēro tirgus
sistēmas darbību un arī tajā tu atklāsi Dieva pirkstu.
Kopā ar iedomāto nevainojamo tirgus ekonomikas konstrukciju klasiskie ekonomisti izstrādāja tās
loģisko dublikātu – iedomāto sociālistu kopējās labklājības konstrukciju. Heiristiskajā procesā, kurš
beidzot noveda pie tirgus ekonomikas darbību atklāšanas, šim sociālistisko kārtības veidojumam bija
pat loģiska prioritāte. Jautājums, par kuru ekonomisti bija norūpējušies pirms tam, bija vai drēbnieku
var apgādāt ar maizi un apaviem, ja nebūtu valdības likums, kas nosaka maizniekam un kurpniekam
apmierināt drēbnieka vajadzības. Pirmā doma bija, ka autoritāšu iejaukšanās ir nepieciešama, lai katrs
speciālists kalpotu saviem līdzcilvēkiem. Ekonomisti bija pārsteigti, kad viņi atklāja, ka nav
nepieciešami šādi piespiedu likumi. Nostādot pretstatā produktivitāti un ienesīgumu, paša labumu un
sabiedrības labklājību, egoismu un altruismu, ekonomisti netieši atsaucās uz iedomātu sociālistisku
sistēmu. Viņu pārsteigums par „automātiskumu”, kas vada tirgus sistēmu, bija tieši tā fakta dēļ, ka viņi
saprata, ka „anarhiska” ražošanas stāvokļa rezultāti apgādā cilvēkus labāk nekā centralizētas
visvarenās valdības kārtība. Sociālisma ideja – darba dalīšanas sistēma, kuru pilnībā kontrolē un vada
139

Iepriekš noteiktās harmonijas doktrīnas netraucētās tirgus sistēmas darbību nedrīkst sajaukt ar
harmonijas teoriju par pareizi izprastām interesēm tirgus sistēmā, lai gan starp tiem ir kaut kas
radniecīgs. Skatīt zemāk, 673-682.lpp.
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plānošanas iestādes - neradās utopijas reformatoru prātos. Šie, utopijas piekritēji vairāk tiecās uz
autarķisku mazo patstāvīgo grupu līdzāspastāvēšanu, kā, piemēram, Fourier’s phalanstere. Reformistu
radikālisms pievērsās sociālismam, kad viņi aplūkoja ekonomiku, ko pārvaldīja nacionālā valdība vai
pasaules vara, kura tika ietverta ekonomistu teorijās, kā modeli priekš savas jaunās kārtības.

Peļņas palielināšana
Tiek vispārīgi uzskatīts, ka ekonomisti, nodarbojoties ar tirgus ekonomikas problēmām, ir diezgan
nereālistiski, pieņemot, ka visi cilvēki vienmēr tiecas iegūt augstāko iespējamo labumu. Uzskata, ka
viņi izveido perfekta egoista un racionālas būtnes tēlu, kam neeksistē nekas cits kā peļņa. Šāda homo
oeconomicus var būt piemērota akciju mākleriem un spekulantiem. Bet lielākais vairākums ir pilnīgi
atšķirīgs. Realitātes izzināšanai neko nevar iegūt no šāda maldīga tēla darbību pētīšanas. Nav
nepieciešams atkal vērsties pie visu šo neskaidrību, kļūdu un sagrozījumu atspēkošanas, kas piemīt
šim apgalvojumam. Šīs grāmatas pirmās divas daļas parāda pastāvošos maldus. Šobrīd ir pietiekami
nodarboties ar peļņas palielināšanas problēmu.
Vispār praksioloģija un ekonomika, savā īpašajā darbības laukā, pieņem, attiecībā uz cilvēku rīcības
atzariem, neko vairāk kā tikai to, ka cilvēks, kas rīkojas, vēlas novērst neērtības. Ņemot vērā īpašos
tirgū darbojošos apstākļus, rīcība nozīmē pirkšanu un pārdošanu. Viss, ko ekonomika apgalvo par
pieprasījumu un piedāvājumu, atteicas tikai uz katru pieprasījuma un piedāvājuma gadījumu, ne tikai
uz pieprasījumu un piedāvājumu, ko radīja kādi īpaši apstākļi, kas prasa noteiktu definīcijas aprakstu.
Apgalvot, ka cilvēks, saskaroties ar alternatīvu, iegūt vairāk vai mazāk par preci, viņš vēlas pārdot,
ceteris paribus, izvēloties augstāko cenu, neprasa nekādus tālākos pieņēmumus. Augstāka cena
pārdevējam nozīmē labāku viņa vēlmju apmierinājumu. Tas pats mutatis mutandis attiecas arī uz
pircēju. Ietaupītais naudas daudzums, pērkot attiecīgo preci, dod viņam iespēju iztērēt vairāk citu
vajadzību apmierināšanai. Nopirkt lētākajā tirgū un pārdot dārgākajā tirgū, pārējām lietām paliekot
nemainīgām, nav tāda darbība, kura iepriekš pieņem jebkādus īpašus pieņēmumus, attiecībā uz
darbīgās personas motīviem un morāli. Tas ir tikai nepieciešamais atzarojums jebkurai rīcībai tirgus
maiņas apstākļos.
Savās spējās kā uzņēmējs, cilvēks ir klienta apkalpotājs, kuram ir obligāti jāizpilda viņu vēlmes. Viņš
nevar izdabāt sevis paša iegribām un fantāzijām. Viņam augstākais likums ir viņa klientu iegribas un
fantāzijas, pieņemot, ka šie klienti ir gatavi maksāt par tām. Viņam ir nepieciešams pielāgot savu
darbību patērētāju prasībām. Ja klienti ir bez gaumes un stila, un dod priekšroku vulgārām un
neglītām lietām, viņam, pretēji savai pārliecībai, ir jānodrošina viņus ar tādām lietām140. Ja patērētāji
nevēlas maksāt augstāku cenu par vietējiem produktiem nekā tiem, kas ir ražoti ārzemēs, uzņēmējam
ir jāiepērk ārzemju produkcija, pieņemot, ka tā ir lētāka. Darba devējs nevar piešķirt labumus uz savu
klientu rēķina. Viņš nevar maksāt lielāku algu, nekā to nosaka tirgus, ja pircēji nav gatavi maksāt
proporcionāli augstākas cenas par saražotajām precēm tajās ražotnēs, kurās tiek maksāta lielāka alga
nekā citās ražotnēs.
Savādāk ir ar cilvēku, ar viņa iespējām kā sava ienākuma tērētājam. Viņš var brīvi izvēlēties darīt to,
kas viņam patīk vislabāk. Viņš var sniegt žēlastības dāvanas. Viņš var, dažādu doktrīnu un
aizspriedumu vadīts, izšķirties pret kādas noteiktas izcelsmes vai veida precēm un dot priekšroku
sliktākam vai daudz dārgākam produktam nevis – tehnoloģiski – labākam un lētākam.
Parasti cilvēki iepērkoties nedāvina pārdevējam neko. Bet tomēr tā notiek. Robežu starp
nepieciešamo preču un pakalpojumu pirkšanu un žēlastības dāvanas došanu dažreiz ir grūti saskatīt.
Tas, kurš pērk labdarības izpārdošanā, parasti apvieno pirkšanu ar ziedojumu labdarības mērķiem. Tas,
kurš iedod monētu aklam ielu muzikantam, noteikti nemaksā par apšaubāmu izpildījumu, viņš
vienkārši dod žēlastības dāvanu.
Cilvēki rīcībā ir vienoti. Uzņēmējs, kuram pieder visa firma dažreiz var izdzēst robežas starp biznesu
un labdarību. Ja viņš vēlas atvieglot drauga ciešanas, viņu var pārņemt smalkjūtība, kas var viņu
mudināt uz darbību, kas aiztaupītu vēlākus apgrūtinājumus dzīvošanai no labdarības. Viņš iedod
savam draugam darbu savā ofisā, kaut arī viņam nav nepieciešama drauga palīdzība, vai arī viņš varētu
140

Gleznotājs ir uzņēmējs, ja viņš ir nodomājis izveidot gleznas, kuras viņš varētu pārdot par
visaugstāko cenu. Gleznotājs, kurš nepiekrīt, gleznu pērkošajai sabiedrības gaumei, un, ignorējot visas
nepatīkamās sekas, vada sevi tikai pēc saviem paša ideāliem, ir mākslinieks, radošs ģēnijs. Cf. Iepriekš
139 -140.lpp.
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noalgot daudz līdzvērtīgāku palīgu par daudz zemāku algu. Tādā gadījumā piešķirtā alga formāli
parādās kā daļa no biznesa izdevumiem. Patiesībā tā ir daļas tērēšana no uzņēmēja ienākumiem. No
pareizā skatupunkta, tie ir izdevumi, kas ir paredzēti palielināt firmas peļņu141. Neveiklās kļūdas rodas
tādēļ, ka pastāv nosliece skatīties tikai uz taustāmām, redzamām un izmērāmām lietām, un neievērot
visu pārējo. Tas, ko pērk patērētājs, nav tikai ēdiens vai kalorijas. Viņš nevēlas baroties kā vilks, viņš
vēlas ēst kā cilvēks. Ēdiens apmierina daudzu cilvēku apetīti daudz labāk, jo apetelīgāk un garšīgāk tas
ir pagatavots, jo labāk ir uzklāts galds un jo patīkamāka ir vide, kurā ēdiens tiek patērēts. Šādas lietas
tiek uzskatītas par mazsvarīgiem apstākļiem, jo īpaši no gremošanas procesa ķīmiskajiem
aspektiem142. Bet fakts, ka tie spēlē svarīgu lomu pārtikas cenu noteikšanai ir perfekti saderīgs ar
apgalvojumu, ka cilvēki dod priekšroku, ceteris paribus, pirkt lētākajā tirgū. Kad pircējs, izvēloties
starp divām lietām, kuras ķīmiķi un tehnologi uzskata par identiski vienādām, dod priekšroku daudz
dārgākai lietai, viņam ir savs iemesls. Ja viņš nekļūdās, viņš samaksā par pakalpojumiem, kurus ķīmiķi
un tehnologi nav spējīgi izprast ar savām īpašajām izmeklēšanas metodēm. Ja cilvēks dod priekšroku
dārgai vietai nevis lētākai, jo viņam patīk malkot savu kokteili hercogu apkārtnē, viņš var piekrist savai
smieklīgajai iedomībai. Bet mēs nevaram teikt, ka cilvēka darbība neteicas pēc viņa paša
apmierinātības stāvokļa uzlabošanas.
Tas, ko dara cilvēks, vienmēr ir tiekšanās pēc savas apmierinātības stāvokļa uzlabošanas. Šajā
nozīmē – un nevienā citā – mēs varam brīvi lietot egoisma terminu un akcentēt, ka rīcība noteikti
vienmēr ir savtīga. Pat tā rīcība, kas tieši tiecas uzlabot citu cilvēku apstākļus, ir savtīga. Darba
izpildītājs var būt daudz apmierinātāks liekot citiem cilvēkiem ēst nevis ēst pašam. Viņa neērtību rada
apzināšanās, ka citu cilvēku ēstgriba nav apmierināta.
Fakts ir tāds, ka daudzi cilvēki rīkojas savādāk un dod priekšroku piepildīt savus vēderus, nevis savu
līdzcilvēku. Bet tam nav nekāda sakara ar ekonomiku, tas ir vēstures pieredzes fakts. Jebkurā
gadījumā, ekonomika attiecas uz jebkādu rīcību, neatkarīgi vai to motivēja cilvēka vēlme ēst vai likt
citiem cilvēkiem ēst.
Ja peļņas palielināšana nozīmē, ka cilvēks visās tirgus darbībās tiecas palielināt maksimāli iegūstamo
labumu, tā ir liekvārdība un tās pārfrāzēšana. Tā apgalvo vienīgi to, kas jau ir iekļauts katrā rīcības
kategorijā. Ja peļņas palielināšana nozīmē kaut ko citu, tad tā ir izpausme maldīgai idejai.
Daži ekonomisti uzskata, ka ekonomikas uzdevums ir noskaidrot, kā varētu sasniegt visā sabiedrībā
augstāko iespējamo apmierinājumu visiem cilvēkiem vai pēc iespējas lielākam cilvēku skaitam. Viņi
nesaprot, ka nepastāv tādas metodes, kura ļautu mums izmērīt apmierinājuma stāvokli, ko sasniedz
atsevišķi indivīdi. Viņi nepareizi izanalizē vērtību raksturu, kas tiek balstīts salīdzinot atsevišķu cilvēku
laimi. Kamēr tiek izteikti patvaļīgi vērtības spriedumi, viņi uzskata, ka viņi noskaidro faktus. Kāds to
varētu dēvēt par vienkāršu bagātnieku apzagšanu, lai sniegtu dāvanas nabadzīgajiem. Taču, kaut ko
nosaukt par taisnīgu vai netaisnīgu vienmēr ir subjektīvs vērtības spriedums, un, kā tāds, ir pilnīgi
personīgs un nepakļaujas nekādam apstiprinājumam vai falsifikācijai. Ekonomika nav domāta, lai
izteiktu vērtības spriedumus. Tā tiecas izzināt noteiktu rīcību veidu likumsakarības. Apgalvo, ka visu
cilvēku fizioloģiskās vajadzības ir vienādas un ka šī vienādība sniedz standartu mērījumiem, lai
noteiktu to objektīvo apmierinājuma līmeni. Izsakot tādus viedokļus un iesakot lietot šādus kritērijus,
lai vadītu valdības politiku, kāds iesaka nodarboties ar cilvēku, kā selekcionārs nodarbojas ar saviem
liellopiem. Bet reformatori nevarēja saprast, ka nepastāv tāds universāls uzturēšanas princips, kas
būtu derīgs visiem cilvēkiem. Kuru no vairākiem principiem kāds izvēlēsies, ir pilnībā atkarīgs no
mērķiem, kādus viņš grib sasniegt. Liellopu audzētājs nebaro govis, lai padarītu tās laimīgas, viņš to
dara, lai sasniegtu mērķi, kuru viņš pats tiem ir piešķīris. Viņš var dot priekšroku vairāk pienam vai
vairāk gaļai vai kaut kam citam. Kāda veida cilvēkus vēlas izveidot cilvēku selekcionāri – atlētus vai
matemātiķus? Karavīrus vai ražotnes strādniekus? Tas, kurš padarītu cilvēku par mērķtiecīgas
audzēšanas un barošanas sistēmas materiālu, nepamatotie piedēvētu sev despotisku varu un
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Šādi robežu pārklājumi starp uzņēmējdarbības izdevumiem un postošo patēriņu bieži tiek
iedrošināti ar organizāciju noteikumiem. Debitētie izdevumi attiecībā pret tirdzniecības izdevuma
kontu samazina tīro peļņu un līdz ar to maksājamo nodokļu apmēru. Ja nodokļi apēd 50 procentus no
peļņas, tad žēlsirdīgs uzņēmējs iztērē tikai 50 procentus no dāvanas no savas paša kabatas. Pārējais
paliek iekšējam ienākumu departamentam.
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Protams, apsverot to no uztura fizioloģijas viedokļa, šādas lietas netiktu uzskatītas par
nenozīmīgām.
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izmantotu savus līdzcilvēkus kā līdzekli savu mērķu sasniegšanai, kas atšķirots no tiem mērķiem,
kuriem viņi tiektos paši.
Indivīdu vērtību spriedumi atšķiras starp to, kas padara viņu vairāk apmierinātāku un kas mazāk. Tie
vērtības spriedumi, kurus izsaka cilvēks par citu cilvēku apmierinājumu, neko neapgalvo par šī otra
cilvēka apmierinājumu. Tie apgalvo vienīgi tā otra cilvēka apstākļus, kuri labāk apmierina cilvēku, kurš
izsaka spriedumu. Reformatori, meklējot vispārīgā apmierinājuma maksimumu, mums ir paziņojuši
tikai kādi apstākļi citu cilvēku lietās vislabāk būtu piemēroti viņiem pašiem.

4. Autiskā Ekonomika
Neviens cits iedomāts veidojums nav radījis vairāk aizvainojumu kā nošķirtas ekonomikas strādnieks,
kurš ir pilnībā atkarīgs tikai pats no sevis. Taču, ekonomika nevar iztikt bez tā. Lai varētu pētīt starppersoniskās apmaiņas, tai ir jāsalīdzina tā ar citiem apstākļiem, kuros tās nav. Tā izveido divas dažādas
autiskas ekonomikas veidolus, kurā ir tikai autiska apmaiņa: izolēta indivīda ekonomika un
sociālistiskas sabiedrības ekonomika. Izmantojot šo iedomāto veidojumu, ekonomistus neuztrauc
143
problēma vai vispār tāda sistēma varētu patiešām pastāvēt . Viņi pilnībā apzinās faktu, ka viņu
iedomātais veidojums ir fiktīvs. Neskatoties uz to, ka Robinsons Krūzo, kurš varēja pastāvēt un
galvenais vadītājs ideāli izolētai sociālistiskai valstij, kas nekad nav eksistējusi, nebūtu bijuši tādā
pozīcijā, lai plānotu un rīkotos tā, kā to var darīt cilvēki tikai tad, kad tie atsaucas uz ekonomikas
aprēķiniem. Taču, mūsu iedomātā veidojuma robežās, mēs varam brīvi izlikties, ka viņi varētu
aprēķināt, kad vien viņiem šāda darbība būtu noderīga, saskaroties ar kādu īpašas problēmas
apspriešanu.
Iedomātais veidojums autiskai ekonomikai ir paša apakšā izplatītajai atšķirībai starp produktivitāti un
ienesīgumu, jo tas attīstījās kā mēraukla vērtību spriedumiem. Tie, kas ķeras klāt šai atšķirībai, uzskata
autisko ekonomiku, jo īpaši, sociālistisko tipu, par visvēlamāko un visperfektāko ekonomikas
pārvaldīšanas sistēmu. Katra tirgus ekonomikas parādība tiek vērtēta attiecīgi varēja vai nevarēja to
attaisnot no sociālistu sistēmas viedokļa. Vienīgi rīcībai, kas būtu mērķtiecīga šādas sistēmas vadītāja
plāniem, tika piešķirta pozitīva vērtība un epitets produktīvs. Visas pārējās aktivitātēs, kuras tika
veiktas tirgus ekonomikā, tika sauktas par neproduktīvām, par spīti faktam, ka tās varēja būt ienesīgas
tiem, kuri tās veica. Tādējādi, piemēram, pārdošanas veicināšana, reklamēšana un banku darbības tiek
uzskatītas par ienesīgām, taču ne par produktīvām. Protams, ekonomikai nav nekas sakāms par
šādiem patvaļīgiem vērtības spriedumiem.

5. Miera Stāvoklis un Vienmērīgi Mainīga Ekonomika
Vienīgā metode nodarbojoties ar rīcības problēmu ir nodoms, ka rīcība galu galā tiecas radīt tādus
lietas apstākļus, kurā vairāk nepastāv nekāda rīcība, vai nu tādēļ, ka visas neērtības ir novērstas vai
tādēļ, ka jebkura tālāka izjustās neērtības novēršana ir ārpus jautājumu. Tādējādi, rīcība vienmēr
tiecas uz miera stāvokli, rīcības neesamību.
Cenu teorija attiecīgi analizē starp-personisko apmaiņu no šī aspekta. Cilvēki turpina apmainīties
tirgū tik ilgi, kamēr nekāda tālāka apmaiņa vairs nav iespējama, jo neviena no pusēm nesagaida
nekādu turpmāku savu apstākļu uzlabojumu no jaunas apmaiņas veikšanas. Potenciālie pircēji no
potenciālajiem pārdevējiem prasītās cenas uzskata par neapmierinošām un otrādi. Vairs nenotiek
neviena darbība. Parādās miera stāvoklis. Šis miera stāvoklis, kuru mēs varam saukt par vienkāršu
miera stāvokli, nav iedomāts izveidojums. Tas notiek atkal un atkal. Kad akciju tirgus aizveras, brokeri
ir veikuši visu rīkojumus, kurus varēja izpildīt par tirgus cenu. Vienīgi tie potenciālie pārdevēji un
pircēji, kas uzskatīja, ka tirgus cena ir par zemu vai par augstu, attiecīgi neko nepārdeva vai
nenopirka144. Tās pats attiecas uz visām darbībām. Visa tirgus ekonomika, tā sakot, ir liela apmaiņas
vai tirgus vieta. Visas tirgus darbības notiek jebkurā brīdī, kurā puses ir gatavas slēgt vienošanos par
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Šeit mēs nodarbojamies ar teorijas problēmām, nevis vēstures. Līdz ar to mēs varam atturēties
atspēkot iebildumus, kuri ir celti pret atsevišķa strādnieka priekšstatu, atsaucoties uz vēsturiski
neatkarīgu mājsaimniecības ekonomikas lomu.
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Vienkāršības dēļ, mēs neņemam vērā cenu svārstības darba dienas gaitā.
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realizējamu cenu. Jauna pārdošana var notikt tikai tad, kas vismaz vienai no pusēm ir izmainījies
novērtējums.
Tiek uzskatīts, ka vienkārša miera stāvokļa jēdziens ir neapmierinošs. Cilvēki uzskatīja, ka tas attiecas
tikai uz to preču cenu noteikšanu, kurām jau ir pieejams noteikts daudzums, un netiek neparādīta
nekāda ietekme, ko šīs cenas rada ražošanai. Iebildumi ir nepamatoti. Teorēmas, kas ir iekļautas
vienkārša miera stāvoklī ir pamatotas, attiecībā uz visām darbībām bez izņēmumiem. Tā ir taisnība, ka
ražošanas faktoru pircēji nekavējoties uzsāks ražošanu un ka ļoti drīz ieies atpakaļ tirgū, lai pārdotu
savu produkciju un, lai pirktu to, kas ir nepieciešams viņu pašu patēriņam un priekš ražošanas procesa
turpināšanas. Bet tas nepadara nederīgu shēmu. Šī shēma, protams, neapgalvo, ka miera stāvoklis
turpināsies. Miers noteikti pazudīs tiklīdz izmainīsies īslaicīgie apstākļi, kas to radīja.
Vienkārša miera stāvokļa jēdziens nav iedomāts veidojums, bet adekvāts apraksts tam, kas katrā
tirgū notiek atkal un atkal. Šajā sakarā, tas radikāli atšķiras no iedomāto veidojumu beigu miera
stāvokļa. Nodarbojoties ar vienkāršu miera stāvokli, mēs aplūkojam vienīgi to, kas notiek tieši tagad.
Mēs ierobežojam savu uzmanību uz to, kas ir noticis acumirklī un ignorējam to, kas notiks vēlāk,
nākamajā mirklī vai rītā vai vēl vēlāk. Mēs nodarbojamies vienīgi ar cenām, kuras reāli tika samaksātas
pārdošanā, proti, ar tuvākās pagātnes cenām. Mēs nejautājam būs vai nebūs nākotnes cenas vienādas
ar šīm cenām.
Bet tagad mēs ejam soli tālāk. Mēs pievērsīsim uzmanību faktoriem, kuriem ir tendence radīt
izmaiņas cenās. Mēs centīsimies uzzināt, līdz kādam mērķim šai tendencei ir jādominē, pirms viss tās
virzītājspēks ir izsīcis un parādās jauns miera stāvoklis. Vecākie ekonomisti cenu, kas atbilda šim
nākotnes miera stāvoklim, sauca par dabisko cenu; mūsdienās bieži lieto terminu statiska cena. Lai
izvairītos no maldīgām asociācijām, daudz izdevīgāk ir to saukt par gala cenu un atbilstoši runāt par
gala miera stāvokli. Šis gala miera stāvoklis ir iedomāts izveidojums, nevis realitātes apraksts. Gala
miera stāvokli nav iespējams sasniegt. Parādīsies jauni traucējošie faktori, pirms tas tiks sasniegts. Tas,
kas padara nepieciešamu vēršanos pie šī iedomātā izveidojuma, ir fakts, ka tirgus katrā brīdī virzās uz
gala miera stāvokli. Katrs vēlākais jaunais atgadījums var izveidot jaunus faktus, kas sagrozīs gala
miera stāvokli. Bet tirgus vienmēr ir nemierīgs, tiecoties pēc noteikta gala miera stāvokļa.
Tirgus cena ir patiesa parādība, tā ir apmaiņas attiecība, kura bija klātesoša biznesa darījumā.
Beidzamā cena ir hipotētiskā cena. Tirgus cenas ir vēsturiski fakti un līdz ar to mums tie ir jāatzīmē ar
skaitlisku precizitāti dolāros un centos. Gala cenu var noteikt vienīgi definējot apstākļus, kuri ir
nepieciešami, lai tā parādītos. Nevienu noteiktu skaitlisku vērtību naudas izteiksmē vai citu preču
daudzumos nevar tai piešķirt. Tā nekad neparādīsies tirgū. Tirgus cena nekad nevar atbilst gala cenai,
saskaņota līdz tam mirklim, kurā šī tirgus struktūra būs patiesa. Bet katalaktika savos uzdevumos
analizēt cenu noteicošās problēmas būtu nožēlojami kļūdījusies, ja tā būtu ignorējusi nodarbošanos ar
gala cenu. Tirgus situācijā, no kuras parādās tirgus cena, jau pastāv darbojošies apslēpti spēki, kas
turpina radīt izmaiņas cenā, pieņemot, ka neparādās nekādi jauni dati, kamēr tiek sasniegta gala cena
un gala miera stāvoklis. Mēs būtu pārmērīgi ierobežojuši mūsu izpēti par cenu noteikšanu, ja mēs
aplūkotu tikai īslaicīgās tirgus cenas un vienkāršo miera stāvokli, un neņemtu vērā faktu, ka tirgus jau
ir uzbudināts ar faktoriem, kuriem ir jārada turpmākā cenu izmaiņa un noslieci uz atšķirīgu miera
stāvokli.
Parādība, ar kuru mums ir jāsadarbojas, ir fakts, ka izmaiņas faktoros, kas nosaka cenu veidošanos,
neuzrāda visu tās iedarbību uzreiz. Ir jāpaiet laika brīdim pirms visas tās iedarbības ir izsmeltas. Starp
jauna laika parādīšanos un tirgus ideāla pielāgošanās tai, ir jāpaiet kādam laikam. (Un, protams, kamēr
paiet šis laika periods, parādās cita jauna informācija.) Nodarbojoties ar jebkādām iedarbības
izmaiņām faktoros, kas darbojas tirgū, mēs nedrīkstam aizmirst, ka mēs nodarbojamies ar
notikumiem, kas notiek secībā, ar iedarbību virkni, kas seko viena pēc otras. Mēs neesam tādā
pozīcijā, lai zinātu iepriekš, cik ilgam laikam ir jāpaiet. Bet mēs droši zinām, ka ir jāpaiet kaut kādam
laikam, lai gan šis periods dažreiz var likties ļoti īss, ka tas gandrīz nespēlē nekādu lomu praktiskajā
dzīvē.
Ekonomisti bieži kļūdījās, neievērojot laika elementu. Kā, piemēram, pretruna attiecībā uz naudas
daudzuma izmaiņu iedarbību. Daži cilvēki bija tikai noraizējušies par tās ilgtermiņa iedarbību, proti, ar
gala cenu un ar beidzamo miera stāvokli. Citi saskatīja tikai īstermiņa iedarbību, proti, brīža cenas,
kurām sekoja izmaiņas datos. Abi kļūdījās un viņu secinājumi līdz ar to tika atsaukti. Vēl varētu minēt
ļoti daudzus piemērus ar tām pašām rupjām kļūdām.
Beigu miera stāvokļa iedomātais veidojums tiek apzīmēts ar pievēršoties pilnībā attiecībā uz
izmaiņām notikumu īslaicīgajās secībās. Šajā sakarā šis veidojums atšķiras no vienmērīgi mainīgās
ekonomikas iedomātā veidojuma, kuru raksturo izmaiņu novēršana datos un laika elementa
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likvidēšana. (Tas ir nelietderīgi un maldinoši saukt šo iedomāto veidojumu, kā parasti, par statisku
ekonomiku vai statisku līdzsvaru, un tā ir rupja kļūda sajaut to ar nemainīgas ekonomikas iedomāto
veidojumu145.) Vienmērīgi mainīgā ekonomika ir izdomāta sistēma, kurā tirgus cenas visām precēm un
pakalpojumiem atbilst gala cenām. Tās robežās nav nekādas cenu izmaiņas, tur pastāv perfekta cenu
stabilitāte. Vienas un tās pašas tirgus darbības tiek atkārtotas atkal un atkal. Augstākās kārtas preces
tiek nodotas tādā pašā daudzumā caur tām pašām pārstrādes stadijām, kamēr beidzot saražotās
patēriņa preces nonāk patērētāju rokās un tiek patērētas. Tirgus datos neparādās nekādas izmaiņas.
Šodiena neatšķiras no vakardienas, un rītdiena neatšķirsies no šodienas. Sistēma atrodas nepārtrauktā
maiņā, bet tā vienmēr paliek vienā un tai pašā vietā. Tā vienmērīgi griežas apkārt fiksētam centram,
vienmērīgi rotē. Vienkāršais miera stāvoklis tiek atkal un atkal saukts, bet tas acumirklīt atjaunojas
iepriekšējā līmenī. Visi faktori, ieskaitot tos, kas rada atgriešanos pie vienkāršā miera stāvokļa
sajaukšanas, ir konstanti. Līdz ar to cenas – parasti sauktas par statiskām vai līdzsvara cenām – arī
paliek konstantas.
Šīs iedomātās konstrukcijas būtība ir laika brīža un nepārtrauktās izmaiņas novēršana tirgus
parādībā. Priekšstats par jebkuru izmaiņu attiecībā uz piedāvājumu un pieprasījumu nav savienojams
ar šo iedomāto konstrukciju. Vienīgi tādas izmaiņas, kas neietekmē cenu-noteicošo faktoru
konfigurāciju, var apskatīts tās darbības laukā. Cilvēkiem nav nepieciešams iedomāties vienmērīgi
mainīgās ekonomikas pasaulē nemirstīgus, nenovecojošus un nevairojošos cilvēkus. Mēs varam brīvi
pieņemt, ka zīdaiņi piedzimst, kļūst veci un beidzot nomirst, pieņemot, ka kopējais iedzīvotāju skaits
un iedzīvotāju skaits katrā vecuma grupā paliek nemainīgs. Tad pieprasījums pēc precēm, kuru
patēriņš ir ierobežots noteiktām vecuma grupām, nemainīsies, lai gan indivīdi, no kā pieprasījums
radās, nav tie paši. Realitātē nepastāv tāda lieta, kā vienmērīgi mainīga ekonomiskā sistēma. Taču, lai
analizētu problēmas datu izmaiņās un nevienādās un nevienmērīgās mainīgās kustības, mums tās ir
jāsalīdzina ar fiktīvu stāvokli, kurā abi hipotētiski ir likvidēti. Līdz ar to ir bezjēdzīgi apgalvot, ka
vienmērīgi mainīgās ekonomikas izveidojums izskaidro apstākļus mainīgajā visumā un pieprasīt
ekonomistiem aizvietot „dinamikas” pētīšanu, aizbildinoties ar īpašo nodarbošanos ar „statisko”
metodi. Šī, tā sauktā statiskā metode, ir tieši vispiemērotākais prāta līdzeklis izmaiņu izpētīšanai.
Nepastāv tādi līdzekļi, lai pētītu rīcības sarežģīto parādību, kā vienīgi vispirms nošķirt no izmaiņām
pilnīgi visu, tad iepazīstināt atsevišķu faktoru, kas veicina izmaiņas, un visbeidzot analizēt tā iedarbību,
pieņemot, ka visas pārējās lietas paliek nemainīgas. Turklāt ir absurdi uzskatīt, ka vienmērīgi mainīgās
ekonomikas konstrukcijas sniegtie pakalpojumi ir daudz vērtīgi, jo vairāk mūsu pētījuma priekšmets,
reālās rīcības joma, atbildīs šai konstrukcijai attiecībā uz izmaiņu neesamību. Statiskā metode,
vienmērīgi mainīgās ekonomikas iedomātā veidojuma izmantošana, ir vienīgā adekvātā izmaiņu
analizēšanas metode neatkarīgi vai izmaiņas ir lielas vai mazas, pēkšņas vai lēnas.
Līdz šim celtie iebildumi pret iedomātās vienmērīgi mainīgās ekonomikas konstrukcijas izmantošanu
pilnībā neievēroja pazīmes. To autori nesaprata, kura attiecība šai konstrukcijai ir problemātiska un
kāpēc tā var viegli izraisīt kļūdas un neskaidrības.
Rīcība ir izmaiņa, un izmaiņai ir īslaicīgas sekas. Bet vienmērīgi mainīgā ekonomikā izmaiņas un
notikumu secības ir likvidētas. Rīcība ir izdarīt izvēli un samierināties ar nezināmo nākotni. Taču
vienmērīgi mainīgā ekonomikā nepastāv izvēles un nākotne nav nenoteikta, tā kā tā neatšķiras no
pašreiz zināmā stāvokļa. Tāda stingra sistēma nav apdzīvota ar dzīvojošiem cilvēkiem, kas izdara
izvēles un pakļaujas kļūdām, tā ir pasaule ar bezdvēseliskām nedomājošām automātiem, tā nav
cilvēku sabiedrība, tas ir skudru kalns.
Lai gan šīs neatrisināmās pretrunas neietekmē pakalpojumu, ko šī iedomātā konstrukcija sniedz
vienīgi tām problēmām, kuru risināšanai tā ir piemērota un saistoša: attiecību problēmai starp
produktu cenām un tiem faktoriem, kuri ir nepieciešami to ražošanai, un saistošās uzņēmējdarbības
un peļņas un zaudējumu problēmas. Lai saprastu uzņēmējdarbības un peļņas un zaudējuma funkciju,
mēs izveidojam sistēmu, no kuras tie ir izslēgti. Šis priekšstats ir tikai līdzeklis mūsu domāšanai. Tas
nav iespējamais apraksts un realizējams lietu stāvoklis. Neviens pat neapsver šo iedomāto vienmērīgi
mainīgās sistēmas veidojumu novest līdz tās galīgajām loģiskajām sekām. Līdz ar to ir neiespējami
izslēgt uzņēmēju no tirgus ekonomikas attēla. Dažādi papildus ražošanas faktori nevar savienoties
kopā spontāni. Tiem ir jābūt savienotiem mērķtiecīgi ar cilvēku pūlēm, kas tiecas uz noteiktiem
mērķiem un tos ir jāmotivē tieksmei uzlabot viņu apmierinātības stāvokli. Izslēdzot uzņēmēju, tiek
likvidēts dzinuļa spēks visai tirgus sistēmai.
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Otrs ir trūkums. Iedomātās vienmērīgi mainīgās ekonomikas veidojumā, netiešā apmaiņa un naudas
lietošana tiek netieši ietverta. Bet kāda veida nauda tā varētu būt? Sistēmā, kurā nepastāv maiņa,
kurā nav šaubas par nākotni, nevienam nav vajadzība turēt skaidru naudu. Katrs indivīds precīzi zina
kādu naudas daudzumu viņam vajadzēt jebkādā nākotnes datumā. Līdz ar to cilvēks ir tādā pozīcijā, ka
viņš var aizdot visus līdzekļus, kurus viņš saņem, tādā veidā, ka aizdevumi beidzas tieši tajā laikā, kad
viņam ir nepieciešami šie līdzekļi. Pieņemsim, ka tur pastāv tikai zelta nauda un viena vienīga centrālā
banka. Ar secīgu progresu uz vienmērīgi mainīgas ekonomikas stāvokli, visi indivīdi un firmas ierobežo
soli pa solim savu skaidru naudu un zelta daudzumu, tādējādi atbrīvojot plūsmu beznaudas –
rūpnieciskai – izmantošanai.
Kad beidzot ir sasniegts līdzsvars vienmērīgi mainīgā ekonomikā, tad vairs nepastāv skaidras naudas,
zelts vairāk netiek lietots naudas norēķiniem. Atsevišķām personām un firmām pieder pieprasījumi
pret centrālo banku, katras puses maksājuma termiņš atbilst precīzi tai summai, kuru viņiem vajadzēs
attiecīgajā datumā, lai nokārtotu savas saistības. Centrālajai bankai nevajag nekādas rezerves tā kā
kopējā summa tās klientu ikdienas maksājumiem ir precīzi vienāda ar kopējo izņemto summu. Būtībā
visas darbības varētu tikt veiktas caur pārvedumiem bankas ierakstos bez nekādas atsauces uz skaidru
naudu. Tādējādi šis sistēmas „nauda” nav maiņas līdzeklis, tā vispār nemaz nav nauda, tā ir tikai
numeraire, gaistoša un nenoteikta uzskaites vienība, kurai ir neskaidra un nenosakāma iezīme, kura
patīk dažiem ekonomistiem un maldina daudzus pasaulīgos cilvēkus, kas ir attiecināts naudai. Šī
skaitliskās izteiksmes starpniecība starp pārdēvēju un pircēju neietekmē pārdošanas būtību, tā ir
neitrāla attiecībā uz cilvēku ekonomiskajām aktivitātēm. Bet neitrālas naudas jēdziens ir nerealizējams
un neaptverams pats par sevi146. Ja mēs būtu izmantojuši nelietderīgu terminoloģiju, ko izmanto
daudzos mūsdienu darbos, mums būtu jāsaka: Nauda viennozīmīgi ir „dinamisks faktors”; „statiskajā”
sistēmā naudai neatliek vietas. Bet pats tirgus ekonomikas jēdziens bez naudas ir pretrunīgs pats sev.
Iedomātais vienmērīgi mainīgās sistēmas veidojums ir ierobežojošs jēdziens. Tās darbības laukā būtībā
vairs nepastāv nekāda rīcība. Domājoša cilvēka apzināt tiekšanās pēc neērtību novēršanas tiek
aizvietota ar automātisku reakciju. Mēs varam pielietot šo problemātisko iedomāto veidojumu vienīgi
tad, ja mēs nekad neaizmirstam kādiem mērķiem tas bija domāts kalpot. Vispirms mēs gribam
izanalizēt tendenci, kas parādās katrā rīcībā, uz vienmērīgi mainīgās ekonomikas izveidošanos; tā
darot, mums vienmēr ir jāņem vērā, ka šī tendence nekad nevarēs sasniegt tās mērķi pasaulē, kura
nebūs pilnīgi stingra un nemainīga, proti, pasaulē, kurā dzīvo, nevis, kura ir mirusi. Otrkārt, mums ir
jāsaprot, kādā ziņā dzīvās pasaules apstākļi, kurās pastāv rīcība, atšķiras no nekustīgās pasaules
apstākļiem. To mēs varam atklāt vienīgi ar argumentum a contrario, ko sniedz nekustīgās ekonomikas
tēls. Tādējādi mēs varam gūt ieskatu, ka nodarbošanās ar nenoteiktiem nezināmās nākotnes
apstākļiem – proti spekulāciju – ir mantota katrā rīcībā, un ka peļņa un zaudējumi ir nenovēršamas
rīcības iezīmes, kuras nevar aizburt prom ar nekādu ilgpilnu domāšanu. Procedūras, kuras pieņēma tie
ekonomisti, kas pilnībā apzinājās šo fundamentālās atziņas, varētu saukt par ekonomikas loģisko
metodi salīdzinājumā ar matemātiskās metodes tehnikām. Matemātiskie ekonomisti ignorē
nodarbošanos ar rīcībām, kurām, pie iedomātiem un nerealizējamiem pieņēmumiem, ka turpmāk
neparādīsies nekādi jauni dati, vajadzētu radīt vienmērīgi mainīgu ekonomiku. Viņi nepamana
atsevišķu spekulantu, kurš tiecas nevis uz vienmērīgas mainīgās ekonomikas izveidošanu, bet pēc
peļņas gūšanas no rīcībām, kas pielāgojas lietu vadīšanai labāk, lai ar rīcību sasniegtu nodomātos
mērķus, un labāko iespējamo neērtības novēršanu. Viņi īpaši akcentē iedomātā līdzsvara stāvokli, ko
sasniegtu visu šādu rīcību kopums, ja nebūtu turpmāk nekādu izmaiņu datos. Viņi apraksta šo
iedomāto līdzsvaru ar vienlaicīgi atšķirīgu vienādojumu sakopojumu. Viņiem neizdodas atpazīt, ka
lietu apstākļi, ar kuriem viņi nodarbojas, apstākļi, kuros vairāk nav nekādas rīcības, bet vienīgi
notikumu virkne, ko izraisīja kāds mistisks sākuma virzītājs. Viņi velta visus savus pūliņus, lai aprakstītu
matemātiskos simbolos, dažādus „līdzsvarus”, proti, miera stāvokļus un rīcības neesamību. Viņi
nodarbojas ar līdzsvaru tā, it kā tā būtu īsta realitāte, nevis ierobežojošs jēdziens, tikai prāta līdzeklis.
Tas, ko viņi dara, ir tikai tukša spēlēšanās ar matemātiskajiem simboliem, laika kavēklis, kas nav
piemērots nodot nekādu zināšanu147.
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6. Nemainīgā Ekonomika
Nemainīgās ekonomikas iedomātais veidojums dažreiz tika sajaukts ar vienmērīgi mainīgo
ekonomiku. Bet patiesībā šie abi veidojumi atšķiras.
Nemainīgā ekonomika ir ekonomika, kurā indivīdu bagātība un ienākumi paliek nemainīgi. Šādā
veidojumā izmaiņas ir savienojamas, kas nebūtu savienojamas vienmērīgi mainīgās ekonomikas
veidojumā. Iedzīvotāju skaits var pieaugt vai kristies, pieņemot, ka viņu pavadībā atbilstoši pieaug vai
samazinās bagātības un ienākumu daudzums. Pieprasījums pēc dažām precēm var mainīties, bet šīm
izmaiņām ir jāparādās tik lēni, lai kapitāla plūsma, no tām ražošanas nozarēm, kuras būs ierobežotas
atbilstoši pieprasījuma izmaiņām, uz tām nozarēm, kuras paplašināsies, varētu tikt ietekmēta,
neaizstājot aprīkojumu, ko lietoja tā nozare, kas samazinājās, bet tā vietā kapitāls tiktu investēts tajā
nozarē, kura paplašinās.
Nemainīgās ekonomikas iedomātais veidojums noved pie diviem tālākiem iedomātiem
veidojumiem: progresējošas (paplašinošas) ekonomikas un regresējošas (samazinošas) ekonomikas.
Pirmajā norma uz viena cilvēka indivīda bagātības un ienākuma daļa, kā arī iedzīvotāju skaits sliecas uz
lielāku skaitlisko vērtību, otrajā uz mazāku skaitlisko vērtību. Nemainīgā ekonomikā visu peļņu un visu
zaudējumu kopējā summa ir nulle. Progresējošajā ekonomikā kopējā peļņas daudzums pārsniedz
kopējā zaudējuma daudzumu. Regresējošajā ekonomikā kopējās peļņas daudzums ir mazāks nekā
kopējā zaudējuma daudzums.
Šo trīs iedomāto veidojumu nestabilitāti var saskatīt faktā, ka tie ietver iespējamību noteikt
bagātības un ienākumu daudzumu. Tā kā nav iespējams šādus lielumus noteikt un aptvert, tad ārpus
jautājuma ir to pielietošana realitātes apstākļu precīzai klasifikācijai. Tad, kad ekonomikas vēsture
mēģina klasificēt ekonomikas attīstību noteiktā laika periodā atbilstoši nemainīgai, progresīvai vai
regresīvai struktūrai, tā patiesībā balstās uz vēsturisko izpratni un „nenosaka” vērtību lielumu.

7. Katalaktisko Funkciju Integrācija
Kad cilvēki nodarbojoties ar savu pašu rīcību problēmām un kad ekonomikas vēsture, aprakstošā
ekonomika un ekonomikas statistika paziņojot citu cilvēku rīcības, izmanto terminus uzņēmējs,
kapitālists, zemes īpašnieks, strādnieks un patērētājs, viņi runā par ideāla tipiem. Kad ekonomika
izmanto šos pašus terminus, tā runā par katalaktikas kategorijām. Ekonomikas teorijas uzņēmējs,
kapitālists, zemes īpašnieks, strādnieks un patērētājs nav dzīvi cilvēki kā kāds tos varētu saskatīt reālā
dzīvē un vēsturē. Tie ir skaidru funkciju iemiesojums tirgus darbībās. Fakts, ka gan cilvēks, kas rīkojās,
gan vēsturiskās zinātnes pielieto savā spriešanā ekonomikas rezultātus un ka viņi veido savus ideālos
tipus balstoties uz un atsaucoties uz praksioloģiskās teorijas kategorijām, nemaina radikālo loģisko
atšķirību starp ideālo tipu un ekonomikas kategoriju. Tās ekonomikas kategorijas, ar kurām mēs
nodarbojamies, attiecas uz skaidri saskaņotām funkcijām, ideālie tipi attiecas uz vēsturiskiem
notikumiem. Cilvēks, kas dzīvo un rīkojas, viennozīmīgi apvieno vairākas funkcijas. Viņš nekad nav tikai
patērētājs. Papildus tam viņš var būt arī uzņēmējs, zemes īpašnieks, kapitālists, vai strādnieks, vai
persona, kura tiek atbalstīta ar šādu cilvēku nopelnītajiem ienākumiem. Turklāt uzņēmēja, zemes
īpašnieka, kapitālista un strādnieka funkcijas ļoti bieži tiek apvienotas līdzīgās personās. Vēsture ir
aizrāvusies ar cilvēku klasificēšanu atbilstoši mērķiem, pēc kuriem viņi tiecas, un līdzekļiem, kurus viņi
izmanto šo mērķu sasniegšanai. Ekonomika, izpētot rīcības struktūru tirgus sabiedrībā, neņemot vērā
mērķus, pēc kuriem tiecas cilvēki, un līdzekļus, kurus tie pielieto, nesaskatīs kategorijas un funkcijas.
Tie ir divi atšķirīgi uzdevumi. Atšķirību vislabāk var parādīt apspriežot uzņēmēja katalaktikas jēdzienu.
Vienmērīgi mainīgās ekonomikas iedomātajā veidojumā neatliek vietas uzņēmējdarbības
aktivitātēm, jo šis veidojums novērš jebkuras izmaiņas datos, kuras varēja ietekmēt cenas. Tiklīdz kāds
atmet šo pieņēmumu par datu nemainību, tad viņš uzzina, ka rīcībai jāietekmē vajadzības ar katru
izmaiņu datos. Tā kā rīcība viennozīmīgi ir tendēta uz nākotnes lietu apstākļu ietekmēšanu, pat ja
dažreiz tas ir tikai tuvākās nākotnes nākošais mirklis, tas tiek ietekmēts ar katru nepareizi prognozētu
izmaiņu datos, kas radās laika periodā starp tās sākšanos un perioda beigām, ko tas mērķēja paredzēt
(Nosacījuma periods148). Tādējādi rīcības sekas vienmēr ir nenoteiktas. Rīcība vienmēr ir spekulācija.
Tas ir spēkā esošs ne tikai attiecībā uz tirgus ekonomiku, bet arī Robinsonam Krūzo, iedomātam
izolētam tēlam, un sociālistiskas ekonomikas apstākļiem. Vienmērīgi mainīgās sistēmas iedomātajā
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veidojumā neviens nav uzņēmējs vai spekulants. Jebkurā reālā un pastāvošā ekonomikā katrs
izpildītājs vienmēr ir uzņēmējs un spekulants, cilvēki, par kuriem parūpējās izpildītāji – nepilngadīgie
ģimenes locekļi tirgus sabiedrībā un sociālistiskās sabiedrības masas – lai gan paši nebūdami izpildītāji
un līdz ar to nebūdami arī spekulanti, tiek ietekmēti ar izpildītāju veikto spekulāciju sekām.
Ekonomika, runājot par uzņēmējiem, padomā ir nevis cilvēks, bet noteikta funkcija. Šī funkcija nav
īpašas grupas vai cilvēku klases īpaša iezīme, tā ir mantota katrā rīcībā un apgrūtina katru izpildītāju.
Realizējot šo funkciju iedomātā tēlā, mēs balstāmies uz metodoloģisko pagaidu līdzekli. Uzņēmēja
termins, kā to lieto katalaktikas teorija, nozīmē: cilvēku, kas rīkojas, palūkotu vienīgi no katrā rīcībā
mantotās nenoteiktības viedokļa. Lietojot šo terminu nedrīkst aizmirst, ka katra rīcība ir iestiprināta
nepārtrauktā laika maiņā un līdz ar to ietver spekulāciju. Kapitālisti, zemes īpašnieki un strādnieki
viennozīmīgi ir spekulanti. Tāpat arī patērētājs, sagādājot nākotnē paredzamās vajadzības. Taču tādā
veidā ļoti daudz kas var noiet greizi.
Mēģināsim iztēloties iedomātu īsta uzņēmēja izveidojumu, līdz tā beidzamām loģiskajām
likumsakarībām. Šim uzņēmējam nepieder nekāds kapitāls. Nepieciešamais kapitāls viņa
uzņēmējdarbības aktivitātēm viņam aizdod kapitālisti naudas aizdevuma veidā. Likums uzskata viņu
par īpašnieku dažādiem ražošanas līdzekļiem, kas tika nopirkti attīstot aizņemtās summas. Tomēr viņš
pats paliek bez īpašuma, jo viņas līdzekļu daudzums ir sabalansēts ar viņa saistībām. Ja viņam veiksies,
tīrā peļņa būs viņa. Ja viņam neizdosies, zaudējumi gulsies uz kapitālistiem, kas viņam aizdeva
līdzekļus. Patiesībā, šāds uzņēmējs būtu kapitālistu strādnieks, kas spekulē ar viņu kontiem un paņem
100 procentīgu tīro peļņu, neuztraukdamies par zaudējumiem. Bet pat tad, ja uzņēmējs ir tādā
pozīcijā, lai nodrošinātu sev daļu no nepieciešamā kapitāla un aizņemas tikai atlikušo daļu, lietas
būtiski nemainās. Tādā mērā, ka radušos zaudējumus nevar segt no uzņēmēja paša līdzekļiem, tie
gulstas uz kapitālistiem, kuri aizdeva līdzekļus, vienalga kādi varētu būt līguma nosacījumi. Arī
kapitālists īstenībā vienmēr ir uzņēmējs un spekulants. Viņam vienmēr ir iespējas zaudēt savus
līdzekļus. Nepastāv tāda lieta kā ideāli drošs ieguldījums.
Patstāvīgs zemes īpašnieks, kurš apstrādā savu zemi tikai lai apgādātu savu paša saimniecību, tiek
ietekmēts ar visām tām izmaiņām, kas ietekmē viņa zemes ražīgumu vai viņa personīgo vajadzību
veidošanos. Tirgus ekonomikā zemnieku darbības rezultātu ietekmē visas izmaiņas attiecībā uz viņa
zemes gabala svarīgumu tirgus apgādāšanai. Zemnieks viennozīmīgi, pat no laicīgās terminoloģijas
viedokļa, ir uzņēmējs. Nekādi ražošanas līdzekļu īpašumi, vai tie tiek pārstāvēti materiālās lietās vai
naudas izteiksmē, nepaliek neskarts no nākotnes neskaidrības. Jebkādu materiālo lietu vai naudas
izmantošana ražošanai, tas ir, nodrošināšanai vēlākam laikam, pati par sevi jau ir uzņēmējdarbības
aktivitāte.
Strādniekam viss būtībā ir tāpat. Viņš piedzima kā noteiktu iespēju īpašnieks, viņa iedzimtās spējas ir
ražošanas līdzeklis, kas ir labāk piemērots dažiem darba veidiem, mazāk citiem un joprojām pilnīgi
nederīgas vēl citiem darbiem149. Ja viņš ir apguvis kādu iemaņu, kas ir nepieciešama noteikta darba
veida veikšanai, viņš ir, attiecībā uz laiku un izlietotajiem materiālajiem izdevumiem šo iemaņu
apmācībai, investora pozīcijā. Viņš ir veicis ieguldījumu, sagaidīdams, ka tiks kompensēts ar adekvātu
atdevi. Strādnieks ir uzņēmējs tikai tiktāl, cik viņa samaksa tiek noteiktas ar cenu, ko tirgus pieļauj par
tāda veida darbu, ko viņš var veikt. Šī cena mainās atkarībā no izmaiņām apstākļos tādā pašā veidā,
kādā mainās jebkura cita ražošanas faktora cena.
Attiecīgo terminu nozīme ekonomikas teorijas kontekstā ir šāda: Uzņēmējs nozīmē cilvēku, kurš
rīkojās, attiecībā uz izmaiņām, kas parādās tirgus datos. Kapitālists un zemes īpašnieks nozīmē cilvēku,
kurš rīkojās, attiecībā uz izmaiņām vērtībās un cenās, kuras, pat ja visi tirgus dati paliek nemainīgi,
rada vienkārši pagājušais laiks kā atšķirīgu tagadējo preču un nākotnes preču novērtējuma rezultātu.
Strādnieks nozīmē cilvēku, kas attiecībā uz ražošanas faktoru izmantošanu, cilvēka darbaspēku.
Tādējādi katra funkcija ir labi integrēta: uzņēmējs pelna peļņu vai cieš zaudējumus, ražošanas līdzekļu
īpašnieki (kapitāla preces vai zeme) pelna sākotnējos procentus, strādnieki pelna algas. Šādā veidā
mēs sīki izstrādājam iedomātā veidojuma funkcionālo sadalījumu, atšķirīgu no faktiskā vēsturiskā
sadalījuma150.
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Kādā nozīmē tiek apskatīts darbs kā ražošanas nespecifiskais faktors skatīt augstāk 133-135.lpp
Ļaujiet vēlreiz akcentēt, ka ikviens, ieskaitot pasaulīgo cilvēku, saskaroties ar ienākumu noteikšanas
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funkcionālo sadalījumu apstrādi var skatīt cf. John Bates Clark, The Distribution of Wealth – Bagātības
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Taču ekonomika vienmēr ir izmantojusi un joprojām izmanto terminu „uzņēmējs” ne tikai tajā
nozīmē, ko tai piešķir iedomātā veidojuma funkcionālais sadalījums. Ekonomika arī sauc par
uzņēmējiem tos, kuri jo īpaši tiecas iegūt peļņu no ražošanas pielāgošanas sagaidāmajām izmaiņām
apstākļos, tos, kuriem ir vairāk iniciatīva un redzīgākas acis nekā pārējam pūlim, kuri ir vairāk
avantūriskāki, tos, kuri ir celmlauži, kas veicina un rosina ekonomiskos uzlabojumus. Šis jēdziens ir
šaurāks nekā uzņēmēja jēdziens, kā tas tiek lietots funkcionālā sadalījuma veidojumā, tas neietver
daudzus piemērus, kā to dara funkcionālais sadalījums. Ir neērti ka vienu un to pašu terminu vajag
izmantot, lai izteiktu divus atšķirīgus jēdzienus. Daudz lietderīgāk būtu, ja otrajam jēdzienam tiktu
izmantots cits termins, piemēram, termins „veicinātājs”.
Ir jāpiekrīt, ka uzņēmēja-veicinātājs jēdzienu nevar definēt ar praksioloģiju. (Šajā izpratnē tas ir kā
naudas jēdziens, kas arī nepakļaujas – atšķirīgam maiņas līdzekļa jēdzienam – nemainīgai
151
praksioloģiskai definīcijai .) Taču ekonomika nevar iztikt bez veicinātāja jēdziena. Tas atsaucas uz
faktu, kas vispārīgi ir cilvēka dabiskā iezīme, kas ir klātesoša visās tirgus darbībās un tās pamatīgi
iezīmē . Tas ir iemesls kāpēc dažādi indivīdi nereaģē uz izmaiņām apstākļos tādā pašā veidā un
ātrumā. Cilvēku nevienlīdzība, kas ir dēļ atšķirībām gan to iedzimtajās īpašībās, gan viņu dzīvas likstās ,
arī parādās šādā veidā. Tirgū ir veicinātāji un citi cilvēki, kuri tikai atdarina savu daudz veiklāko
līdzpilsoņu darbības. Līderu parādība nav mazāk reāli tirgū, kā jebkurās citās cilvēku darbību nozarēs.
Tirgus virzītājspēku, elementu, kas sliecās uz nepārtrauktiem jauninājumiem un uzlabojumiem, kuru
nodrošina nenomierināmais veicinātājs un viņa kvēlā vēlēšanās iegūt peļņu, cik lielu vien iespējams.
Tomēr, nepastāv nekādas briesmas, ka šī termina divdomīgā izmantošana varētu izraisīt jebkādu
neskaidrību katalaktikas sistēmas izskaidrošanā. Lai kur arī varētu parādīties kādas šaubas, tās var
izkliedēt ar veicinātāja termina izmantošanu uzņēmēja vietā.

Uzņēmēja Funkcija Nemainīgā Ekonomikā
Nākotnes tirgus var atbrīvot veicinātāju no viņa uzņēmēja funkciju daļas. Tiktāl cik uzņēmējs ir sevi
nodrošinājies ar piemērotām nākotnes darbībām pret zaudējumiem, kurus viņam varētu nākties ciest,
viņš pārstāj būt uzņēmējs un uzņēmēja funkcijas pāriet otra līguma puses rokās. Vilnas vērpējs, kurš
pērk neapstrādātu kokvilnu priekš savas vērpjamās mašīnas, pārdod to pašu daudzumu tālāk, ir
atmetis daļu no savām uzņēmēja funkcijām. Viņš ne zaudēs ne arī gūs peļņu no izmaiņām vilnas cenās,
kas parādītos iesaistītajā laika periodā. Protams, viņš nepārtrauc pilnībā darboties uzņēmēja funkcijās.
Tās cenas izmaiņas, kas ir vispārējā dzijā vai kādā īpašā dzijas veidā, ko viņš ražo, kas neizraisa cenas
izmaiņu vilnas izejmateriālos, viennozīmīgi ietekmē arī viņu. Pat ja viņš vērpj tikai kā darba izpildītājs
par iepriekš piekristu samaksu, viņš joprojām pilda uzņēmēja funkcijas, attiecībā uz investētajiem
līdzekļiem viņa vērpšanas iekārtām.
Mēs varam izveidot ekonomikas tēlu, kurā nepieciešamie apstākļi nākotnes tirgus izveidošanai ir
realizējami visāda veida precēm un pakalpojumiem. Šādā iedomāt veidojumā uzņēmēja funkcijas būtu
pilnībā atdalītas no visām pārējām funkcijām. Tur parādītos īstu uzņēmēju grupa. Mērķtiecīgās
nākotnes tirgus cenas vadītu visu ražošanas aparātu. Nākotnē vienīgi tirgotāji gūs peļņu un cietīs
zaudējumus. Visi pārējie cilvēki būs, it kā, apdrošināti pret iesējamiem nelabvēlīgajiem neskaidrās
nākotnes rezultātiem. Šajā sakarā viņi izbauda drošību. Dažādu biznesa vienību vadītāji īstenībā ir
algoti darbinieki, tā sakot, ar fiksētiem ienākumiem.
Ja mēs tālāk pieņemam, ka šī ekonomika ir nemainīga ekonomika un ka visas turpmākās darbības ir
sakoncentrētas vienā uzņēmumā, ir skaidrs, ka šī uzņēmuma kopējais zaudējuma daudzums būs
precīzi vienāds ar kopējo tās peļņas daudzumu. Mums būtu tikai jānacionalizē šis uzņēmums, lai radītu
sociālistisku valsti bez peļņas un zaudējumiem, valsti ar netraucētu drošību un stabilitāti. Taču tas tā ir
Sadalījums (New York, 1908) 5.lpp un Euen von Bohm-Bawerk, Gesammelte Schriften, ed. F.X. Weiss
(Vienna, 1924) 299.lpp. „Sadalījuma” terminam nevajadzētu maldināt nevienu; tā izmantojumu šajā
kontekstā var izskaidrot ar tā lomu, ko tas spēlēja ekonomiskās domas vēsturē ar iedomātās
sociālistiskās valsts izveidojumu (cf. skatīt augstāk 240.lpp). Tirgus ekonomikas darbībās nav nekas, ko
varētu pareizi saukt par sadalījumu. Preces netiek saražotas vispirms un tad sadalīta, kā tas būtu
sociālistiskās valsts gadījumā. Vārds „sadalījums” kā tas tiek piemērots terminā „funkcionālais
sadalījums” pakļaujas nozīmei, kas tika piesaistīta „sadalījumam” pirms 150 gadiem. Mūsdienu angļu
lietojums „sadalījumam” nozīmē preču izkliedēšanu starp patērētājiem, izdarot to ar tirdzniecību.
151
Cf. Skatīt zemāk 398.lpp
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tikai tāpēc, ka mūsu nemainīgās ekonomikas definīcija iekļauj kopējās peļņas un zaudējumu summas
vienādību. Mainīgā ekonomikā ir jāparādās pārākumam vai nu peļņā vai zaudējumos. Tā būtu laika
izšķiešana ilgāk kavēties tik pārlieku sarežģītos veidojumos, kas nepaturpina tālāk ekonomisko
problēmu analīzi. Vienīgais iemesls tos pieminēt it tāds, ka tie atspoguļo idejas, kuras ir paslēptas kādā
kritikā, kas tika vērsta pret kapitālisma ekonomikas sistēmu un dažiem maldinošiem plāniem, kas
iesaka sociālistiem biznesa kontroli. Taisnība, ka tagad sociālistu shēmas ir loģiski savienojamas ar
nerealizējamo vienmērīgi mainīgās ekonomikas un nemainīgās ekonomikas iedomātajiem
veidojumiem. Sevišķā tieksme, ar ko matemātiskā ekonomika gandrīz īpaši nodarbojās ar šiem
iedomātās konstrukcijas apstākļiem un „līdzsvara” valsts apstākļiem, kas tajos ir ietverti, ir padarījusi
cilvēkus nevērīgus pret faktu, ka tie ir nereāli, pretrunā paši sev un iedomāts domu paņēmiens un
nekas vairāk. Šie veidojumi neapšaubāmi nav piemēroti modeļi, lai izveidotu pastāvošas sabiedrības
veidojumu, kurā cilvēks rīkojas.
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2. TIRGUS
1. Tirgus Ekonomikas Iezīmes
TIRGUS ekonomika ir darba dalīšanas sabiedrības sistēma pie ražošanas līdzekļu privātām
īpašumtiesībām. Katrs rīkojās pats savās interesēs, bet katra rīcības tiecas pēc citu cilvēku vēlmju
apmierināšanas tik pat lielā mērā kā savu pašu. Ikviens rīkojoties kalpo saviem līdzcilvēkiem. No otras
puses, katrs tiek apkalpots no savu līdzcilvēku puses. Ikviens ir gan līdzeklis, gan mērķis pats sev,
beidzamais galamērķis sev un līdzeklis citiem cilvēkiem viņu mēģinājumos sasniegt viņu pašu mērķus.
Šo sistēmu vada tirgus. Tirgus vada indivīda darbības tajos kanālos, kuros viņš vislabāk kalpos viņa
līdzcilvēku vajadzībām. Tirgus darbībā nepastāv spaidi vai vardarbība. Valsts, sabiedrības vardarbības
un spaidu aparāts, neiejaucās tirgū un pilsoņu aktivitātēs, kuras vada tirgus. Tas izmanto savu spēku,
lai piespiestu cilvēkus pakļauties vienīgi rīcību novēršanai, kuras iznīcina saglabāšanu un netraucētu
tirgus ekonomikas darbošanos. Tas aizsargā indivīda dzīvi, veselību un īpašumu pret vardarbību vai
krāpnieciskām darbībām no vietējo gangsteru un ārējo ienaidnieku puses. Tādējādi valsts izveido un
saglabā vidi, kurā tirgus ekonomika var droši darboties. Marksistu sauklis „anarhiska ražošana” savā
veidā iezīmē šo sabiedrības struktūru kā ekonomisko sistēmu, kuru nevada diktators, ražošanas cars,
kurš piešķir katram uzdevumu un piespiež viņu izpildīt šo komandu. Katrs cilvēks ir brīvs, neviens
netiek pakļauts despotam. Indivīds pats labprātīgi integrē sevi kooperatīvajā sistēmā. Tirgus viņu vada
un atklāj viņam, kādā veidā viņš var vislabāk veicināt pats savu labklājību kā arī citu labklājību. Tirgus ir
visaugstākais spēks. Tikai tirgus viens pats sakārtos visu sabiedrības sistēmu kārtībā un dod tai jēgu un
nozīmi.
Tirgus nav vieta, lieta vai kolektīva vienība. Tirgus ir process, kuru iedarbina ar dažādu indivīdu
savstarpējām rīcībām, sadarbojoties pie darba dalīšanas. Spēki, kas nosaka – pastāvīgi mainošos –
tirgus stāvokli ir šo indivīdu un viņu rīcības vērtību spriedumi, kuri tiek vadīti ar šiem vērtību
spriedumiem. Tirgus stāvoklis jebkurā brīdī ir cenu struktūra, tas ir, apmaiņas attiecību kopskaits kā
tas tika noteikts savstarpējās darbībās ar tiem, kuri bija gatavi pirkt un tiem, kuri bija gatavi pārdot.
Attiecībā uz tirgu nepastāv nekas necilvēcisks vai mistisks. Tirgus darbības pilnībā izriet no cilvēku
rīcībām. Katru tirgus parādību var izsekot līdz tirgus sabiedrības locekļa noteiktām izvēlēm.
Tirgus darbības ir dažādu tirgus sabiedrības locekļu individuālās rīcības pielāgošanas savstarpējās
sadarbības prasībām. Tirgus cenas parāda ražotājiem, ko ražot, kā ražot un cik daudz ražot. Tirgus ir
galvenais punkts, kurā saplūst kopā indivīdu aktivitātes. Tas ir centrs, no kura izplatās indivīdu
aktivitātes.
Tirgus ekonomikai ir jābūt diferencētai no otrās iedomājamās – lai gan nerealizējamas – sabiedrības
sadarbības sistēmas saskaņā ar darba dalīšanu; sabiedrības vai valdības ražošanas līdzekļu
īpašumtiesību sistēmas. Šo otro sistēmu parasti sauc par sociālismu, komunismu, plānveida
ekonomiku vai valsts kapitālismu. Tirgus ekonomika vai kapitālisms, kā to patiesībā sauc, un sociālistu
ekonomika nepieļauj viena otru. Nav iespējams vai iedomājams divu sistēmu sajaukums; nav tādas
jauktas ekonomikas, sistēma, kas būtu pa daļai kapitālistiska un pa daļai sociālistiska. Ražošanu vada
vai nu tirgus, vai nu cara ražošanas likums, vai arī caru ražošanas komiteja.
Ja sabiedrībā, kas ir balstīta uz privātu ražošanas līdzekļu īpašumtiesībām, daži no šiem līdzekļiem
pieder sabiedrībai un tā tos vada – proti, tās pieder un tās vada valdība vai kāda no tās iestādēm –
nepadara to par jautu sistēmu, kas savienotu sociālismu un kapitālismu. Fakts, ka valstij vai
pašvaldībai pieder un tā vada dažus uzņēmumu nemaina tirgus ekonomikas raksturojošās iezīmes.
Publiski piederoši un darbojošies uzņēmumi ir pakļauti tirgus suverenitātei. Viņiem sevi ir jāpielāgo,
kā izejmateriālu, aprīkojuma un darbaspēka pircējiem un kā preču un pakalpojumu pārdevējiem,
tirgus ekonomikas shēmai. Viņi ir pakļauti tirgus likumiem un līdz ar to ir atkarīgi no patērētājiem, kuri
tos var atvalstīt vai neatbalstīt. Viņiem ir jātiecas pēc peļņas vai vismaz izvairīties no zaudējumiem.
Valdība var nosegt savu ražotņu vai veikalu zaudējumus, paņemot līdzekļus no sabiedrības. Bet tas ne
novērš ne arī samazina tirgus pārākumu, tas tikai pāriet uz citu sektoru. Līdzekļi, lai segtu radušos
zaudējumus, ir jāiegūst no nodokļu izmantošanas. Bet šiem nodokļiem ir sava iedarbība uz tirgu un tie
ietekmē ekonomikas struktūru atbilstoši tirgus likumiem. Tas ir tirgus process, tirgus darbība, nevis
valdības nodokļu iekasēšana, kas nolemj, kurus skar šis nodoklis un kā viņi ietekmē ražošanu un
patēriņu. Tādējādi tirgus, nevis valdības birokrāti, nosaka šo publiski darbojošos uzņēmumu darbību.
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Neko, kas kaut kādā veidā ir saistīts ar tirgus darbošanos, nevar, praksioloģiskā vai ekonomiskā
nozīmē, saukt par sociālismu. Sociālisma jēdziens, kādu to iedomājas un definē visi sociālisti, ietver
tirgus neesamību ražošanas faktoriem un šādu faktoru cenām. Individuālo ražotņu, veikalu un fermu
„socializācija” – proti, to pārveidošana no privātā uz publisko īpašumu – ir metode, lai radītu
sociālismu ar secīgiem līdzekļiem. Tas ir solis tuvāk sociālismam, bet pats solis nav sociālisms. (Markss
un ortodoksālie Marksisti kategoriski noliedz šādu pakāpenisku iespēju sociālisma pieejai. Atbilstoši
viņu doktrīnai kapitālisma attīstība kādu dienu sasniegs punktu, kurā kapitālisms vienā vēzienā
pārvērtīsies sociālismā.)
Valdības pārvaldītie uzņēmumi un Padomju Savienības ekonomika ir saistīta ar kapitālisma sistēmu,
jau tikai tā fakta dēļ, ka viņi pirka un pārdeva tirgū. Viņi paši bija liecinieki šai saistībai aprēķinot
naudas izteiksmē. Tādējādi viņi izmantoja kapitālisma sistēmas intelektuālās metodēs, kuras viņi tik
kategoriski nosodīja.
Naudas ekonomiskie aprēķini ir intelektuālais pamats tirgus ekonomikai. Uzdevumus, kas ir uzticēti
jebkurai darba dalīšanas sistēmai, nevar sasniegt bez ekonomiskajiem aprēķiniem. Tirgus ekonomika
aprēķina naudas cenu izteiksmē. Tas, ka tirgus ekonomika ir spējīga veikt šādus aprēķinus bija
noderīgs tās attīstībā un tās mūsdienu darbības apstākļos. Tirgus ekonomika ir reāla, jo tā aprēķina
datus.

2. Kapitāla Preces un Kapitāls
Eksistē impulss, kas ir ieausts visās dzīvās būtnēs, kas tās vada uz tādu lietu asimilācija, kas saglabā,
atjauno un stiprina to galveno enerģiju. Darbīgā cilvēka augstākais stāvoklis ir parādīts faktā, ka viņš
apzināti un mērķtiecīgi tiecas saglabāt un uzlabot savu dzīvotspēju. Šī mērķa vajāts, viņa atjautība
aizved viņu līdz līdzekļu izveidošanai, kas vispirms palīdz viņam ēdiena sadalīšanai, tad, jau vēlāk,
piespiež viņu izveidot metodes, lai palielinātu pieejamo ēdiena daudzumu, un visbeidzot sekmē viņa
iespēju apmierināt viņa visvairāk nepieciešamo vēlmi, no tām vēlmēm, kuras ir raksturīgas cilvēkiem.
Kā Bēms-Baverks (Bohm-Bawerk) to aprakstīja: Cilvēks izvēlas aplinku ražošanas metodes, kuras prasa
daudz vairāk laika, bet, lai kompensētu šo kavējumu, ražot vairāk un labākus produktus. Katra nākamā
soļa sākumā ceļā uz daudz pārpilnīgāku dzīvošanu ir krāšana – produktu nodrošināšana, kas ļauj
pagarināt aizritējušā laika vidējo periodu starp ražošanas procesa sākumu un tā produkta pārvēršanu
gatavībai lietošanā un patērēšanai. Produkti, kas ir uzkrāti šādam mērķim ir vai nu tehnoloģiskā
procesa vidējā stadija, proti, līdzeklis un pusfabrikāta produkts, vai arī preces, kas ir gatavas
patēriņam, kas ļauj cilvēkam aizvietot, neciešot trūkumu gaidīšanas periodā, daudz laikietilpīgāku
procesu pret citu mazāk laikietilpīgāku. Šīs preces tiek sauktas par kapitāla precēm. Tādējādi, krājot un
tā rezultātā uzkrātās kapitāla preces ir sākums ikvienam mēģinājumam uzlabot cilvēka materiālos
apstākļus; tas ir cilvēku civilizācijas pamats. Bez uzkrāšanas un kapitāla sakrāšanas nevarētu būt
152
nekāda tiekšanās uz ne-materiāliskiem mērķiem .
153
No kapitāla preču jēdziena ir skaidri jānodala kapitāla jēdziens . Kapitāla jēdziens ir ekonomisko
aprēķinu pamatjēdziens, galvenais prāta līdzeklis lietu vadīšanai tirgus ekonomikā. Tas ir savstarpēji
saistīts ar ienākuma jēdzienu.
Kapitāla un ienākuma jēdzieni, kā to pielieto grāmatvedībā un ikdienišķajos atspoguļojumos, kuros
grāmatvedība ir tikai izsmalcinājums, ir pretstatā līdzekļiem un mērķiem. Aktīva izpildītāja
aprēķinošais prāts novelk robežas starp patēriņa precēm, kuras viņš plāno izmantot nekavējoties savu
vēlmju apmierināšanai, un visām pārējās kārtas precēm – ieskaitot pirmās kārtas preces 154– kuras
viņš plāno izmantot tālākām darbībām, savu nākotnes vajadzību apmierināšanai. Tādējādi līdzekļu un
152

Kapitāla preces tika definētas arī kā ražošanas ražojošie faktori un kā tādi tie ir bijuši pretēji dabiski
dotajiem un pirmatnējiem ražošanas faktoriem, tas ir, dabas resursiem (zemei) un cilvēka
darbaspēkam. Šo terminoloģiju ir jālieto ar lielu uzmanību tā kā to var ļoti viegli pārprast un nonākt
kļūdainos priekšstatos par reālo kapitālu, kas ir kritizēts zemāk.
153
Bet protams, neradīsies nekāds ļaunums, ja, sekojot ierastajai terminoloģijai, kāds ir pa reizei
vienkāršības dēļ pieņems „kapitāla uzkrāšanas” terminus (vai „kapitāla krājumus”, „kapitāla
iztrūkumu”, utt.) par „kapitāla preču uzkrāšanas”, „ kapitāla preču krājumu” utt. terminiem.
154
Šādam cilvēkam šīs preces nav pirmās kārtas preces, bet augstākas kārtas preces, turpmākās
ražošanas faktori.
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mērķu diferencēšana kļūst par iegūšanas un patērēšanas norobežošanu no biznesa un
mājsaimniecības, no apgrozībā esošajiem līdzekļiem un mājsaimniecībā esošajām precēm. Viss preču
kopums, kas ir paredzēts iegūšanai, tiek novērtēts naudas izteiksmē un šī summa – kapitāls – ir
ekonomisko aprēķinu sākumpunkts. Tuvākais galamērķis mantrausīgajai rīcībai ir kapitāla
palielināšana vai vismaz tā saglabāšana esošajā līmenī. To daudzumu, kuru var patērēt noteiktā laika
periodā, nesamazinot kapitālu, sauc par peļņu. Ja patēriņš pārsniedz pieejamo peļņu, tad šo starpību
sauc par kapitāla patēriņu. Ja pieejamā peļņa ir lielāka nekā patērētais daudzums, tad to starpību sauc
par uzkrājumu. Starp ekonomikas aprēķinu galvenajiem uzdevumiem ir arī peļņas, uzkrājuma un
kapitāla patēriņa svarīguma un lieluma noskaidrošana.
Pārdomas, kas aizveda darbīgo cilvēku līdz uzskatiem, kuri iekļāva kapitāla un peļņas jēdzienus, ir
apslēptas katrā iepriekšējā nodomā un plānotajā rīcībā. Pat visprimitīvākais zemnieks neskaidri
apzinās darbības sekas, kuras mūsdienu grāmatvežiem parādītos kā kapitāla patēriņš. Mednieka
nepatika, nogalinot grūsnu briežu mātīti, un nemiera, ko izjūt pat visnežēlīgākie cīnītāji, nocērtot augļu
kokus, ir domāšanas, mentalitātes atspoguļojums, kas tika ietekmēti ar šādiem apsvērumiem. Šie
apsvērumi pastāvēja mūžsenos lietojumos tiesu institūcijās un līdzīgās muitās un praksēs. Bet vienīgi
tie cilvēki, kas lieto naudas aprēķinus, var pilnīgi skaidri attīstīt atšķirību starp ekonomisko bagātību
un no tās iegūtām priekšrocībām, un var to izdevīgi pielietot visos gadījumos, veidos un preču un
pakalpojumu kārtām. Vienīgi viņi var noskaidrot šādas atšķirības attiecībā uz vienmēr mainīgajiem
apstākļiem augsti attīstītās ražošanas nozarēs un simtiem tūkstošu specializēto darbu un izpildi
sabiedrības sadarbības struktūras sarežģītībā.
Skatoties atpakaļ no atziņām, ko sniedza mūsdienu uzskaite, uz pirmatnējo mežonīgo cilvēku rases
priekšteču apstākļiem, mēs metaforiski varam teikt, ka arī viņi lietoja „kapitālu”. Mūsdienu
grāmatvedis varētu pielietot visas viņa profesijas metodes to primitīvajiem medniecības un
zvejniecības rīkiem, ganāmpulka pavairošanai un zemes apstrādāšanai, ja viņš zinātu kādas cenas
vajadzētu piemērot dažādām iesaistītajām lietām. Līdz ar to daži ekonomisti secināja, ka „kapitāls” ir
visu cilvēku ražošanas kategorija, ka pastāv katrā iedomājamā ražošanas procesu vadības sistēmā –
tas ir, nemazāk Robinsona Krūzo piespiedu eremīta mītnē, kas pastāv sociālistiskajā sabiedrībā – un,
ka tas nav atkarīgs no naudas aprēķinu pielietošanas155. Tomēr, tas ir juceklis. Kapitālā jēdzienu nevar
nodalīt no naudas aprēķina jēdziena un no tirgus ekonomikas sabiedriskās struktūras, tikai kurā ir
iespējami naudas aprēķini. Tas ir jēdziens, kuram nav nekādas nozīmēs ārpus tirgus ekonomikas
apstākļiem. Tam ir īpaša nozīme indivīdu rīcību plānos un to atzīmēšanā uz pašā rēķina šādā privāto
ražošanas līdzekļu īpašumtiesību sistēmā, un tas attīstījās ar ekonomisko aprēķinu izplatību naudas
izteiksmē156.
Mūsdienu grāmatvedība ir ilgas vēsturiskās evolūcijas rezultāts. Šodien starp uzņēmējiem un
grāmatvežiem pastāv vienprātība attiecībā uz kapitāla nozīmi. Kapitāls ir naudas summa, kas ir
līdzvērtīga visiem aktīviem, atņemot to naudas daudzumu, kas ir līdzvērtīgs visām saistībām, kā
piefiksēts noteiktā laikā noteikta uzņēmējdarbības vienības darbības veikšanā. Nav svarīgi kādā veidā
šie aktīvi varētu pastāvēt, vai tie būtu zemes gabali, ēkas, aprīkojums, darbarīki, jebkāda veida un
kārtas preces, prasības, saņemamie maksājumi, nauda vai kaut kas cits.
Tas ir vēsturisks fakts, ka tirgotāja grāmatvedības pirmsākumos, kuri stimulēja naudas aprēķinu
veidošanos, lielākajā daļā neiekļāva naudas ekvivalentu savām ēkām un zemei kapitāla jēdziena
izpratnē. Tas ir jau cits vēsturiskais fakts, ka agronomi ļoti lēnām sāka pielietot kapitāla jēdzienu
savām zemēm. Pat šodien visattīstītākajās valstīt tikai daļa no zemniekiem ir pazīstami ar drošas un
stabilas grāmatvedības praktizēšanu. Daudzi zemnieki samierinājās ar grāmatvedības sistēmu, kas
neņēma vērā zemi un tās ieguldījumu ražošanā. Viņu ieraksti grāmatvedībā neiekļāva zemes naudas
vērtību un sekojoši bija vienaldzīgi pret tās izmaiņām vērtībā. Šādi konti ir nepilnīgi, jo viņi
neatspoguļo to informāciju, kura bija galvenais mērķis kapitāla aprēķināšanai. Tie nenorāda vai
zemnieku saimniecības darbības ir vai nav pasliktinājušas zemes jaudu veicināt ražošanu, proti, tās
objektīvo lietojuma vērtību. Ja ir notikusi zemes erozija, viņu ieraksti grāmatvedībā to ignorētu, un
tādējādi aprēķinātu ienākumus (neto ražu) lielāku nekā daudz pilnīgāka grāmatvedības metode būtu
parādījusi.
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Ir nepieciešams pieminēt šos vēsturiskos faktus, jo tie ietekmēja ekonomistu mēģinājumus izveidot
reālā kapitāla jēdzienu. Ekonomisti agrāk un vēl joprojām atduras pret māņticīgiem uzskatiem, ka
ražošanas līdzekļu iztrūkumu var novērst vai nu pilnībā vai vismaz kaut kādā apmērā, palielinot naudas
daudzumu apgrozībā un palielinot pieejamo kredītu. Lai adekvāti nodarbotos ar šo ekonomikas
politikas būtisko problēmu, viņi uzskata par nepieciešamību izveidot reālā kapitāla jēdzienu un
pretstatīt to kapitāla jēdzienam kādu to pielieto uzņēmēji, kuru aprēķini attiecas uz visām viņa
mantrausīgo rīcību kopumam. Tajā laikā, kad ekonomisti uzsāka šos mēģinājumus, tad vēl joprojām
tika apšaubīts naudas izteiksme zemei kapitāla jēdzienā. Tādējādi ekonomisti uzskatīja par
pašsaprotamu neņemt vērā zemi veidojot savu jēdzienu par reālo kapitālu. Viņi definēja reālo kapitālu
kā iespējamās ražošanas ražojošo faktoru kopumu. Karstas diskusijas tika uzsāktas par to vai biznesa
vienības noliktavā turētās patēriņa preces ir vai nav reāls kapitāls. Taču pilnīga vienprātība valdīja par
to, ka nauda nav reāls kapitāls.
Tagad šis ražošanas ražojošo faktoru kopuma jēdziens ir tukšs jēdziens, tam nav nekādas nozīmes.
Biznesa vienībām piederošos dažādos ražošanas faktorus var noteikt un sasummēt naudas
ekvivalentā. Bet ja mēs no tā atņemam naudas izteiksmes novērtēšanu, tad ražošanas ražojošo
faktoru kopums ir tikai tūkstošiem dažādo preču fiziskā daudzuma uzskaitīšana. Šādai inventarizācijai
nav nekāda lietderība rīcībai. Tas ir visuma daļas apraksts izteikts tehnoloģijas un topogrāfijas
izteiksmē un tam nav nekāda sakara ar problēmām, kuras rodas mēģinot uzlabot cilvēku labklājību.
Mēs varam piekrist terminoloģiskajam lietojumam, saucot ražošanas ražojošos faktorus par kapitāla
precēm. Bet tas nepadara reālā kapitāla jēdzienu nozīmīgāku.
Vissliktākās reālā kapitāla mistiskā jēdziena lietojuma sekas bija tad, kad ekonomisti sāka spekulēt
par samāksloto problēmu, ko sauca par (reālā) kapitāla produktivitāti. Ražošanas faktors pēc
definīcijas, ir lieta, kas var dot ieguldījumu veiksmīgam ražošanas procesam. Tā tirgus cenas pilnībā
atspoguļo vērtību, kādu cilvēki piešķir šim ieguldījumam. Par pakalpojumiem, kuri tiek sagaidīti no
ražošanas faktoru izmantošanas (proti, tā ieguldījumu produktivitātē), tirgus darījumos tiek samaksāts
atbilstoši tai pilnajai vērtībai, ko tai piešķir cilvēki. Šie faktori tiek uzskatīti par vērtīgiem tikai balsoties
uz šiem pakalpojumiem. Šie pakalpojumi ir vienīgais iemesls, kāpēc par tiem tiek maksāta cena. Tiklīdz
šī cena tiek samaksāta, nepaliek nekas, kas varētu radīt turpmākos maksājumu no neviena puses kā
kompensāciju par šo ražošanas faktoru papildus produktīvajiem pakalpojumiem. Rupja kļūda bija
izskaidrot iegūtās priekšrocības un labumus kā ienākumus, iegūtus no kapitāla produktivitātes157.
Ne mazāk kaitīgs bija otrais pārpratums, kas radās no reālā kapitāla jēdziena. Cilvēki sāka izmantot
sabiedrībās kapitāla jēdzienu kā atšķirīgu jēdzienu no privātā kapitāla. Sākot no iedomātā
sociālistiskās ekonomikas veidojuma, viņi bija apņēmušies noteikt kapitāla jēdzienu piemērotu šādas
sistēmas galvenā vadītāja ekonomikas darbībām. Viņiem bija taisnība pieņemot, ka šis vadītājs censtos
uzzināt vai viņa veiktās darbības bija veiksmīgas (tas ir, atbilstoši ar šiem novērtējumiem no viņa
pašnovērtējuma un sava galamērķa viedokļa) un cik daudz viņš varēja palielināt savā aizbildniecībā
patēriņu nesamazinot ražošanas faktoru pieejamās izejvielas un tādejādi pasliktinot turpmākās
ražošanas peļņu. Sociālistiskai valdībai būtu ļoti nepieciešami kapitāla un ienākuma jēdzieni kā viņu
darbību virzītāji. Taču, ekonomiskajā sistēmā, kurā nepastāv privātās ražošanas līdzekļu
īpašumtiesības, šādām precēm nav nekāds tirgus un nekādas cenas, kapitāla un ienākuma jēdzieni ir
tikai akadēmiski saukļi bez jebkāda praktiska pielietojuma. Sociālajā ekonomikā ir kapitāla preces, bet
nav kapitāla. Kapitāla jēdzienam ir jēga tikai tirgus ekonomikā. Tas kalpo indivīdu vai indivīdu grupu
aprēķiniem un apsvēršanai, kuri šādā ekonomikā darbojas paši priekš sevis. Tas ir kapitālistu,
uzņēmēju un zemnieku līdzeklis, kuri tiecas iegūt peļņu un izvairīties no zaudējumiem. Kapitāls nav
visu darbību kategorija. Tā ir darbības kategorija tirgus ekonomikā.

3. Kapitālisms
Līdz šim brīdim visas civilizācijas bija balstītas uz privātu ražošanas līdzekļu īpašumtiesībām. Pagātnē
civilizācijas un privātais īpašums ir bijis saistīts kopā. Tie, kuri uzskata, ka ekonomika ir eksperimentāla
zinātne un joprojām iesaka ražošanas līdzekļu publisku kontroli, ir nožēlojami pretrunā paši sev. Ja
vēstures pieredze varētu mums kaut ko iemācīt, tad tas būtu, ka privātais īpašums ir neatrisināmi
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saistīts ar civilizāciju. Nav tādas pieredzes, kas parādītu, ka sociālisms varētu sniegt augstāku dzīves
158
līmeni nekā to ir sniedzis kapitālisms .
Tirgus ekonomiskā sistēma nekad nav izmēģināta pilnīgi un tikai viena pati. Bet kopš viduslaikiem
rietumu civilizācijā galvenokārt dominēja tendence tādu institūciju likvidēšana, kas traucēja tirgus
ekonomikas darbībām. Ar šīs tendences veiksmīgu progresu, iedzīvotāju skaits vairojās un masām
dzīves līmenis bija paaugstināts līdz nepieredzētiem un līdz tam nesapņotam līmenim. Amerikas
parastais strādnieks izbaudīja ērtības, par kurām Krēzs, Krazs, Mediki un Luiss XIV būtu viņus
apskaudis.
Problēmas, kuras radīja sociālistu un interventu tirgus ekonomikas kritika ir tīri ekonomiska un ar to
var nodarboties tikai tādā veidā, kādā šī grāmata cenšas ar tām tikt galā: ar pamatīgu cilvēka rīcību
analīzi un visām iedomājamām sabiedrības sadarbības sistēmām. Psiholoģiskā problēma, kāpēc cilvēki
noniecina un izsmej kapitālismu un sauc visu, kas tiem nepatīk par „kapitālistisku” un visu ko tie slavē
par „sociālistisku”, attiecas uz vēsturi un ir arī jāatstāj vēsturniekiem. Bet pastāv arī daži citi nekaidri
jautājumi, kuri mums ir šobrīd jāakcentē. Totalitārisma aizstāvji uzskata „kapitālismu” par briesmīgu
ļaunumu, šausmīgu slimību, kas nāk pār cilvēci. Pēc Marksa domām tas bija nenovēršams cilvēces
evolūcijas posms, bet neraugoties uz to, tas vienalga bija ļaunākais no ļaunumiem, par laimi
pestīšanas ir nenovēršama un atbrīvos cilvēku uz visiem laikiem no šīs slimības. Pēc citu cilvēku
domām būtu bijis iespējams izvairīties no kapitālisma, ja vien cilvēkiem būtu bijis daudz vairāk
morāles un daudz prasmīgāk mācējuši izvēlēties ekonomikas politiku. Visiem šiem rūpīgi
izstrādātajiem literārajiem darbiem ir viena kopīga iezīme. Viņi uzlūko kapitālismu tā, it kā tas būtu
nejaušs fenomens, kuru varētu novērst nemainot apstākļus, kas ir būtiski civilizētā cilvēka rīcībai un
domāšanai. Tā kā viņus neuztrauc ekonomisko aprēķinu problēma, viņi neizprot likumsakarību sekas,
kuras radīs naudas aprēķinu atcelšana. Viņi neaptver, ka sociālisti, kuri nepielietos aprēķinus plānojot
darbības, atšķirsies savā mentalitātē un domāšanas veidā no mūsu laikabiedriem. Nodarbojoties ar
sociālismu, mēs nedrīkstam nepievērst uzmanību šai domu pārmaiņai, pat ja mēs klusībā piekristu
pārmaiņu briesmīgajām sekām, kuras atspoguļotos cilvēku materiālajā labklājībā. Tirgus ekonomika ir
mākslīgi radīts rīcības veids saskaņā ar darba dalīšanu. Bet tas nenozīmē, ka tas ir kaut kas nejaušs vai
mākslīgs un to varētu aizstāt ar citu veidu. Tirgus ekonomika ir gara evolūcijas procesa produkts. Tas ir
cilvēku mēģinājumu rezultāts pielāgot viņa rīcības vislabākajā iespējamajā veidā savas apkārtējās vides
radītajiem apstākļiem, kurus viņš nevar izmainīt. Tā sakot, tā ir stratēģijas, kuras izmantošanas laikā,
cilvēks ir triumfējoši progresējis no mežonības līdz civilizācijai.
Daži autori strīdas: Kapitālisms bija ekonomikas sistēma, kas radīja pēdējo divu simtu gadu laikā
brīnišķīgākos sasniegumus, tādēļ, tas tā ir izdarījis, jo tas, kas bija izdevīgs pagātnē nevar būt izdevīgs
mūsdienās un nākotnē. Šāda domāšana ir pilnīgi pretrunīga eksperimentālās izzināšanas principiem.
Šobrīd nav nepieciešams vēlreiz pacelt jautājumu par to, vai cilvēku rīcību zinātne var vai nevar
pārņemt eksperimentālo dabas zinātņu metodes. Pat ja būtu pieļaujams piekrītoši atbildēt uz šo
jautājumu, būtu absurdi strīdēties kā šie atpakaļ skaitošie eksperimentālisti dara. Eksperimentālā
zinātne strīdas par to, ka tādēļ, ka a bija derīgs pagātnē, tas būs derīgs arī nākotnē. Tai nekad
nevajadzētu pierādīt pretējo un apgalvot, ka tādēļ, ka a bija derīgs pagātnē, tas vairs nav derīgs
nākotnē.
Parasti ir pierasts vainot ekonomistus par aizbildināšanos ar vēstures ignorēšanu. Tiek uzskatīts, ka
ekonomisti uzskata tirgus ekonomiku par ideālu un pastāvīgu sabiedrības sadarbības veidu. Viņi
koncentrē savus pētījumus uz tirgus ekonomikas apstākļu izpētīšanu un ignorē visu pārējo. Viņus
neuztrauc fakts, ka kapitālisms radās tikai pēdējo divu simtu gadu laikā un ka pat šodien tas ir
ierobežots salīdzinoši mazā zemes platībā un mazākumam cilvēku. Šie kritiķi saka, ka pastāvēja un
pastāvēs citas civilizācijas ar atšķirīgu mentalitāti un atšķirīgiem ekonomisko lietu vadīšanas veidiem.
Kapitālisms, ja tas tiek uzlūkots no sub specie aeternitatis, ir pārejoša parādība, vēsturiskās evolūcijas
ātri pārejošs posms, tikai pāreja no pirms kapitālistiska laika uz pēc kapitālistisku nākotni. Visā šī
kritika ir neīsta. Protams, ekonomika nav vēstures nozare vai jebkāda cita vēsturiska zinātne. Tā ir visu
cilvēku rīcību zinātne, vispārēja zinātne par rīcības nemainīgo kategoriju un to darbošanās saskaņā
visiem iedomājamiem īpašajiem apstākļiem, kuros cilvēks rīkojas. Un kā tāda tā sniedz neaizstājamu
prāta līdzekli, lai nodarbotos ar vēsturiskajām un etnogrāfiskajām problēmām. Vēsturnieks vai
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etnogrāfs, kurš savā darbā neievēro visas ekonomikas rezultātu priekšrocības, dara sliktu darbu.
Patiesībā, viņš nepievēršas sava pētījuma priekšmetam bez savas ietekmes, ko viņš uzskata par
teoriju. Viņš katrā savā mēģinājumā savākt viltotos faktus, to sakārtot un savos iegūtajos secinājumos
no tiem, tika vadīts ar sagrozītiem un neskaidriem paviršo ekonomikas doktrīnu paliekām, kuras
izveidoja haltūristi gadsimtiem pirms ekonomikas zinātnes izstrādāšanas un sen jau pilnībā apgāztiem
faktiem.
Tirgus sabiedrības problēmu analīze, vienīgais cilvēku rīcības veids, kurā var izmantot aprēķinu
rīcības plānošanai, kas atver iespēju analizēt visādus iedomājamus rīcības veidus un visas ekonomikas
problēmas, pret kurām atduras vēsturnieki un etnogrāfi. Visas ne kapitālistiskās ekonomikas vadības
metodes var pētīt tikai saskaņā ar hipotētisku pieņēmumu, ka arī tajās var izmantot pamata skaitļus
vārdus piefiksējot pagātnes rīcības un plānojot nākotnes rīcību. Tieši šī iemesla dēļ ekonomisti novieto
nesajauktas tirgus ekonomikas pētīšanu savu pētījumu centrā.
Ne jau ekonomistiem ir tie, kam trūkst „vēsturiskā izjūta” un kuri ignorē evolūcijas faktorus, bet to
kritiķi. Ekonomisti vienmēr ir pilnībā apzinājušies faktu, ka tirgus ekonomika ir produkts, kas ir ilga
vēsturiskā procesa rezultāts, kurš sākās tad, kad cilvēku rase parādījās no citām primātu kārtām.
Aizstāvji, ko kļūdas pēc dēvē par „vēsturiskumu”, ir nodomājuši likvidēt evolucionāro pārmaiņu
rezultātus. Pēc viņu domām viss, kura pastāvēšanai viņi nevar izsekot līdzi tālā pagātnē vai nevar
atklāt kādās primitīvās polinēziešu cilts paražās, ir mākslīgs, pat pagrimis. Viņi uzskata faktu, ka
mežoņiem nebija zināma organizēšana kā pamatojumu tam, ka tā ir nelietderīga un sabojāta. Markss
un Engels un Vēsturiskās skolas Prūsijas profesori gavilēja, kad viņi iemācījās, ka privātās
īpašumtiesības ir "tikai” vēsturiska parādība. Viņiem tas bija pierādījums, ka viņu sociālistiskos plānus
bija iespējams realizēt159.
Radošais ģēnijs ir pretrunā saviem līdzcilvēkiem. Kā jauno un nedzirdēto lietu celmlauzis, viņš ir
pretrunā ar savu lietu kritisku pieņemšanu tradicionālajā standartā un vērtībās. Viņaprāt pareizā
pilsoņa, vidusmēra vai parastā cilvēka rutīna, ir vienkāršs stulbums. Viņam „buržuāzists” ir sinonīms
160
idiotismam .
Aizkaitinātie mākslinieki, kuri iegūst baudu izķēmojot ģēniju manierīgumu, lai aizmirstu un noslēptu
paši savu impotenci, izmanto šo terminoloģiju. Šie bohēmieši visu, kas viņiem nepatīk, sauc par
„buržuāzisku”. Kopš Marks ir padarījis terminu „kapitālists” līdzvērtīgu „buržuāzistam”, viņi lieto abus
vārdus kā sinonīmus. Visādu valodu vārdnīcās vārdi „kapitālistisks” un „buržuāzisks” šodien nozīmē
visu to, kas ir apkaunojošs, degradējošs un zemisks161. Pretēji, cilvēki visu, ko viņi uzskata par labu un
cienīgu, par „sociālistu”. Parastā pierādīšanas shēma ir šāda: Cilvēks patvaļīgi nosauc jebko kas viņam
nepatīk par „kapitālistisku” un tad no tā nosaukuma izsecina, ka šī lieta ir slikta.
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Visapbrīnojamākais produkts šim plaši izplatītajam domāšanas veidam ir Prūsijas profesora,
Bernharda Lauma grāmata, (Die geschlossene Wirtschaft Tubingen, 1933]). Laums ir savācis milzīgu
citātu kolekciju no etnogrāfiskajiem darbiem, kas parāda, ka daudzas primitīvās ciltis uzskatīja
ekonomikas autarķiju kā dabisku, nepieciešamu un morāli labu. No tā viņš secināja, ka autarķija ir
dabisks un vislietderīgākais paņēmiens ekonomikas vadīšanai un ka atgriešanās pie autarķijas, ko viņš
plaši sludināja, ir „bioloģiski nepieciešams process”. (491.lpp)
160
Puisis de Maupassant analizēja Flauberta naidu pret pilsētniekiem grāmatā Etude sur Gustave
Fraubert (pārdrukātu Oeuvres completes de Gustave Flaubert [Paris, 1885], Vol, VII). Flauberts, kā
apgalvo Maupassants “aimait le monde” (67.lpp), tas ir, viņam patika apgrozīties Parīzes sabiedrības
centā, kas sastāvēja no aristokrātiem, turīgiem pilsētniekiem, un mākslinieku, rakstnieku, filozofu,
zinātnieku, valstsvīru un uzņēmēju elites. Viņš lietoja terminu pilsētnieki kā sinonīmu plānprātībai un
definēja to šādi: „Es saucu par pilsētnieku ikvienu kuram ir ļaunas domas (pense bassement).” Tā kā ir
skaidrs, ka izmantojot pilsētnieka terminu Flaubertam nebija padomā bougeoise kā sabiedriskā kārta,
bet drīzāk kā kaut kāda veida plānprātība, kuru viņš visbiežāk atrada piemītošu šai kārtai. Tāpat viņš
bija arī pārņemts ar nicinājumu pret parasto cilvēku („le bon peuple”). Taču, tā kā viņam bija daudz
biežāki kontakti ar „gens du monde” nekā ar strādniekiem, tad to stulbums viņu kaitināja daudz vairāk
nekā strādnieku (59.lpp). šie Maupassanta novērojumi bija labi ne tikai priekš Flauberta, ber arī priekš
visiem mākslinieku „anti-pilsētnieku” veidiem. Starp citu ir jāuzsver, ka no marksistu viedokļa
Flauberts ir „pilsētniecisks” rakstnieks un viņa novelēm ir „ideoloģiska virsbūve” „kapitālistiskam vai
pilsētnieciskam ražošanas veidam”.
161
Nacisti lietoja vārdu „žīds” kā sinonīmu gan „kapitālistam”, gan „buržuāzistam”.
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Šis semantiskais pārpratums turpinās arī tālāk. Sismondi, viduslaiku romantiskais cildinātājs, visi
sociālistisko darbu autori, Prūsijas vēsturiskā skola un Amerikas Institūcionālisti uzskatīja, ka
kapitālisms ir negodīga izmantošanas sistēma, kas vairākuma cilvēku svarīgākās intereses upurē priekš
mazas spekulantu grupas labuma. Neviens godprātīgs cilvēks neaizstāvēs šādu „traku” sistēmu.
Ekonomisti, kuri apgalvoja, ka kapitālisms ir izdevīgs ne tikai mazai grupai, bet ikvienam, ir
„buržuāzistu lišķi”. Vai nu viņi ir pārāk stulbi, lai saskatītu patiesību, vai arī piekukuļoti savtīgās
interešu grupas apoloģētu ekspluatatori.
Kapitālisms, šo liberāļu, demokrātu un tirgus ekonomikas ienaidnieku terminoloģijā, nozīmē
ekonomisko politiku, ko atbalsta lielie uzņēmumi un miljonāri. Atduroties pret faktu, ka daži – bet
noteikti ne visi - turīgie uzņēmēji un kapitālisti mūsdienās atbalsta pasākumus, kas ierobežo brīvu
tirgošanos un konkurenci, kā rezultātā rodas monopols, viņi saka: Mūsdienu kapitālisms ir par
protekcionismu, karteļiem un konkurences likvidēšanu. Tā ir taisnība, viņi piebilst, ka pagātnē noteiktā
laika periodā Britu kapitālisms atbalstīja brīvo tirgu gan vietējā tirgū, gan starptautiskās attiecībās. Tas
bija tādēļ, ka tajā laikā Britu buržuāzistu kārtas interesēm vislabāk kalpoja šāda politiskā nostāja. Taču
apstākļi ir izmainījušies un šodien kapitālisms, tas ir, ekspluatatoru aizstāvētās doktrīnas, mērķē uz
citu politiku.
Kā jau iepriekš tika norādīts, šī doktrīna ļoti sagroza gan ekonomikas teorijas, gan vēsturiskos
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faktus . Vienmēr ir bijuši un būs cilvēki, kuru savtīgās ambīcijas pieprasīs aizsardzību piešķirtajām
priekšrocībām un kuri cerēs iegūt priekšrocības no konkurences ierobežošanas pasākumiem. Uzņēmēji
kļūst veci un noguruši un to cilvēku dekadentiskie mantinieki, kuriem veicās pagātnē, nepatīk veiklie
iznireļi, kas izaicina viņu bagātību un diženo sabiedrības stāvokli.
Varēs vai nevarēs viņi realizēt savu vēlmi padarīt ekonomikas apstākļus stingākus un kavēt
uzlabojumus, ir atkarīgs no sabiedrības viedokļa nostājas. Deviņpadsmitā gadsimta ideoloģiskā
struktūra, kādu to veidoja prestižās liberālās ekonomikas mācības, padarīja šādas vēlmes veltīgas. Kad
tehnoloģiskie uzlabojumi liberālisma gadsimtā radikāli pārveidoja tradicionālās ražošanas,
transportēšanas un reklamēšanas metodes, tie, kuru milzīgās intereses tika aizskartas, nepieprasīja
aizsardzību, jo tas būtu bijis veltīgs mēģinājums. Bet šodien tas tiek uzskatīts par valdības likumīgu
uzdevumu atturēt prasmīgu cilvēku no konkurences ar mazāk prasmīgu. Sabiedriskais viedoklis
atbalsta spēcīgo spiediena grupu prasības, lai apturētu progresu. Sviesta ražotāji ar ievērojamāku
pārākumu cīnās pret margarīnu un dzīvās mūzikas spēlētāji pret ierakstītu mūziku. Darbaspēka
arodbiedrības ir nāvīgi ienaidnieki jebkurai jaunai mehānikai iekārtai. Nav brīnums, ka šādā vidē
mazāk prasmīgi uzņēmēji tiecas pēc aizsardzības pret daudz prasmīgākiem konkurentiem.
Pareizāk būtu šo lietu stāvokli izskaidrot šādā veidā: šodien daudzi vai daudzas uzņēmēju grupas
vairs nav liberālas, viņi neaizstāv tīru tirgus ekonomiku un brīvu uzņēmējdarbību, bet, gluži pretēji,
prasa no valdības dažādus pasākumus, lai tā iejauktos uzņēmējdarbībā. Pilnīgi maldinoši ir apgalvot,
ka kapitālisma jēdziena nozīmē ir izmainījusies un ka „nobriedis kapitālisms” – kā to dēvē amerikāņu
institūcionālisti – vai „vēlais kapitālisms” tiek raksturots ar ierobežojošo politiku, lai aizsargātu
piešķirtās intereses algu saņēmējiem, zemniekiem, veikalniekiem, amatniekiem un dažreiz arī
kapitālistiem un uzņēmējiem. Kapitālisma jēdziens kā ekonomikas jēdziens ir nemainīgs, ja tas kaut ko
nozīmē, tad tas nozīmē tirgus ekonomiku. Ja kāds akceptē atšķirīgu terminoloģiju, tad viņš pats sev
atņem semantisko līdzekli, lai adekvāti nodarbotos ar mūsdienu vēstures un ekonomikas politikas
problēmām. Šī nepilnīgā terminoloģija kļūst saprotama tikai, ja mēs izprotam, ka neīstie ekonomisti
un politiķi, kas to pielieto, vēlas atturēt cilvēkus no uzzināšanas, ka tirgus ekonomika patiesībā ir. Viņi
grib likt cilvēkiem noticēt, ka visus ierobežojošās valdības politikas riebīgos paziņojumus rada
„kapitālisms”.

4. Patērētāju Suverenitātē
Visu ekonomisko notikumu vadīšana tirgus sabiedrībā ir uzņēmēju uzdevums. Viņiem ir jākontrolē
ražošana. Viņi ir pie vadības grožiem un nosaka kuģa virzienu. Paviršs vērotājs noticētu, ka viņi ir
visaugstākais spēks, bet viņi nav. Viņi ir spiesti beznosacījuma paklausībai sava kapteiņa pavēlēm. Un
šis kapteinis ir patērētājs. Ne uzņēmējs, ne zemnieks, ne kapitālists nosaka ko vajag ražot. To dara
patērētāji. Ja uzņēmējs stingri nepakļaujas sabiedrības pavēlēm kādas tās viņam tiek paziņotas ar
tirgus cenu struktūru, viņš cieš zaudējumus, bankrotē un tādējādi tiek izstumts no savas izcilās
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pozīcijas pie vadības grožiem. Citi cilvēki, kas daudz labāk apmierināja patērētāja prasībās, viņu
aizvieto.
Patērētāji pastāvīgi apmeklē tos veikalus, kuros viņi var nopirkt to, ko viņiem vajag par viszemāko
cenu. Viņu pirkšana un viņu atturēšanās no pirkšanas nolemj, kuram vajadzētu piederēt un vadīt
rūpnīcas un fermas. Viņi ir tie, kas padara nabadzīgus cilvēkus bagātus un bagātus cilvēkus par
nabagiem. Patērētāji nosaka ko tieši vajadzētu ražot, kādā daudzumā un kādā kvalitātē. Viņi ir
nežēlīgie bosi, pilni ar mainīgām un neparedzamām kaprīzēm un fantāzijām. Viņiem neskaitās nekas
kā vienīgi pašu vēlmju apmierināšana. Viņiem neuztrauc pagātnes sīkie nopelni un piešķirtās
intereses. Ja viņiem tiek piedāvāts tas, kas viņiem patīk labāk vai kas ir lētāks, viņi pamet savus vecos
sagādniekus. Ar savām pircēja un patērētāja spējām viņi ir cietsirdīgi un bezjūtīgi, neizturoties
uzmanīgi pret citiem cilvēkiem.
Vienīgi pirmās kārtas preču un pakalpojumu pārdevēji ir tiešā kontaktā ar patērētājiem un ir tieši
atkarīgi no viņu instrukcijām. Bet viņi pārraida no sabiedrības saņemtās instrukcijas visiem tiem, kas
ražo augstākas kārtas preces un pakalpojumus. Priekš patēriņa preču ražotājiem, mazumtirgotāji,
pakalpojuma sniedzēji un specialitātes ir spiestas iegūt to, kas ir nepieciešams, lai varētu veikt savu
paša biznesu, no tiem sagādniekiem, kas viņam piedāvās lētāko cenu. Ja viņi nebūtu nodomājuši pirkt
lētākajā tirgū un sakārtot savu ražošanas faktoru darbošanos tā, lai tas apmierinātu patērētāju
pieprasījumu vislabākajā un vislētākajā veidā, viņi būtu spiesti atteikties no biznesa aktivitātēm. Daudz
prasmīgāki cilvēki, kuriem daudz labāk izdevās nopirkt un nodarbināt ražošanas faktorus, viņus
aizstātu. Patērētājs ir tādā pozīcijā, ka viņam ir brīva vaļa pār savām kaprīzēm un fantāzijām.
Uzņēmējiem, kapitālistiem un zemniekiem ir sasietas rokas, viņi ir spiesti pakļauties savās darbībās
pircēju sabiedrības prasībām. Katra novirzīšanās no patērētāju noteiktajām prasībām samazina
uzņēmēja spēku. Vismazākā novirze neatkarīgi vai to radīja ar nodomu vai kļūdas pēc, slikts vērtējums
vai nemākulība ierobežo uzņēmēja peļņu vai liek viņam pazust. Daudz nopietnākas novirzes rada
zaudējumus un tādējādi pasliktina vai pilnība sabojā viņu bagātību. Kapitālisti, uzņēmēji un zemju
īpašnieki var vienīgi saglabāt un palielināt savu bagātību vislabāk izpildot patērētāju prasības. Viņi
nevar brīvi iztērēt naudu, kuru patērētāji nav gatavi tiem atmaksāt, maksājot vairāk par precēm.
Vadot savu uzņēmumu viņiem ir jābūt nejūtīgiem un cietsirdīgiem, jo patērētāji, viņu bosi, paši ir
neiejūtīgi un cietsirdīgi.
Galu galā patērētāji nosaka ne tikai patēriņa preču cenas, bet arī visu ražošanas faktoru cenas. Viņi
nosaka peļņu katram tirgus ekonomikas dalībniekam. Beigās patērētāji, tā pat kā valdzinošās filmu
zvaigznes arī mājsaimnieces, nevis uzņēmēji, ir tie, kas maksā katram strādniekam nopelnīto algu.
Patērētājs ar katru iztērēto peniju nosaka visu ražošanas procesa virzību un norīko visas
uzņēmējdarbības aktivitātes organizēšanu. Šāda situācija tiek uzskatīta par tirgus demokrātiju, kurā
katrs penijs nodod savas blastiesības 163. Daudz pareizāk būtu sacīt, ka demokrātiskā konstitūcija ir
shēma, ko pielieto pilsoņi, lai vadītu valdību, ar tādu pašu pārākumu kā tirgus ekonomika dod viņiem
kā patērētājiem. Tomēr, salīdzinājums nav ideāls. Jo politiskajā demokrātijā skaitās tikai vairākuma
kandidātu balsis vai vairākuma plāniem ir iespējams veidot notikuma gaitu. Mazākuma balsis tieši
neietekmē politiku. Bet tirgū neviena balss netiek izlietota veltīgi. Katram izlietotajam penijam ir spēks
iedarboties uz ražošanas procesiem. Izdevēji ne tikai apmierina vairākumu, publicējot detektīvstāstus,
ber arī mazākumu, nolasot liriskas dzejas un filozofiskos traktātus. Maiznīcas cep maizi ne tikai priekš
veselīgiem cilvēkiem, ber arī slimiem ar īpašām dietām. Patērētājā lēmums tiek īstenots un stājas
spēkā ar pilnu jaudu tajā brīdī, kad viņš ir gatavs iztērēt noteiktu naudas summu.
Taisnība, ka tirgū dažādiem patērētājiem nav vienādas balsstiesības. Bagātie var veikt vairākas
balsošanas nekā nabadzīgie pilsoņi. Bet šī nevienlīdzība pati ir iepriekšējās balsošanas procesa
rezultāts. Būt bagātam neskartā tirgus ekonomikā, ir veiksmīgs rezultāts vislabāk izpildot patērētāju
prasības. Turīgs vīrs var saglabāt savu bagātību tikai turpinot kalpot patērētājiem visefektīvākajā
veidā.
Tādējādi ražošanas materiālo faktoru īpašniekiem un uzņēmējiem īstenībā pieder patērētāju
mandāts vai pilnvarojums, kas ir atceļams ar katras dienas atkārtotu balsojumu.
Tirgus ekonomikas darbībā ir tikai viena instance, kurā īpašnieku kārta nav pilnībā pakļauta
patērētāju pārākumam. Monopola cenas ir patērētāju varas ierobežošana.
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Politiskā Likuma Terminoloģijas Metaforisks Izmantojums
Uzņēmēja dotos rīkojumus veicot savu uzņēmējdarbību var sadzirdēt un saskatīt. Neviens nevar
kļūdīties tos apzināties. Pat ziņu puika zina, ka boss vada veikalā visas lietas. Bet ir nepieciešams
mazliet vairāk smadzeņu, lai pamanītu uzņēmēja atkarību no tirgus. Patērētāja dotie rīkojumi nav
taustāmi, tos nevar uztvert ar maņām. Daudziem cilvēkiem pietrūks apķērības, lai tos ievērotu. Viņi
kļūst par ilūzijas upuriem, ka uzņēmēji un kapitālisti ir bezatbildīgi autokrāti, no kuriem neviens
negaida atbilstību par viņu rīcībām164. Šīs mentalitātes rezultāts ir prakse biznesa terminoloģijā
pielietot politiskos likumus un militārās darbības. Veiksmīgos uzņēmējus sauc par karaļiem vai
hercogiem, viņu uzņēmumi ir impērijas, karaļvalstis vai hercogistes. Ja šī idioma būtu tikai nevainīga
metafora, tad nebūtu bijusi vajadzība to kritizēt. Bet tā ir avots ļoti nopietnai kļūdai, kas nodara lielu
ļaunumu mūsdienu doktrīnās.
Valdība ir spaidu un vardarbības aparāts. Tai pieder vara iegūt pakļaušanos ar spēku. Suverēnā
politika, vai tā būtu autokrātu vai citu cilvēku vadīta, kā to pārstāv tās mandāti, ir spēks sagraut
sacelšanos, kamēr vien pastāv viņa ideoloģiskā varenība.
Vietai, kādu ieņem uzņēmēji un kapitālisti tirgus ekonomikā, ir savādākas iezīmes. „Šokolādes
karalim” nav nekādas varas pār patērētājiem, viņa labvēļiem. Viņš tiem sagādā vislabākās kvalitātes
šokolādi un par vislētāko cenu. Viņš nevalda pār patērētājiem, viņš tiem kalpo. Patērētāji nav piesieti
pie viņa. Viņi var brīvi izvēlēties beigt apmeklēt viņa veikalu. Viņš pazaudēs savu „karaļvalsti” ja
patērētāji dos priekšroku iztērēt savus penijus kaut kur citur. Nedz arī viņš „valda” pār saviem
strādniekiem. Viņš algo pakalpojumus par to samaksājot viņiem precīzi tādu daudzumu, kādu
patērētāji ir gatavi atstāt viņam, pērkot viņa produktus. Tomēr, kapitālisti un uzņēmēji dara daudz
mazāk, lai izmantotu politisko kontroli. Eiropas civilizētās valstis un Ameriku jau sen kontrolē valdības,
kuras būtiski nekavēja tirgus ekonomikas darbības. Šodien šīs valstis ir pārāk dominē tā puse, kura ir
pārāk naidīgi noskaņota pret kapitālismu un uzskata, ka jebkurš uzliktais zaudējums kapitālistiem un
uzņēmējiem ir ārkārtīgi izdevīgs visiem pārējiem cilvēkiem.
Netraucētā tirgus ekonomikā kapitālisti un uzņēmēji nevar sagaidīt kaut kādas priekšrocības
piekukuļojot vadītājus un politiķus. No otras puses, vadītāji un politiķi nevar šantažēt uzņēmēju un
izspiest no tiem kukuļus. Interventā valstī spēcīgas spiediena grupas sargā savu locekļu privilēģijas uz
citu vājāku grupu un indivīdu rēķina. Tad uzņēmējs var uzskatīt par noderīgu aizsargāt sevi pret
diskriminējošo rīcību no izpildvaras pārstāvju un likumdevēju puses, maksājot kukuļus; vienreiz
izmantojuši šādu metodi, tie var mēģināt izmantot to arī, lai pasargātu savas privilēģijas. Jebkurā
gadījumā fakts, ka viens uzņēmējs piekukuļo politiķus un iestāžu vadītājus un šie paši cilvēki vēlāk viņu
šantažē, nenorāda, ka viņi ir pārāki un valda pār valstīm. Valda, ne jau valdītāji, bet tie, kuri maksā
kukuļus un dod nodevas.
Vairākums no uzņēmējiem ir pasargāti no kukuļdošanas mēģinājuma vai nu to morālo pārliecības vai
baiļu dēļ. Viņi mēģina saglabāt brīvās uzņēmējdarbības sistēmu un aizsargāt sevi no diskriminācijas ar
likumīgām demokrātiskām metodēm. Viņi izveido tirdzniecības asociācijas un mēģina ietekmēt
sabiedrības viedokli. Šo mēģinājumu rezultāti ir bijuši diez gan vāji, kā to parāda anti-kapitāliskās
politikas triumfējošā attīstība. Vislabākais, ko viņiem ir izdevies sasniegt, ir uz laiku aizkavēt dažus īpaši
riebīgus pasākumus.
Demagogi šo stāvokli ir sagrozījuši visrupjākajā veidā. Viņi apgalvo mums, ka šīs baņķieru un ražotāju
asociācijas ir īstās savas valsts vadītājas un ka viss valdības aparāts, ko viņi sauc par
„plutodemokrātisku” valdību, tiek dominēts ar tiem. Vienkāršs izdoto likumu uzskaitījums pēdējo
desmit gadu laikā jebkurā valsts likumdevēju iestādē ir pietiekošs, lai apgāztu šādas leģendas.

5. Sāncensība
Dabā dominē nesamierināmi interešu konflikti. Eksistences līdzekļi ir nepietiekami. Vairošanās
pārsniedz eksistēšanu. Vienīgi spējīgākie augi un dzīvnieki izdzīvo. Starp dzīvniekiem, kuri badojas līdz
nāvei, un tiem, kuri atņem ēdienu citiem, valda nesamierināms naids.
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Sabiedrības sadarbošanās saskaņā ar darba dalīšanu novērš šādu antagonismu. Tas aizvieto
naidīgumu ar savstarpējo sadarbību un līdzdalību. Sabiedrības locekļi ir vienoti kopīgā
uzņēmējdarbībā.
Termins sāncensība, kā to pielieto dzīvnieku dzīves apstākļiem, norāda konkurenci starp
dzīvniekiem, kas parādās to barības meklēšanas brīdī. Mēs varam šo parādību saukt bioloģiskā
sāncensība. Bioloģisko sāncensību nedrīkst sajaukt ar sociālo sāncensību, t.i., indivīdu tiekšanās iegūt
vislabvēlīgāko pozīciju sabiedrības sadarbības sistēmā. Tā kā vienmēr pastāvēs pozīcijas, kuras cilvēks
vērtēs augstāk par citām, cilvēks tieksies pēc tām un mēģinās pārspēt sāncenšus. Tātad sabiedrības
sāncensība pastāv katrā iedomājamā sabiedrības organizācijas veidā. Ja mēs gribam iedomāties tādu
lietas apstākļus, kuros nepastāv sabiedrības sāncensība, mums ir jāizveido iedomāta sociālistiska
sistēma, kurā vadītājam, savos mēģinājumos piešķirt visiem sabiedrībā savu amatu un pienākumus,
netiek palīdzēts ar jebkādiem centieniem no viņu pavalstnieku puses. Indivīdi ir pilnīgi atšķirīgi un nav
piemēroti specialiem norīkojumiem. Viņi uzvedas kā zirgi, kas nemēģina sevi parādīt no labākas puses,
kad īpašnieks izvēlas ērzeli, lai sapārojot viņu ar ķēvi iegūtu vislabākos pēcnācējus. Bet šādi cilvēki
vairs nebūtu cilvēki, kas paši rīkojas.
Katalaktiskā sāncensība ir sacensība starp cilvēkiem, kas grib viens otru pārspēt. Tā nav cīņa, lai gan
ir pierasts to pielietot metaforiskā nozīmē kara un nāvējošu konfliktu, uzbrukumu un aizstāvības, un
stratēģijas un taktikas terminoloģijā. Tie, kuriem neizdodas, netiek iznīcināti, viņi tiek pārvietoti uz
vietu sabiedriskajā sistēmā, kura ir daudz pieticīgāka, taču daudz piemērotāka viņu sasniegumiem
nekā tā vieta, ko viņi bija plānojuši iegūt. Totalitārā sistēmā sabiedrības sāncensība sevi izrāda cilvēku
mēģinājumos iegūt labvēlību no tiem, kas ir pie varas. Tirgus ekonomikā sāncensība sevi parāda faktā,
ka pārdevējiem ir jāpārvar citu pārdevēju piedāvājot labākas vai lētākas preces vai pakalpojumus, un
ka pircējiem ir jāpārspēj vienam otru piedāvājot augstākās cenas. Nodarbojoties ar šo sabiedrības
sāncensību dažādību, kuru varētu saukt par katalaktisko sāncensību, mums ir jāsargās no dažādiem
populāriem maldiem.
Klasiskie ekonomisti atbalstīja visu tirdzniecību barjeru likvidēšanu, kas kavēja cilvēkus no
konkurences tirgū. Viņi skaidroja, ka tik ierobežojoši likumi rada pārmaiņas ražošanā no tām vietām,
kurās dabiskie ražošanas apstākļi ir daudz labvēlīgāki, uz vietām, kurās tie ir mazāk labvēlīgi. Tie
aizsargā mazāk prasmīgos cilvēkus pret viņa daudz prasmīgāko sāncensi. Viņi centās iemūžināt
nesekmīgās tehnoloģiskās ražošanas metodes. Īsumā viņi samazināja ražošanu un tādējādi pazemināja
dzīves līmeni. Ekonomisti strīdējās, ka lai padarītu visus cilvēku daudz bagātākus, sāncensībai
vajadzētu būt pieejamai ikvienam. Šajā nozīmē viņi lietoja terminu brīva sāncensība. Viņu „brīvā”
termina lietojumā nebija nekā metafiziska. Viņi aizstāvēja privilēģiju atsaukšanu aizliedzot cilvēkiem
piekļūt noteiktiem darījumiem un tirgiem. Visi rūpīgi izstrādātie literārie darbi, kas piesienas
metafiziskajai vārda brīvs blakus nozīmei, kā to pielieto sāncensība, ir neīsti, tiem nav nekādas
atsauces uz katalaktikas sāncensības problēmu.
Tiktāl, cik dabiskie apstākļi stājas spēkā, sāncensība var būt „brīva” attiecībā uz tiem ražošanas
faktoriem, kuri nepietrūks un līdz ar to nav cilvēku rīcības priekšmeti. Katalaktikas nozarē sāncensība
vienmēr tiek ierobežota ar nežēlīgu ekonomikas preču un pakalpojumu iztrūkumu. Pat bez
institucionāli izvirzītajām barjerām ierobežot sāncenšu skaitu, lietu apstākļi nekad nav tādi, lai dotu
iespēju ikvienam sacensties visos tirgus segmentos. Katrā sektorā tikai salīdzinoši mazas grupas var
iesaistīties sāncensībā.
Katalaktikas sāncensība, viena no tirgus ekonomikas raksturojošajām iezīmēm, ir sabiedrības
parādība. Tās nav tiesības, ko garantē valsts vai likums, kas dotu iespēju katram indivīdam izvēlēties
pēc vēlēšanās vietu, kura viņam patīk vislabāk darba dalīšanas struktūrā. Patērētāju uzdevums ir
katram piešķirt viņa īsto vietu sabiedrībā. Patērētāju pirkšana vai atturēšanās no pirkšanas ir noderīga
nosakot katra indivīda vietu sabiedrībā. Viņu pārākums netiek pasliktināts ar nekādu piešķirto
privilēģiju indivīdiem tā pat kā ražotājiem. Ienākšana noteiktā industrijas nozarē būtībā
jaunpienācējiem ir brīva tikai tiktāl cik šīs nozares paplašināšanos apstiprina patērētāji vai tiktāl cik
jaunpienācējiem izdodas apmierināt to patērētāju prasības, kuri jau tur ir nodarbināti, labāk vai daudz
lētāk. Papildus ieguldījums ir saprātīgs tikai tādā apmērā, ka tas aizpilda vissteidzamāk nepieciešamo
patērētāju vajadzību, kura vēl nav tikusi apmierināta. Ja jau esošās rūpnīcas ir pietiekoši daudz, būtu
nelietderīgi investēt vēl kapitālu tajā pašā nozarē. Tirgus cenu struktūra iegrūž jaunos investorus citās
nozarēs.
Ir nepieciešams uzsvērt šo lietu, jo tās nesaprašana ir pamats daudzām populārām sūdzībām par
sāncensības neiespējamību. Pirms kādiem sešdesmit gadiem cilvēki mēdza teikt: tu nevari sacensties
ar dzelzceļa uzņēmumiem, ir neiespējami izaicināt viņu stāvokli tirgū uzsākot jaunas konkurējošas
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līnijas, sauszemes transporta nozarē vairs nepastāv sāncensība. Patiesība bija tāda, ka tolaik jau
darbojošās līnijas bija pietiekami daudz. Priekš papildus kapitāla investīcijām izredzes bija daudz
labvēlīgākas jau strādājošo līniju noderīguma uzlabošanai un citās uzņēmējdarbības nozarēs nekā
jauna dzelzceļa veidošana. Taču tas netraucējā turpmākai tehnoloģiskajai attīstībai transportēšanas
veidos. Dzelzceļu uzņēmumu ekonomiskais „spēks” un lielums netraucēja lidmašīnu un automašīnu
parādīšanos. Šodien cilvēki apgalvo to pašu attiecībā uz dažādām lielo uzņēmumu nozarēm: tu nevari
izaicināt viņu pozīciju, viņi ir pārāk lieli un pārāk spēcīgi. Bet sāncensība nenozīmē, ka jebkurš var kļūt
bagāts vienkārši atdarinot to, ko dara citi cilvēki. Tā nozīmē iespēju apkalpot patērētājus labākā vai
lētākā veidā bez ierobežojumiem ar kaut kādām piešķirtām privilēģijām no tiem, kuru pilnvarotās
intereses aizskars jauninājums. Tas, ko jaunpienācējam, kurš grib mest izaicinājumu sen izveidoto
firmu piešķirtajām interesēm, vajag visvairāk ir smadzenes un idejas. Ja viņa projekts ir derīgs, lai
apmierinātu vissteidzamāk izjusto neapmierināto patērētāju vajadzību vai apgādāt tos par lētāku cenu
nekā to senie piegādātāji, viņam veiksies par spīti daudz aprunātajam lielumam un veco uzņēmumu
varu.
Katalaktikas sāncensību nedrīkst sajaukt ar cīņām pēc balvām un skaistuma konkursiem. Šādu cīņu
un sacensību mērķis ir atklāt, kurš ir labākais bokseris vai skaistākā sieviete. Katalaktikas sāncensības
sabiedriskā funkcija, protams, nav noskaidrot, kurš ir visgudrākais vīrietis un apbalvot uzvarētāju ar
titulu un medaļām. Tās funkcija ir nodrošināt patērētāju vislabāko apmierināšanu, ko var sasniegt ar
pieejamiem ekonomiskajiem datiem. Iespējas vienlīdzīgums ir faktors ne vien cīņās pēc balvām un
skaistuma konkursos, ne arī jebkādā citā sāncensību jomā, neatkarīgi vai bioloģiskā vai sociālā.
Lielākais cilvēku vairākums ar savu ķermeņu fizioloģisko struktūru ir atņemta iespēja iegūt
pagodinājumu boksa čempionātā vai iegūt skaistuma karalienes titulu. Tikai daži cilvēki var sacensties
darba tirgū kā dziedātāji un filmu zvaigznes. Vislabvēlīgākā iespēja sacensties zinātnisko sasniegumu
jomā ir nodrošināta universitātes profesoriem. Tomēr, tūkstošiem profesoru aiziet neatstājot nekādas
pēdas ideju un zinātniskās attīstības vēsturē, kamēr daudzas iegrožotas nepiederošās personas plūc
laurus ar apbrīnojamiem ieguldījumiem zinātnē.
Pierasts ir vainot faktu, ka katalaktikas sāncensība nav atvērta visiem vienādā veidā. Sākums ir daudz
grūtāks nabadzīgam zēnam nekā bagāta vīra dēlam. Bet patērētājus neuztrauc vai cilvēks kurš viņus
apkalpos uzsāka savu karjeru pie vienādiem nosacījumiem vai nē. Vienīgā viņu interese ir nodrošināt
savu vajadzību vislabāko iespējamo apmierināšanu. Tā kā attiecībā uz iepriekš minēto pārmantojamo
īpašumu sistēma ir daudz izdevīgāka, tad viņi dod priekšroku šai nevis mazāk izdevīgām sistēmām. Viņi
skatās uz lietu no sociālā lietderīguma un sociālās labklājības viedokļa, nevis no katra indivīda
aizbildinātajām, iedomātām un nerealizējamām „dabiskajām” tiesībām sacensties ar vienādām
iespējām. Šādu tiesību realizēšana prasītu nostādīt bez priekšrocībām tos, kuri ir piedzimuši ar
augstāku inteliģenci un ar lielākām spējām nekā vidusmēra cilvēks. Ir skaidrs, ka tas būtu absurds.
Termins sāncensība galvenokārt tiek izmantos kā monopola antitēze. Šādā runas izteiksmē termins
monopols tiek pielietos atšķirīgās nozīmēs, kurām ir jābūt skaidri nodalītām.
Pirmā asociācija monopolam, ko ļoti bieži iekļāva šī vārda lietojumā, nozīmēja lietu apstākļus, kuros
monopolisti, vai nu indivīdi vai indivīdu grupa, kontrolē vienu no svarīgākajiem apstākļiem cilvēku
izdzīvošanai. Tādējādi monopolistam ir vara novārdzināt līdz nāvei visus tos, kas nepakļaujas viņa
pavēlēm. Viņš nosaka un pārējiem nav citas alternatīvas kā tikai pakļauties vai nomirt. Attiecībā uz
šādu monopolu, nepastāv tirgus vai jebkāda cita veida katalaktikas sāncensība. Monopolists ir kungs
un visi pārējie ir vergi, kas ir pilnībā atkarīgi no viņa labvēlības. Nav nepieciešams kavēties pie šāda
veida monopola. Tam nav nekādas atsauksmes uz tirgus ekonomiku. Pietiek atsaukties uz vienu
gadījumu. Pasauli aptverošās sociālistiskās valstis būtu šādu absolūtu un pilnīgu monopolu, tai būtu
bijusi vara sakaut tās oponentus, novārdzinot tos līdz nāvei165.
Otrā monopola asociācija atšķiras no pirmās ar to, ka tā apraksta lietu apstākļus apvienojamus ar
tirgus ekonomikas apstākļiem. Monopolists, šajā nozīmē, ir indivīds vai indivīdu grupa, kas pilnībā
apvienojas kopīgai rīcībai, kuriem ir īpaša kontrole pār noteiktas preces piegādi. Ja mēs definējam
monopola terminu šādā veidā, monopola sfēra parādās ļoti plaša. Ražošanas nozares produkti lielākā
vai mazākā mērā atšķiras viens no otra. Katra ražotne laiž apgrozībā produktus, kas atšķiras no citās
ražotnēs saražotajiem produktiem. Katrai viesnīcai ir monopols pār tās sniegtajiem pakalpojumiem tās
telpās. Profesionālie pakalpojumi, ko sniedz ārsts vai advokāts, nekad nav prefekti vienādi ar
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jebkuriem citiem ārstiem vai juristiem. Izņemot noteiktus izejmateriālus, pārtikas produktus un citas
galvenās izejvielas, tirgū visur ir monopols.
Taču, skaidrai monopola parādībai nav nekādas nozīmes un svarīguma tirgus darbībai un cenu
noteikšanai. Tā nesniedz monopolistam nekādu priekšrocību savu produktu pārdošanā. Saskaņā ar
autortiesību likumu katrs rīmkalis izbauda monopola stāvokli savas dzejas pārdošanā. Bet tas
neietekmē tirgu. Var notikt tā, ka nebūs iespējams pārdot viņa lietas par nekādu cenu un ka viņa
grāmatas var pārdot tikai par izlietoto papīra vērtību.
Monopols, šī termina otrajā asociācijā, kļūst par faktoru cenu noteikšanai vienīgi ja pieprasījuma
līkne pēc attiecīgajām monopola precēm ir izveidota noteiktā veidā. Ja apstākļi ir tādi, ka monopolists
var nodrošināt augstākus tīros ieņēmumus, pārdodot mazāku daudzumus savas produkcijas par
augstāku cenu nekā pārdodot lielāku daudzumu savas produkcijas par zemāku cenu, tad tur rodas
monopola cena, kas ir augstāka nekā būtu bijusi iespējamā tirgus cena, ja nebūtu monopola.
Monopola cenas ir nozīmīga tirgus parādība, kamēr monopols kā tāds ir nozīmīgs tikai, ja tas var
izveidot monopola cenas.
Cenas, kuras nav monopola cenas, ir ierasts saukt par konkurējošām cenām. Kamēr ir apšaubāmi vai
šāda terminoloģija ir vai nav noderīga, tā ir vispārīgi pieņemta, un to būtu grūti izmainīt. Bet katram ir
jāsargās no tās nepareizas interpretācijas. Tā būtu nopietna kļūda, deducēt no antitēzes starp
monopola cenām un konkurējošām cenām, ka monopola cena ir konkurences trūkuma rezultāts.
Tirgū vienmēr ir katalaktikas sāncensība. Katalaktikas sāncensība ir nemazāks faktors monopola
cenas noteikšanai kā konkurējošās cenas noteikšanai. Pieprasījuma līknes veids, kas dod iespēju
parādīties monopola cenām un vada monopolistu darbību, tiek noteikts ar visu pārējo preču
konkurenci, sacenšoties par pircēju dolāriem. Jo augstāku cenu nosaka monopolists, par kādu viņš ir
gatavs pārdod, jo vairāk potenciālo pircēju novirza savus dolārus uz citām pērkamajām precēm. Tirgū
katra prece sacenšas ar visām pārējām precēm. Pastāv cilvēki, kuri uzskata, ka katalaktikas cenu
teorija nav lietderīga realitātes pētīšanai, jo nekad nav pastāvējusi „brīva” sāncensība vai vismaz
šodien tā vairs neeksistē. Visas šīs doktrīnas ir nepareizas166. Viņas nepareizi izskaidro parādību un
vienkārši nezina, kas patiesībā ir sāncensība. Tas ir fakts, ka pēdējo desmitgadu vēsture ir politiskie
ieraksti, kas tiecās pēc sāncensības ierobežošanas. Šo shēmu acīm redzamais nodoms ir piešķirt
privilēģijas noteiktām ražotāju grupām, aizsargājot to no konkurences ar daudz produktīvākiem
sāncenšiem. Daudzos gadījumos šis politiskās nostājas bija radījušas apstākļus, kuri bija nepieciešami,
lai rastos monopola cenas. Daudzo citos gadījumos tā nebija un rezultāts bija tikai tādu apstākļu
radīšana, kas aizkavēja daudzus kapitālistus, uzņēmējus, zemniekus un strādniekus no ieiešanas tajās
ražošanas nozarēs, kurās viņi būtu snieguši vislietderīgākos pakalpojumus saviem līdzpilsoņiem.
Katalaktikas sāncensība ir tikusi nopietni ierobežota, bet tirgus ekonomika joprojām darbojas, lai gan
tā tiek sabotēta ar valdības un darba arodbiedrību iejaukšanos. Katalaktikas sāncensības sistēma
joprojām strādā, kaut arī darba ražīgums ir nopietni samazināts.
Šo pret-sāncensības politikas galvenais mērķis ir kapitālisma aizvietošana ar sociālistisko plānošanas
sistēmu, kurā nepastāv vispār nepastāv katalaktiskā sāncensība. Lejot gaužas asaras par sāncensības
mazināšanos, plānotāji vēlas likvidēt šo „trako” sāncensības sistēmu. Savu mērķi dažās valstīs tie ir
sasnieguši. Bet pārējā pasaulē tie ir tikai ierobežojuši sāncensību dažās uzņēmējdarbības nozarēs,
palielinot konkurējošo cilvēku skaitu citās nozarēs.
Spēkiem, kas tiecas pēc sāncensības ierobežošanas, mūsdienās ir liela nozīme. Mūsdienu vēsturei
svarīgs uzdevums ir nodarboties ar tiem. Ekonomikas teorijai nav nekādas īpašas vajadzības atsaukties
uz šiem spēkiem. Fakts, ka pastāv tirdzniecības ierobežojumi, privilēģijas, karteļi, valdības monopoli
un darbaspēka arodbiedrības, ir tikai ekonomikas vēstures dati, kas nepieprasa īpašas teorēmas to
izskaidrošanai.

6. Brīvība
Filozofi un juristi radījuši daudzas sāpes mēģinājumiem definēt brīvības vai neatkarības jēdzienam.
Ļoti grūti būtu apgalvot, ka šie mēģinājumi ir vainagojušies panākumiem.
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Brīvības jēdzienam ir jēga tikai tiktāl, cik tas atsaucas uz starpcilvēciskajām attiecībām. Bija autori,
kuri stāstīja pasakas par oriģinālu-dabisku-brīvību, kuru cilvēks bija izbaudījis pasakainajā dabas
stāvoklī, kas bija pārāka par izveidotajām sabiedriskajām attiecībām. Tomēr tādi garīgi un ekonomiski
neatkarīgi indivīdi vai ģimenes, klaiņojot pa valsti, bija brīvi tikai tik ilgi, kamēr tie nesastapa ceļā
spēcīgāku līdzcilvēku. Nežēlīgajā bioloģiskajā sāncensībā stiprākajam vienmēr bija taisnība un
vājākajam neatlika citas iespējas, kā pieņemt beznosacījumu pakļaušanos. Pirmatnējie cilvēki noteikti
nepiedzima brīvi. Vienīgi sabiedriskās sistēmas darbības laukā vārdam brīvība var piešķirt nozīmi. Kā
praksioloģijas termins, brīvība attiecas uz nozari, kurā darbojošais indivīds ir pozīcijā, kurā viņš var
izvēlēties starp alternatīviem rīcības veidiem. Cilvēks ir brīvs tiktāl, cik viņam ir atļauts izvēlēties
mērķus un līdzekļus, ko izmantot šo mērķu sasniegšanai. Cilvēka brīvību visstingrāk ierobežo kā dabas
likumi tā arī praksioloģijas likumi. Viņš nevar sasniegt mērķus, kuri nesavienojami viens ar otru. Ja viņš
izvēlas ļauties gandarījumam, kas rada noteiktus efektus viņa ķermeņa vai prāta darbībām, viņam ir
jāsamierinās ar to sekām. Neapdomīgi būtu sacīt, ka cilvēks nav brīvs, jo viņš nevar izbaudīt izpriecas
ļaujoties noteiktu zāļu ietekmei bet to neizbēgamajām sekām, ko vispārīgi uzskata par ļoti
nevēlamām. Kamēr to atzīst visi saprātīgi cilvēki, šādas vienprātības nav attiecībā uz praksioloģijas
likumu izpratni.
Cilvēkam nevar būt abi gan priekšrocības iegūtas no mierīgas sadarbošanās saskaņā ar darba
dalīšanas principu sabiedrībā, gan atļauja uzsākt darbību, kura sašķels sabiedrību. Viņam ir jāizvēlas
starp noteiktu likumu ievērošanu, kas sabiedrībā padara dzīvi iespējamu, un „bīstamās dzīves”
nabadzību un nedrošību pastāvīgā labklājības stāvoklī starp neatkarīgiem indivīdiem. Tas ir nemazāk
stingrs likums, kas nosaka visu cilvēku rīcības rezultātus, kā fizikas likumi. Tomēr pastāv tālejoša
atšķirības starp sekām, kas rodas no dabas likumu neievērošanas un no tām sekām, kas rodas no
praksioloģijas likumu neievērošanas. Protams, abas likumu kategorijas pašas parūpējās par sevi
nepieprasot nekādu spēku iejaukšanos no cilvēka puses. Bet rezultāts indivīda izdarītajai izvēlei ir
atšķirīgs. Cilvēks, kurš izdzer indi, nodara kaitējumu vienīgi sev. Bet cilvēks, kurš izvēlas veikt laupīšanu
sajauc visu sabiedrisko kārtību. Kamēr viņš viens pats izbauda īstermiņa ieguvumu no savas rīcības,
ilgtermiņa postoši rezultāti tiek nodarīti visiem cilvēkiem. Viņa darbība ir noziegums, jo tai kaitējošs
rezultāts viņa līdzcilvēkiem. Ja sabiedrība nenovērstu šādu darbību, tā drīz kļūtu vispārīga un izbeigtu
sabiedrības sadarbību un visus ikvienam piešķirtos labumus.
Lai izveidotu un saglabātu sabiedrības sadarbību un civilizāciju, ir jāpieņem mēri, lai aizkavētu
indivīdus no tādu darbību veikšanas, kas var pazudināt visu, ko cilvēks ir sasniedzis savā attīstībā no
neandertālieša līmeņa. Lai pasargātu stāvokli, kurā ir indivīda aizsardzība no neierobežotās stipro un
gudro līdzcilvēku tirānijas, ir nepieciešama institūcija, kas iegrožo visus anti-sabiedrības elementus.
Mieru – nepārtrauktu ikviena cīņu pret visiem neesamība – var sasniegt vienīgi ar tādas sistēmas
izveidošanu, kurā vara izmantot vardarbīgu rīcību ir monopolizēta ar sabiedrības spaidu un
varmācības aparātu, un šī spēka pielietošana jebkurā individuālā gadījumā tiek regulēta ar likumu
apkopojumu – cilvēku izveidoti likumi, kas izriet gan no dabas likumiem, gan no praksioloģijas. Būtisks
sabiedriskās sistēmas instruments ir šāda aparāta darbošanās, ko parasti sauc par valdību.
Brīvības un verdzības jēdzieniem ir jēga tikai tad, kad atsaucas uz veidu kādā valdība darbojas. Ļoti
neapdomīgi un maldinoši būtu sacīt, ka cilvēks nav brīvs, jo, ja viņš vēlas palikt dzīvs, viņa spēja
izvēlēties starp ūdeni un kālija cianīdu, ir ierobežota ar dabas likumu. Nemazāk neizdevīgi būtu saukt
cilvēku par nebrīvu, jo likums uzliek sankcijas viņa vēlmei nogalināt citu cilvēku un policija un
kriminālsodi viņu piespiež atturēties no šādas darbības. Tiktāl, cik valdība – sabiedrības spaidu un
varmācības aparāts – ierobežo tās vardarbības pielietošanu un piedraud ar šādu vardarbību, lai
apspiestu un novērstu anti-sabiedrisku rīcību, tad pastāv tas, ko saprātīgi un jēgpilni var saukt par
brīvību. Tas, ko ierobežo, ir tikai darbība, kas veidotu sašķelšanos sabiedrības sadarbībā un civilizācijā,
tādējādi atmetot visu cilvēkus atpakaļ pie tiem apstākļiem, kuri pastāvēja, kas parādījās homo sapiens
no tīri dzīvnieciskās eksistēšanas no to necilvēciskajiem priekštečiem. Šādi spaidi būtiski neierobežo
cilvēka spēju izvēlēties. Pat ja nebūtu valdība, kas uzspiestu cilvēku izveidotos likumus, indivīds
nevarētu iegūt abas priekšrocības, kas no vienas puses izrietētu no sabiedrības sadarbības
pastāvēšanas un no brīvas ļaušanās plēsīgo dzīvnieku agresīvo instinktu baudai no otras puses.
Tirgus ekonomikā, sabiedrības laissez –faire organizācijas veidā, pastāv nozare, kurā indivīds var brīvi
izvēlēties starp vairākiem rīcības veidiem, netikdams ierobežots ar sodīšanas draudiem. Taču, ja
valdība dara vairāk nekā tikai aizsargā cilvēkus no vardarbības vai krāpnieciskas agresijas, tad no antisabiedriskās indivīdu puses, tā samazina indivīda brīvības darbības jomu, rīkoties ārpus mēriem, ko
ierobežo praksioloģijas likums. Tādējādi mēs varam definēt brīvību kā stāvokli, kurā indivīda rīcības
brīvība izvēlēties nav saistīta ar valdības vardarbību ārpus robežām, kuras tik un tā ierobežo
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praksioloģijas likums. Šī ir tā būtība, ko saprot, ja kāds definē brīvību kā indivīda stāvokli tirgus
ekonomikas darbības laukā. Viņš ir brīvs tādā nozīmē, ka likumi un valdība nespiež viņam atteikties no
viņa autonomijas un paša-apņēmības lielākā mērā nekā to pieļauj neizbēgamais praksioloģijas likums.
Viņš atsakās tikai no dzīvnieciskās brīvības dzīvot neatsaucoties uz citu viņa sugas īpatņu pastāvēšanu.
Tas, ko sasniedz sabiedrības spaidu un varmācības aparāts, ka indivīds, kura ļaunprātība, tuvredzība,
vai garīgais mazvērtīgums, tiek aizkavēts no realizēšanas, ka iesaistoties viņu darbībā, kura ir
sabiedrību iznīcinoša, viņi kaitē paši sev un visiem pārējiem cilvēkiem, ir piespiest viņus izvairīties no
šādām darbībām.
No šāda viedokļa kādam ir jānodarbojas ar bieži izvirzītu problēmu par to vai karaklausība un
nodokļu iekasēšana arī nozīmē brīvības ierobežošanu. Ja tirgus ekonomikas principus saprastu visi
cilvēki visapkārt pasaulei, nebūtu nekāda iemesla, lai uzsāktu karu, un neatkarīgās valstis varētu dzīvot
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netraucētā mierā . Bet ar tādiem apstākļiem kā mūsdienās, brīvai valstij nepārtraukti tiek draudēts
ar agresīvām totalitāru autokrātu shēmām. Ja tā vēlas saglabāt savu brīvību, tai ir jābūt gatavai
aizstāvēt tās neatkarību. Ja brīvās valsts valdība piespiež katru pilsoni pilnībā sadarboties tās plānos
atvairīt agresorus un piespiež katram spējīgam vīrietim pievienoties armijai, tā neuzspiež uz personīgo
pienākumu, kas pārkāptu praksioloģijas likumu noteiktos pienākumus. Pasaulē pilnā nešaubīgu
agresoru un kalpinātāju, neatņemams bezierunu pacifisms ir līdzvērtīgs bezierunu kapitulācijai
visnežēlīgākajiem apspiedējiem. Tam, kurš vēlas palikt brīvs, ir jācīnās, kamēr pilnībā sakauj tos, kuri
bija nodomājuši atņemt viņam viņa brīvību. Tā kā atsevišķi mēģinājumi no katra indivīda puses
aizstāvēties ir lemti neveiksmei, vienīgais praktiski realizējamais veids ir valdības organizēta
pretošanās. Valdības būtiskākais uzdevums ir aizsarkāt sabiedrisko sistēmu ne tikai no vietējiem
gangsteriem, bet arī no ārējiem ienaidniekiem. Tas, kurš mūsdienās izrāda pretestību bruņotajiem
spēkiem un karaklausībai, varbūt pašam neizprotot, ir līdzdalībnieks tiem, kuri tiecas visus
paverdzināt.
Valdības iestāžu – tiesas, policistu, cietumu un bruņoto spēku – uzturēšana prasa ievērojamus
tēriņus. Iekasēt nodokļus šādiem mērķiem ir pilnīgi savienojami ar brīvību, ko izbauda indivīds brīvā
tirgus ekonomikā. Šis apgalvojums, protams, nav pielīdzinām konfiskācijām un diskriminējošām
nodokļu metodēm, ko pielieto mūsdienu viltus progresīvās valdības. Ir nepieciešamība akcentēt šo
faktu, jo mūsdienu intervencionismā un pastāvīgā „virzībā” uz totalitārismu, valdības izmanto tās varu
izmantot nodokļus, lai izjauktu tirgus ekonomiku.
Katrs solis, ko valdība pārkāpj pāri robežai, tās galvenās aizsargfunkcijas pildīšanai pret agresiju,
gludai tirgus ekonomikas darbībai, neatkarīgi vai no vietējo vai ārzemju traucētāju puses, ir solis tālāk
uz to ceļu, kas taisni ieved totalitārajā sistēmā, kurā vispār nepastāv nekāda brīvība. Neatkarība un
brīvība ir cilvēka apstākļi līgumiskā sabiedrībā. Sabiedrības sadarbība saskaņā ar ražošanas līdzekļu
faktoru privāto īpašumtiesību sistēmu, ka tirgus robežās indivīdam nav pienākums pakļauties un
kalpot pavēlniekam. Tik ilgi, kamēr viņš dod un kalpo pārējiem cilvēkiem, viņš dara to uz sava rēķina,
lai tiktu atalgots un kalpotu citiem saņēmējiem. Viņš apmainās ar precēm un pakalpojumiem, viņš
nedara piespiedu darbu un nemaksā nodevas. Viņš noteikti nav neatkarīgs. Viņš ir atkarīgs no citiem
sabiedrības locekļiem. Bet šī atkarība ir savstarpēja. Pircējs ir atkarīgs no pārdevēja un pārdevējs no
pircēja.
Daudzu deviņpadsmitā un divdesmitā gadsimta rakstnieku galvenais uzdevums bija sagrozīt un
izkropļot šo nepārprotamo stāvokli. Viņi sacīja, ka strādnieki ir savu darba devēju varā. Protams, tā ir
taisnība, ka darba devējam ir tiesības atlaist strādnieku. Bet ja viņš izmantos šo tiesību, lai ļautos
savam untumam, viņš aizskars savas paša intereses. Tā būs viņa paša zaudējums, ja viņš izvēlēsies
atlaist labāku strādnieku, lai pieņemtu darbā mazāk prasmīgu. Tirgus tieši nevienu neattur no
patvaļīgas kaitējumu radīšanas saviem līdzcilvēkiem, tas uzliek vienīgi sodu par šādu rīcību.
Veikalniekam ir brīva izvēle izturēties rupji pret saviem klientiem, pieņemot, ka viņš gatavs
samierināties ar sekām. Klienti var brīvi izvēlēties boikotēt sagādnieku, pieņemto, ka viņi ir gatavi
uzņemties izmaksas. Tas, kas tirgū mudina katru cilvēku uz vislielāko piepūli, apkalpojot savus
līdzcilvēkus, un ierobežo iedzimtās tendences uz patvaļību un ļaunprātību, nav spaidi un varmācība no
žandarma, bendes un krimināltiesas puses, bet gan paša labums. Līgumiskās sabiedrības loceklis ir
brīvs, jo viņš kalpo citiem vienīgi apkalpojot sevi pašu. Viņu ierobežo tikai nenovēršamā dabiskās
nepietiekamības parādība. Savādāk viņam tirgus darbības robežās ir brīvs.
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Nepastāv cita veida neatkarība un brīvība, kā vienīgi tā, ko rada tirgus ekonomika. Totalitārā
hegemona sabiedrībā vienīgā brīvība, kas tiek atstāta indivīdam, kuru viņam nevar liegt, ir brīvība
izdarīt pašnāvību.
Valsts, sabiedrības spaidu un varmācības aparāts, pēc nepieciešamības ir hegemoniska saite. Ja
valdība būtu tādā situācijā, tā varētu ad libitum palielināt savu varu, tā vatētu likvidēt tirgus
ekonomiku un aizvietot to ar visapkārt esošo totalitāro sociālismu. Lai to novērstu, ir nepieciešams
ierobežot valdības varu. Tas arī ir visu konstitūciju, tiesību un likumu uzdevums. Tā ir tā patiesā
nozīmē visām cīņām, kurās cilvēks ir cīnījies par brīvību. Brīvības atņēmējiem, šajā nozīmē ir taisnība,
saucot to par „pilsētnieku” problēmu un vainojot tiesības, kas garantēt brīvību, par negatīvām. Valsts
un valdības sfērā, brīvība nozīmē uzspiestos ierobežojumus izmantot policiju.
Nebūtu nepieciešams kavēties pie šī acīmredzamā fakta, ja vadītāji likvidējot brīvību, mērķtiecīgi
nebūtu radījuši semantisku apjukumu. Viņi saprata, ka ir bezjēdzīgi viņiem atklāti un patiesi cīnīties
par ierobežojumiem un verdzību. Jēdzieniem brīvība un neatkarība bija tik liela cieņa, ka nekāda
propaganda nevarēja satricināt tās popularitāti. Kopš neatminamiem laikiem rietumu civilizācijas
valstīs brīvība tika uzskatīta par visdārgāko preci. Tas, kas piešķīra rietumiem tās diženumu, bija tieši
tās rūpes par brīvību, sabiedrības ideāls, kas bija svešs austrumu cilvēkiem. Rietumu sociāla filozofija
būtībā ir brīvības filozofija. Galvenā vēstures būtība Eiropā un kopienās, kuras dibināja eiropiešu
imigranti un viņu pēcnācēji dažādās pasaules malās, bija cīņa par brīvību. „Izturīgais” individuālisms ir
mūsu civilizācijas galvenā iezīme. Nevienai atklātai cīņai pret indivīda brīvību nav nekādas izredzes gūt
panākumus.
Tādā veidā totalitārisma aizstāvji izvēlējās citu taktiku. Viņi mainīja vārdu nozīmi. Viņi par patiesu un
īstu brīvību sauc indivīda apstākļus saskaņā ar sistēmu, kurā viņiem nav citas tiesības kā pakļauties
pavēlēm. Amerikas savienotajās valstīs viņi sauc sevi par patiesajiem liberāļiem, jo viņi tiecas pēc
tādas sociālās kārtības. Par demokrātiju viņi sauc krievu diktatoriskās valdības metodes. Viņi
darbaspēka arodbiedrību spaidu un vardarbības metodes sauc par „industriālo demokrātiju”. Viņi par
preses brīvību uzskata apstākļus, kuros vienīgi valdībai ir brīvība publicēt grāmatas un laikrakstus . Viņi
definē brīvību, kā iespēju darīt „pareizās” lietas, un, protams, viņi nepamatoti piedēvē sev tiesības
noteikt, kas ir pareizi un kas nav. Viņuprāt valdības varenība nozīmē pilnīgu brīvību. Atbrīvot policiju
no visiem ierobežojumiem ir patiesā nozīme viņu cīņā par brīvību.
Tirgus ekonomika, kā, piemēram, tie, kas sevi uzskata par liberāli, piešķir brīvību tikai parazītiskajai
kalpinātāju kārtai, porti, pilsētniekiem. Šie nelieši izbauda brīvību paverdzinot masas. Nopelnītā darba
samaksa nav brīva, viņam ir smagi jāstrādā vienīgi viņa saimnieka labumam, darba devējam. Kapitālisti
sev piemēro to, kas atbilstoši cilvēka neatņemamajām tiesībām vajadzētu piederēt strādniekiem.
Sociālismā strādnieki izbaudīs pilnīgu brīvību un cilvēcisku cieņu, jo viņam vairāk nebūs jāvergo
kapitālistam. Sociālisms nozīmē parastā cilvēka emancipācija, tas nozīmē brīvība visiem. Bez tam, tas
nozīmē bagātību visiem.
Šīs doktrīnas varēja triumfēt, jo tās nesastapa efektīvu racionālu kritiku. Daži ekonomisti izdarīja
izcilu darbu atmaskojot viņu galīgos maldus un pretrunas. Bet publika ignorē ekonomikas mācību.
Argumenti, kurus izvirza vidusmēra politiķi un rakstnieki, pret sociālismu ir vai nu muļķīgi vai
nenozīmīgi. Bezjēdzīgi ir pretoties esošajām „dabiskajām” indivīda tiesībām uz savu nekustamo
īpašumu, ja pārējie cilvēki apgalvo, ka galvenā „dabiskā” tiesība ir ienākumu vienlīdzība. Šādus strīdus
nekad nevar izbeigt. Tas neattiecas uz lietu bezjēdzīgi kritizēt sociālistiskās programmas blakus
pazīmes. Sociālismu neatspēko uzbrūkot sociālisma nostājai pret reliģiju, laulību, dzimstības
regulēšanu un mākslu. Turklāt nodarbojoties ar šīm lietām sociālisma kritiķi bieži kļūdījās.
Par spīti šīm ekonomiskās brīvības aizstāvju nopietnajām nepilnībām, bija neiespējami visu laiku
muļķot visus cilvēkus par sociālisma būtiskajām iezīmēm. Visfanātiskākie plānotāji bija spiesti atzīt, ka
viņu projekti ietver daudzu brīvību likvidēšanu, kuras cilvēki izbaudīja kapitālismā un
„plutodemokrātijā”. Stingri piespiesti, viņi vērsās pie jauna aizbildinājuma. Viņi uzsvēra, ka brīvība,
kuru likvidēs, ir tikai neīsta „ekonomiskā” brīvība kapitālistiem, kas dara pāri parastajam cilvēkam.
Ārpus „ekonomiskās sfēras” brīvība tiks ne vien pilnībā saglabāta, bet ievērojami paplašināta. Pēdējā
laikā „brīvības plānošana” ir kļuvusi par vispopulārāko saukli totalitārās valdības līderiem un visu
valstu pārkrievošanai.
Šī argumenta maldīgums nāk no neīstas atšķirības starp divām cilvēka dzīves un rīcības nozarēm,
pilnīgi nošķirtām vienai no otras, tas ir, „ekonomikas” nozare un „ne ekonomikas” nozare. Attiecībā
uz šo problēmu, nav nepieciešams neko pievienot tam, kas jau ir ticis pateikts šīs grāmatas
turpmākajās nodaļās. Tomēr, ir kāda cita lieta, ko vajadzētu akcentēt. Brīvība, kādu to izbauda cilvēki
rietumu civilizācijas demokrātiskajās valstīs senā liberālisma triumfa laikos, nebija konstitūciju, tiesību
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likumprojektu, likumu un statūtu produkts. Visi šie dokumenti bija tendēti tikai uz brīvības un
neatkarības sargāšanu, ko noteikti izveidoja tirgus ekonomikas darbības, pret to aizskaršanu no pie
varas esošās pārvaldes. Neviena valdība un neviens civillikums nevar izveidot un garantēt brīvību kā
tikai atbalstot un aizsargājot tirgus ekonomikas būtiski svarīgās institūcijas. Valdība vienmēr nozīmē
spaidus un varmācību un viennozīmīgi ir pretēja brīvībai. Valdība ir brīvības galvotāja un ir
savienojama ar brīvību tikai ja tās darbības robežās ir adekvāti ierobežotas, lai saglabātu to, ko sauc
par ekonomisko brīvību. Tur, kur nepastāv tirgus ekonomika, pat vislabāko nodomu konstitūciju un
likumu nodrošināšana nedarbojas.
Kapitālismā cilvēka brīvība ir sāncensības rezultāts. Darbinieks nav atkarīgs no darba devēja
168
labvēlības. Ja viņa darba devējs viņu atlaiž, viņš atrod citu darba devēju . Patērētājs nav veikalnieka
žēlsirdībā. Ja viņš vēlas, viņš var brīvi izvēlēties apmeklēt citu veikalu. Nevienam nav jābučo citu
cilvēku rokas vai jābaidās no to nelabvēlības. Savstarpējās attiecības ir lietišķas, preču un pakalpojumu
apmaiņa ir abpusēja, tā nav labvēlība pārdot vai nopirkt, tā ir transakcija, kuru nosaka abu pušu
savtība.
Taisnība, ka savā spējā kā ražotājs, katrs cilvēks, vai nu tieši – piemēram, uzņēmējs- vai netieši –
piemēram, algots strādnieks – ir atkarīgs no patērētāju pieprasījuma. Taču šī atkarība no patērētāju
pārākuma nav neierobežota. Ja cilvēkam ir svarīgs iemesls, lai mestu izaicinājumu patērētāju
neatkarībai, viņš to var mēģināt darīt. Tirgus darbības robežās pastāv tiesība, kura ir ļoti būtiska un
iedarbīga, pretoties apspiešanai.
Nevienu nepiespiež ieiet alkohola vai ieroču ražošanas nozarē, ja viņa saprāts tam iebilst. Viņam var
nākties samaksāt par savu pārliecību, šajā pasaulē nav līdzekļi nepelnītu mērķu sasniegšanai. Tas tiek
atstāts paša cilvēka lēmumā izvēlēties starp materiālo labumu un to, ko viņš uzskata par savu dzīves
pienākumu. Tirgus ekonomikā vienīgi indivīds ir augstākais lēmējs par savu apmierinājumu169.
Kapitālistu sabiedrībai nav tādu līdzekļu, lai piespiestu cilvēku mainīt savu nodarbošanos vai darba
vietu, kā vienīgi apbalvojot ar augstāku algu tos, kuri izpilda patērētāju vēlmes. Tieši šāda veida
spiediens ir tas, ko daudzi cilvēki uzskata par neizturamu un cer no tā atbrīvoties sociālismā. Viņi ir
pārāk stulbi, lai saprastu, ka vienīgā alternatīva ir nodot valdībai pilnīgu kontroli noteikt kurā nozarē
un kādā vietā cilvēkam vajadzētu strādāt.
Patērētājs savās spējās arī ir nemazāk brīvs. Vienīgi viņš izlemj, kas viņam ir vairāk un kas mazāk
svarīgs. Viņš izvēlās kā iztērēt savu paša naudu atbilstoši savām vēlmēm.
Tirgus ekonomikas aizvietošana ar plānveida ekonomiku likvidē visu brīvību un indivīdam atstāj tikai
iespēju pakļauties. Valdība, kas vada visus ekonomiskos jautājumus, kontrolē visus cilvēka dzīves
darbības veidus un aktivitātes. Tā ir tikai darba devējs. Viss darbs kļūst par piespiedu darbu, jo
darbiniekam ir jāpieņem tas, ko vadītājam labpatiksies viņam piedāvāt. Ekonomikas cars nosaka, ko
un cik daudz katrs patērētājs drīkst patērēt. Nav tāds sektors cilvēka dzīvē, kurā lēmums tiktu atstāts
individuāliem vērtības spriedumiem. Valdība piešķir viņam noteiktu uzdevumu, apmāca viņu viņa
darbam un izmanto viņu tajā vietā un tādā veidā, kādā tā uzskata to par lietderīgu.
Tiklīdz tiek ekonomiskā brīvība, kuru tirgus ekonomika piešķir saviem locekļiem, ir likvidēta, visas
politiskās brīvības un tiesības kļūs par krāpšanu. Habeas corpus un zvērināto tiesas kļūst neīstas,
aizbildinoties ar ekonomikas lietderību, valdībai ir visas pilnvaras nosūtīt jebkuru pilsoni, kurš tai
nepatīk, uz Arktiku vai tuksnesi un piešķirt viņam „spaidu darbus” uz mūžu. Preses brīvība ir tikai
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Politiskajā jomā pretošanās apspiešanai no pastāvošās valdības ir ultima ratio apspiestajiem. Taču,
lai cik arī nelegāla un nepanesama būtu apspiešana, lai arī cik diženi un cēli būtu dumpinieku motīvi,
un lai cik arī izdevīgais sekas būtu viņu vardarbīgai pretestībai, revolūcija vienmēr ir nelegāla rīcība,
izjaucot valsts un valdības izveidoto kārtību. Pilsoniskās valdības galvenā pazīme ir tā, ka tā ir vienīgā
aģentūra savā teritorijā, kura var izmantot vardarbīgus līdzekļus vai atzīt par likumīgu jebkuru citas
aģentūras izmantoto vardarbību. Revolūcija ir kara darbība starp pilsoņiem, tā likvidē likumības
pamatus un ko vislabāk savalda ar apšaubāmu starptautisko muitu, kas attiecas uz karastāvokli. Ja
revolūcija ir veiksmīga, tā pēc tam var izveidot jaunu tiesisko kārtību un jaunu valdību. Bet tā nekad
nevar ieviest legālu likumu „tiesības pretoties apspiešanai”. Šāda cilvēkiem piešķirta nesodāmība,
uzdrošinoties ar bruņotu pretošanos bruņotajiem valdības spēkiem ir līdzvērtīga anarhijai un nav
savienojama ar jebkuru valdības veidu. Pirmā Franču Revolūcijas Satversmes Sapulce bija pietiekami
muļķīga, lai izdotu šādu likumu, bet tā nebija tik pietiekami nopietna, lai ņemtu šo likumu nopietni.
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aklajiem, ja valdība kontrolē visus izdevniecību birojus un iekārtas. Un tieši tā pat ir ar visām pārējām
cilvēka tiesībām.
Cilvēks ir brīvs tiktāl, cik viņš veido savu dzīvi atbilstoši saviem plāniem. Cilvēks, kura likteni nosaka
augstākās varas plāni, kurai ir piešķirtas īpašas tiesības plānot, nav brīvs tādā nozīmē, kādā visi cilvēki
izmantoja un saprata terminu „brīvs”, līdz mūsdienu semantiskā revolūcija radīja valodu neskaidrību.

7. Bagātību un Ienākumu Nevienlīdzība
Indivīdu nevienlīdzība attiecībā uz bagātību un ienākumu ir tirgus ekonomikas būtiska iezīme.
Faktu, ka brīvība nav savienojama ar bagātības un ienākumu vienlīdzību, ir uzsvēruši daudzi autori.
Nav nepieciešams iedziļināties emocionālo argumentu pētījumos, kas ir izvirzīti šo autoru darbos. Kā
arī nav nepieciešams izvirzīt jautājumu par to vai atteikšanās no brīvības pati par sevi varētu garantēt
vienlīdzības izveidošanos bagātībā un ienākumos un vai vispār sabiedrība varētu eksistēt balstoties uz
šādu vienlīdzību. Mūsu mērķis ir tikai aprakstīt kādu nozīmi spēlē nevienlīdzība tirgu sabiedrības
robežās. Tirgus sabiedrībā tieši spaidi un vardarbība tiek pielietoti tikai, lai novērstu tādas darbības,
kuras ir kaitīgas sabiedrības sadarbībai. Pārējiem indivīdiem policija neuzbāžas. Likums, kas nosaka, ka
pakļāvīgs indivīds ir atbrīvots no uzraugu un bendes iejaukšanās. Tas spiediens, kāds ir nepieciešams,
lai mudinātu indivīdu ieguldīt savu daļu ražošanas kooperatīvu pūlēm, tiek izmantots ar tirgus cenu
struktūru. Šis spiediens ir netiešs. Tas uzliek katram indivīda ieguldījumam prēmiju, kas tiek piešķirta
atbilstoši vērtībai, kuru patērētāji piešķir viņa ieguldījumam. Apbalvojot indivīda pūliņus atbilstoši to
vērtībai, tiek atstāts katra izvēlei starp vairāk vai mazāk pilnīgu savu spēju un iespēju izmantošanu. Šī
metode, protams, nevar novērst iedzimtos personīgos mazvērtības trūkumus. Bet tā dod stimulu
ikvienam, izrādīt savas iespējas un spējas visaugstākā pakāpē.
Vienīgā alternatīva šim finansiālajam spiedienam, ko izdara tirgus, ir tiešs spiediens un spaidi, kā to
izdara policija. Valdībai ir jābūt uzticētam pienākumam noteikt darba daudzumu un kvalitāti, ko
katram indivīdam ir pienākums izdarīt. Tā kā indivīdi nav vienlīdzīgi attiecībā uz savām spējām, tas
nozīmētu, ka valdībai būtu nepieciešams izpētīt viņu personības. Indivīds kļūst par labošanas iestādes
iemītnieku, tā sakot, par tādu, kam piešķir noteiktu uzdevumu. Ja viņam neizdodas sasniegt to, ko
augstāka vara viņam ir pavēlējusi izdarīt, viņš tiek pakļauts sodam. Ir svarīgi saprast, kur pastāv
atšķirības starp tiešu spiedienu, ko pielieto nozieguma novēršanai un ko pielieto noteiktu darbību
izspiešanai. Pirmajā gadījumā viss, ko indivīdam ir nepieciešams ievērot, ir jāizvairās no noteikta
darbības veida, ko precīzi nosaka likums. Parasti to ir viegli noteikt vai aizliegums ir ticis ievērots vai
nē. Otrajā gadījumā indivīdam ir pienākums paveikt noteiktu uzdevumu, likums viņam uzspiež
noteiktu rīcību, kuru nosaka augstākas varas orgāni. Indivīds ir spiests pakļauties vienalga kam, ko
administrācija tam pavēl darīt. To vai augstākās varas izdotā pavēle bija vai nebija adekvāta viņa
spēkam un spējām un to vai viņš pildot uzdevumu ir izmantojis savas spējās pilnībā, ir ļoti grūti
noskaidrot. Ikviens pilsonis, attiecībā uz visām savas personības perspektīvām un attiecībā uz visām
savas darbības izpausmēm, ir pakļauts augstākas varas lēmumiem. Tirgus ekonomikā tiesā pirms
sodīšanas, tiesas prokuroram ir pienākums nodrošināt pietiekamus pierādījumus, ka apsūdzamais ir
vainīgs. Taču gadījumā par piespiedu darbu veikšanu apsūdzamā pusē pāriet pierādīšana, ka viņam
piešķirtais uzdevums bija pāri viņa iespēju robežām vai ka viņš izdarīja visu, ko no viņa varēja sagaidīt.
Administratori apvieno likumdevēju personas, likuma izpildītājus, sabiedrības apsūdzētājus un
tiesnešus. Apsūdzētie ir pilnīgā administratoru žēlastībā. Tas ir kas cilvēkiem ir padomā, kad viņi runā
par brīvības trūkumu.
Neviena sabiedrības darba dalīšanas sistēma nevar iztikt bez metodes, kura padara indivīdu atbildīgu
par savu ieguldījumu kopīgajos pūliņos. Ja šo atbildību nerada tirgus cenu struktūra un tās izraisītā
bagātības un ienākumu nevienlīdzība, tad tā ir jāuzspiež ar tiešu spaidu un vardarbības metodēm no
policijas puses.

8. Uzņēmēja Peļņa un Zaudējumi
Peļņa plašākā nozīmē ir labums, kas tiek iegūts no rīcības; tas ir radītais apmierinājuma palielinājums
(neērtības samazinājums); tā ir starpība starp augstāku vērtību sasniegtajam rezultātam un zemāku
vērtību veiktajiem upurējumiem tā sasniegšanai; citiem vārdiem sakot, ienākumi mīnus izmaksas.
Peļņas iegūšana vienmēr ir jebkuras rīcības mērķis. Ja rīcībai neizdodas sasniegt plānoto mērķi, peļņa
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vai nu nepārsniedz izmaksas vai arī ir krietni mazāka par izmaksām. Otrajā gadījuma rezultātā tas
nozīmē zaudējumus, apmierinājuma samazinājumu.
Peļņa un zaudējumi, šajā sākotnējā nozīmē, ir psihiska parādība un kā tāda, tā nav atvērta
mērījumiem un izteiksmes veidam, kurš varētu nodot tālā citiem cilvēkiem precīzu informāciju par to
intensitāti. Cilvēks var pateikt līdzcilvēkam, ka a piestāv viņam labāk nekā b, bet viņš nevar paziņot
citam cilvēkam, izņemot neskaidrus un nesaprotamus terminus, cik ļoti iegūtais apmierinājums no a
pārsniedz iegūto apmierinājumu no b.
Tirgus ekonomikā visas lietas, kuras tiek pirktas un pārdotas apmaiņā pret naudu, tiek iezīmētas ar
naudas cenām. Naudas aprēķinos peļņa parādās kā saņemtās naudas pārpalikums pār iztērēto naudu
un zaudējums kā iztērētās naudas pārpalikums pār saņemto naudu. Peļņa un zaudējumi var tikt
izteikti noteiktos naudas daudzumos. Naudas izteiksmē ir iespējams noteikt cik daudz indivīds ir guvis
peļņu un cik daudz zaudējumus. Taču šis nav apgalvojums par sociālu parādību, par indivīda
ieguldījumu sabiedriskajos sasniegumos tā kā to novērtē citi sabiedrības locekļi. Tas mums neko
nepastāsta par indivīda apmierinājuma vai laimes palielinājumu vai samazinājumu. Tas tikai atspoguļo
viņa līdzcilvēka novērtējumu par viņa ieguldījumu sabiedrības sadarbībā. Šo novērtējumu galvenokārt
nosaka katra sabiedrības locekļa mēģinājumi sasniegt augstāko iespējamo psihisko labumu. Tas ir
atkarīgs no visu šo cilvēku subjektīvo un personīgo vērtību spriedumu sajauktas iedarbības, kā to
atspoguļo viņu tirgus darbības. Taču tos nedrīkst sajaukt ar vērtību spriedumiem kā tādiem.
Mēs pat nevaram iedomāties tādu situāciju, kurā cilvēki varētu rīkoties bez nodoma iegūt
psiholoģisku ieguvumu un kurā viņu rīcību sekām nebūtu nedz psihiska ieguvuma, nedz psihiska
zaudējuma170. Iedomātajā vienmērīgi mainīgā ekonomikas izveidojumā nepastāv nedz naudas peļņas,
nedz naudas zaudējumi. Bet katrs indivīds iegūst psihisku gandarījumu no savām rīcībām vai savādāk
viņš vispār neveiktu nekādu rīcību. Zemnieks baro un slauc savas govis un pārdod pienu, jo viņš
novērtē tās lietas, kuras viņš var nopirkt, par šādā veidā nopelnīto naudu, augstāk nekā izlietotās
izmaksas. Naudas peļņas vai zaudējuma neesamība šādā vienmērīgi mainīgā sistēmā ir tā fakta dēļ, ka,
ja mēs neņemama vērā atšķirības, kuras rada pašreizējo preču augstāks novērtējums salīdzinājumā ar
nākotnes precēm, visu papildinošo faktoru cenu summa, kas ir nepieciešama ražošanai, ir precīzi
vienāda ar produkta cenu. Patiesībā mainīgajā pasaulē atšķirības starp ražošanas papildinošo faktoru
cenu summa un produktu cenu parādās ļoti bieži. Tieši šīs atšķirības ir tās, kas rada naudas peļņu un
naudas zaudējumus. Tiktāl, cik šīs izmaiņas ietekmē pārdevējus, kas pārdod darbaspēku un sākotnējos
dabas dotos ražošanas faktorus un kapitālistus kā naudas aizdevējus, mēs aplūkosim vēlāk. Šobrīd
mēs nodarbojamies ar uzņēmējdarbības peļņas un zaudējumu veicinātājiem. Tieši šī problēma ir tā,
kas cilvēkiem ir prātā, kad tie izmanto ikdienišķajā sarunā peļņas un zaudējuma terminus.
Gluži kā ikviens cilvēks, kas rīkojas, uzņēmējs vienmēr ir spekulants. Viņš rīkojas ar nākotnes
nenoteiktajiem apstākļiem. Viņa veiksme vai izgāšanās ir atkarīga no viņa nenoteikto notikumu
paredzējuma pareizības. Ja viņš kļūdās savā izpratnē par sagaidāmajām lietām, viņš ir nolemts
neveiksmei. Vienīgais avots, no kurienes nāk uzņēmējdarbības peļņa ir viņa spējas paredzēt labāk
nākotnes klientu pieprasījumu labāk nekā citi cilvēki. Ja visi pareizi paredz noteiktas preces nākotnes
tirgus apstākļus, tās preces cena un iesaistītās papildinošo ražošanas faktoru cenas jau šodien tiktu
pielāgotas šim nākotnes stāvoklim. Nevarētu parādīties nedz peļņa, nedz zaudējumi tiem, kuri
nodarbotos šajā biznesa jomā.
Īpašās uzņēmējdarbības funkcijas sastāv no ražošanas faktoru izmantošanas noteikšanas. Uzņēmējs
ir tas cilvēks, kurš velta tās īpašiem nolūkiem. Tā darot, viņš vadās vienīgi no paša labuma iegūstot
peļņu un uzkrājot bagātību. Bet viņš nevar izvairīties no tirgus likuma. Viņš var veiksmīgi darboties
vienīgi apkalpojot klientus vislabāk. Viņa peļņa ir atkarīga no viņa rīcības atzinīga klientu novērtējuma.
Nedrīkst sajaukt uzņēmējdarbības peļņu un zaudējumus ar citiem faktoriem, kas ietekmē uzņēmēja
ienākumus.
Uzņēmēju tehnoloģiskās iespējas neietekmē īpašu uzņēmēja peļņu vai zaudējumus. Tiktāl, cik viņa
paša tehnoloģiskās aktivitātes veic ieguldījumu nopelnītajā atdevē un palielina viņa neto ienākumus,
mēs saskaramies ar kompensāciju par padarīto darbu. Tās ir samaksātās algas uzņēmējam par viņa
darbu. Kā arī fakts, ka ne katrs veiksmīgais ražošanas process, tehnoloģiski izveido sagaidāmo
produktu, ietekmē īpašu uzņēmēja peļņu vai zaudējumus. No šādām neveiksmēm vai nu var vai nevar
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izvairīties. Pirmajā gadījumā, tas ir saistīts ar nepietiekamu tehnoloģisko lietu vadību. Tad radušies
zaudējumi ir jāatņem no uzņēmēja personīgās nepietiekamības, tas ir, vai nu viņa tehnoloģisko iespēju
neesamībai vai viņa nespējai noalgot atbilstošus palīgus. Otrajā gadījumā neveiksmes ir tā fakta dēļ, ka
pašreizējās tehnoloģiskās zināšanas attur mūs no pilnīgas to apstākļu kontrolēšanas, no kā ir atkarīga
veiksmīga darbība. Šis preču iztrūkums var tikt radīts vai nu dēļ nepilnīgām zināšanām attiecībā uz
panākumu apstākļiem vai dēļ to metožu neievērošanas, lai pilnībā kontrolētu dažus no zināmajiem
apstākļiem. Ražošanas faktoru cena ņem vērā šo mūsu zināšanu un tehnoloģisko spēju neapmierinošo
stāvokli. Piemēram, aramzemes cena pilnībā ņem vēra faktu, ka pastāv sliktas ražas, kā to nosaka ar
sagaidāmo vidējo peļņu. Fakts, ka sprāgstošās pudeles samazina šampanieša produkcijas daudzumu
neietekmē uzņēmējdarbības peļņu vai zaudējumus. Tas ir tikai viens no faktoriem, kas nosaka
ražošanas cenu un šampanieša cenu171.
Nelaimes gadījumi, kas ietekmē ražošanas procesu, ražošanas līdzekļus vai produktus, kamēr tie vēl
ir uzņēmēja rokās, ir ieraksts ražošanas izmaksu rēķinā. Pieredze, kas nodod uzņēmējam visas parējās
tehnoloģiskās zināšanas, arī sniedz viņam informāciju par vidējo samazinājumu produkcijas fiziskajam
daudzumam, kurus šādi negadījumi varētu izraisīt. Atverot rezerves neparedzētiem gadījumiem, viņš
pārvērš to efektus pastāvīgajās ražošanas izmaksās. Attiecībā uz varbūtību, ka sagaidāmais
negadījums, kas ir ļoti rets un ļoti neregulārs, lai ar to nodarbotos normāla izmēra atsevišķas firmas,
tiek iesaista rīcība no pietiekami lielām firmu grupām, lai atrisinātu šo jautājumu. Atsevišķas firmas
sadarbojas saskaņā ar apdrošināšanas principu pret bojājumiem, ko rada ugunsgrēks, plūdi vai citas
līdzīgi atgadījumi. Tad apdrošināšanas prēmija aizvieto līdzekļu piešķiršanu rezervēm priekš
neparedzētajiem gadījumiem. Jebkurā gadījumā, risks, ko izraisa negadījumi, neiesaista nenoteiktību
tehnoloģijas procesu darbībā172. Ja uzņēmējs pienācīgi nenodarbojas ar tiem, viņš pierāda savu
tehnisko ierobežotību. Tādējādi radušies zaudējumi tiek pieskaitīti pie slikti pielietotajām tehnikām,
nevis pie viņa uzņēmēja darbības.
Likvidējot tos uzņēmējus, kuriem neizdodas ieguldīt savos uzņēmumos atbilstošu tehnoloģisko
efektivitāti vai kuru tehnoloģisko zināšanu trūkumi sabojā viņu izmaksu aprēķinus, tirgus ietekmē tādā
pašā veidā, kādā tie, kuri nepietiekami veic noteiktas uzņēmējdarbības funkcijas, tiek likvidēti. Var
notikt tā, ka uzņēmējs ir tik veiksmīgs savā konkrētajā uzņēmējdarbībā, ka viņš var kompensēt
zaudējumus, ko viņam rada viņa tehnoloģiskās neveiksmes. Var notikt arī tā, ka uzņēmējs var
līdzsvarot zaudējumus, kas radās viņa uzņēmējdarbības traucējumos, ar ieguvumiem no viņa
tehnoloģiskā pārākuma vai no iegūtās starpības no viņa izmantotās ražošanas faktoru augstākas
produktivitātes. Bet nedrīkst sajaukt dažādas funkcijas, kuras ir apvienotas biznesa vienības vadīšanā.
Tehnoloģiski daudz produktīvāks uzņēmējs nopelna augstākas algu likmes vai šķietamās algu likmes
nekā mazāk produktīvi tādā pašā veidā, kādā prasmīgāks strādnieks nopelna vairāk nekā mazāk
prasmīgs. Jo produktīvāka iekārta un jo auglīgāka zeme saražo lielāku fizisko atdevi par iztērēto
izmaksu vienību, viņi nopelna atšķirīgu nomas maksu, ja to salīdzina ar mazāk produktīvu iekārtu un
mazāk auglīgu zemi. Augstākas algu likmes un augstāka īres maksa, ceteris paribus, ir secinājums no
augstāka fiziskās atdeves. Bet noteiktas uzņēmējdarbības peļņu un zaudējumus nerada fiziskās
atdeves daudzums. Tie ir atkarīgi no atdeves pielāgošanās visneatliekamākajām patērētāju vēlmēm.
Tas, kas tos rada, ir tādā mērā, kādā uzņēmējam ir veicies vai neveicies paredzēt nākotnes –
viennozīmīgi nenoteikto – tirgus situāciju.
Uzņēmējs arī tiek pakļauts politiskajiem draudiem. Valdības politika, revolūcijas un kari var sabojāt
vai iznīcināt viņa uzņēmumu. Šādi notikumi neietekmē tikai viņu vien, tie ietekmē tirgus ekonomiku kā
tādu un visu indivīdus, taču ne vienādā apmērā. Atsevišķam uzņēmējas tie ir dati, kurus viņš nevar
izmainīt. Ja viņš ir prasmīgs, viņš paredzēs notikumus jau iepriekš. Bet ne vienmēr viņam būs
iespējams pielāgot savas darbības tādā veidā, lai izvairītos no zaudējumiem. Ja sagaidāmie draudi,
attiecas tikai uz to teritorijas daļu, kas ir pieejama tikai viņa uzņēmējdarbības aktivitātēm, viņš var
izvairīties darboties draudošajās teritorijās un dot priekšroku tām valstīm, kurās briesmas ir mazāk
draudīgas. Taču, ja viņš nevar emigrēt, viņam ir jāpaliek tur kur viņš ir. Ja visi uzņēmēju būtu pilnībā
pārliecināti, ka ir sagaidāma pilnīga uzvara pār Boļševikiem, viņi tomēr nebūtu pametuši savu
uzņēmējdarbību. Nenovēršamās atsavināšanas sagaidīšana atturētu kapitālistus no viņu līdzekļu
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izlietošanas. Uzņēmēji būtu spiesti pielāgot savus plānus tai tirgus situācijai, ko radītu šāda kapitāla
iztērēšana un viņu veikaliem un ražotnēm draudētu nacionalizācija. Bet viņi nebeigtu darboties. Ja
daži uzņēmēji aiziet no uzņēmējdarbības, citi ieņem viņu vietu – jaunpienācēji vai jau esošie uzņēmēji
paplašina savu uzņēmumus. Tirgus ekonomikā vienmēr būs uzņēmēji.
Politikas, kas ir naidīgas pret kapitālismu, var atņemt patērētājiem lielāko daļu labumu, ko viņi
ieguvuši no netraucētas uzņēmējdarbības. Bet viņi nevar likvidēt uzņēmējus kā tādus, ja tie pilnībā
neiznīcina pašu tirgus ekonomiku.
Pirmcēlonis, no kā tiek iegūta uzņēmējdarbības peļņa un zaudējumi, ir nākotnes neskaidrība par
pieprasījumu un piedāvājumu svārstībām.
Ja visi uzņēmēji paredzētu nākotnes tirgus situāciju pareizi, nebūtu nedz peļņas, nedz zaudējumu.
Visu ražošanas faktoru cenas jau šodien pilnībā tiktu pielāgotas rītdienas produktu cenām.
Uzņēmējam pērkot ražošanas faktorus būtu jāiztērē (attiecīgi ņemot vērā atšķirību starp pašreizējām
un nākotnes preču cenām) mazāka summa nekā pircēji vēlāk viņam samaksātu par produktu.
Uzņēmējs var gūt peļņu vienīgi tad, ja viņš paredz nākotnes apstākļus daudz precīzāk nekā pārējie
uzņēmēji. Tad viņš iepērk papildinošos ražošanas faktorus par cenām, kuru summa, ņemot vērā laika
atšķirību, ir zemāka nekā cena, par kādu viņš pārdod pašu produktu. Ja mēs vēlamies izveidot
priekšstatu par mainīgiem ekonomikas apstākļiem, kuros nepastāv ne peļņa ne zaudējumi, mums ir
jāvēršas pie nerealizējama pieņēmuma: perfekta visu nākotnes notikumu paredzējumu no visu
indivīdu puses. Ja tie pirmatnējie mednieki un zvejnieki, uz kuriem ir pierasts attiecināt pirmos
uzkrājumus saražotajiem ražošanas faktoriem, būtu zinājuši iepriekš visus nākotnes cilvēku notikumu
likstas, un ja viņi un visi viņu pēcnācēji līdz pēdējai savai dienai, būtu apveltīti ar to pašu viszinību un
novērtējuši visus ražošanas faktorus, nekad nebūtu pastāvējusi iespēja parādīties uzņēmēja peļņai vai
zaudējumiem. Uzņēmējdarbības peļņa un zaudējumi tiek radīti caur neatbilstību starp sagaidāmajām
cenām un cenām, kuras reāli tiek piefiksētas tirgū. Ir iespējams konfiscēt peļņu un nodot peļņu no
indivīdiem, kuri to ir uzkrājuši, citiem cilvēkiem. Tomēr nedz peļņa nedz zaudējumi nekad neizzudīs no
mainīgās pasaules, kuru apdzīvo ne tikai viszinoši cilvēki.

9. Uzņēmējdarbības Pelņa un Zaudējumi Progresējošā Ekonomikā
Iedomātajā nemainīgajā ekonomikā visu uzņēmēju kopējā peļņas summa ir vienāda visu uzņēmēju
kopējo zaudējumu summai. Tas, ko viens uzņēmējs nopelna, kopējā ekonomiskajā sistēmā tiek
līdzsvarots ar cita uzņēmēja zaudējumu. Pārpalikums, ko visi patērētāji kopā iztērē priekš noteiktas
preces iegūšanas, tiek līdzsvarots ar viņu tēriņu samazinājumu priekš citu preču iegūšanas173.
Taču progresējošā ekonomikā ir savādāk.
Mēs par progresējošu ekonomiku saucam ekonomiku, kurā ieguldītā kapitāla kvota uz vienu
iedzīvotāju palielinās. Izmantojot šo terminu, mēs nenosakām vērtības spriegumus. Mēs pieņemam
nedz „materiālistisku” viedokli, ka šāds progress ir labs, nedz „ideālistisku” viedokli, ka tas ir slikts vai
vismaz nenozīmīgs no „augstāka viedokļa”. Protams, labi pazīstams ir fakts, ka šajā sakarā lielākais
cilvēku vairākums uzskata progresu kā visvēlamāko lietu apstākli un tiecas uz apstākļiem, kurus var
īstenot vienīgi progresējošajā ekonomikā.
Nemainīgajā ekonomikā uzņēmēji, nodarbojoties ar savām noteiktajām funkcijām, nevar sasniegt
174
neko citu, kā vienīgi anulēt ražošanas faktorus, pieņemot, ka tie joprojām ir pārveidojami , lai no
viena uzņēmējdarbības virziena to izmantotu citam virzienam, vai lai vadītu kapitāla preču
atjaunošanu, kuras tika izlietotas ražošanas procesa gaitā, lai paplašinātu noteiktas industrijas nozares
uz citu nozaru rēķina. Progresējošajā ekonomikā uzņēmējdarbības aktivitāšu loks ietver papildus
kapitāla preču izmantošanas noteikšanu, ko uzkrāj ar jauniem iekrājumiem. Šo papildus kapitāla preču
iepludināšana radīs palielinājumu saražoto ienākumu kopsummā, tas ir, to patērētāju preces, kuras
varētu patērēt nesamazinot pieejamo kapitālu un līdz ar to nesamazinot nākotnē saražoto produkciju.
Ienākumu palielināšana tiek ietekmēta vai nu ar ražošanas palielināšanu, neizmainot ražošanas
tehnoloģiskās metodes, vai arī ar uzlabojot tehnoloģiskās metodes, kuras nebūtu iespējamas pie
iepriekšējiem apstākļiem ar mazākiem kapitāla preču krājumiem.

173

Ja mēs piemērotu maldīgo „nacionālā ienākuma” jēdzienu, kā to izmanto iecienītās sarunās, mums
būtu jāsaka, ka neviena nacionālā ienākuma daļa nepāriet peļņā.
174
Kapitāla preču apmaināmības problēma tiek aplūkota zemāk 503-505.lpp
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Tas ir ārpus šo papildus bagātību plūsmas redzēt, ka uzņēmējdarbības peļņas kopsummas
pārpalikums pārsniedz uzņēmējdarbības zaudējumu kopsummu. Bet var viegli parādīt, ka šis
pārpalikums nekad nevarēs izsmelt kopējo bagātības palielinājumu, ko rada ekonomikas attīstība.
Tirgus likumi sadala šo papildus bagātību starp uzņēmējiem un darba piegādātājiem, un starp
noteiktiem ražošanas materiālajiem faktoriem tādā veidā, ka lauvas tiesa aiziet nevis uzņēmējiem, bet
citām grupām.
Vispirms mums ir jāsaprot, ka uzņēmēju peļņa nav pastāvīga parādība, bet gan īslaicīga. Peļņai un
zaudējumiem piemīt raksturīga tendence pazust. Tirgus vienmēr virzās līdz parādās beigu cena un
beigu miera stāvoklis. Ja jaunās izmaiņas informācijā nepārtrauktu šo virzību un neradītu vajadzību
pielāgot ražošanu jaunajiem apstākļiem, visu papildinošo ražošanas faktoru cenas- ņemot vārā laika
priekšrocības - visbeidzot būtu vienādas produktu cenai, un nekas neatliktu peļņai vai zaudējumiem.
Ilgtermiņā katrs produktivitātes palielinājums sniedz īpašu labumu strādniekiem un dažām zemes un
kapitāla īpašnieku grupām.
Kapitālpreču īpašnieku grupās labumu iegūst:
1. Tie, kuru uzkrājumi ir palielina pieejamo kapitālpreču daudzumu. Viņiem pieder šī papildus
bagātība, kas ir rezultāts viņu atturībai no patērēšanas.
2. Īpašnieki tām kapitāla precēm, kuras jau iepriekš pastāvēja, pateicoties uzlabojumiem ražošanas
tehnoloģiskajās metodēs, tagad tiek izlietotas labāk nekā iepriekš. Šādi ieguvumi, protams, ir tikai
īslaicīgi. Tie var izzust jo viņi rada tieksmi uz pastiprinātu iesaistīto kapitāla preču ražošanu.
No otras puses, palielinājums pieejamo kapitālpreču daudzumā samazina šo kapitālpreču minimālo
produktivitāti, tādējādi radot kapitālpreču cenu samazinājumu un līdz ar to aizskar visu to kapitālistu
intereses, kuri uzkrāšanas procesā nepiedalījās nemaz vai nepietiekami un neuzkrāja papildus
kapitālpreču krājumus. Zemes īpašnieku grupā, labumu iegūst visi tie, kuriem jaunie apstākļi rada
augstāku zemkopības, meža, zvejniecības, raktuvju un citu saimniecisko darbību produktivitāti. No
otras puses aizskarti tiek visi, kuru īpašumi var kļūt mazāk produktīvi sakarā ar iegūto lielāku atdevi no
zemēm, kura pieder tiem, kuri iegūst labumus.
Darbaspēka grupā visi iegūst ilgstošu peļņu no minimālas darbaspēka produktivitātes palielinājuma.
Taču no otras puses, īstermiņā daži var ciest zaudējumus. Tie ir cilvēki, kuri bija specializējušies tāda
darba veikšanai, kurš kļūst novecojis, tehnoloģisko uzlabojumu rezultātā, un ir derīgs tikai tādam
darbam – par spīti vispārīgam algu likmes pieaugumam -, kurā viņi nopelna mazāk nekā pirms tam.
Visas šīs izmaiņas ražošanas faktoru cenās sākas nekavējoties ar uzņēmēja rīcības uzsākšanu, kas ir
domāta, lai pielāgotu ražošanas procesus jaunajiem apstākļiem. Nodarbojoties ar šo problēmu tāpat
kā ar citām pārmaiņu problēmās tirgus datos, mums sevi ir jāsargā no populāriem maldiem, novelkot
skaidru līniju starp īstermiņa un ilgtermiņa efektiem. Tas, kas notiek īstermiņā, ir ķēdes pirmās stadijas
veiksmīgām pārmaiņām, kuras parasti rada arī ilgtermiņa efektus. Ilgtermiņa efekts mūsu gadījumā ir
uzņēmēja peļņas un zaudējumu izzušana. Īstermiņa efekti galvenokārt ir šī izzušanas procesa stadijas,
kuras beidzot, ja tās nepārtrauc turpmākās izmaiņas tirgus datos, izraisītu vienmērīgi mainīgas
ekonomikas parādīšanos.
Ir nepieciešams saprast, ka katra pārpalikuma parādīšanās kopējā uzņēmēja peļņā pār kopējo
uzņēmēja zaudējumiem, ir atkarīga no fakta, ka šis uzņēmēja peļņas un zaudējuma izzušanas process
sākas tajā pašā laika, kad uzņēmējs sāk pielāgot savas ražošanas kompleksa darbības izmainītajiem
datiem. Tas nekad nav visu notikumu rezultāts uzreiz, kurā priekšrocības, kas iegūtas no pieejamā
kapitāla apjoma palielinājuma un no tehnoloģiskajiem uzlabojumiem, iegūst tikai uzņēmēji. Ja citu
sabiedrības slāņu bagātība un ienākumi paliktu neietekmēti, šie cilvēki varētu nopirkt papildus
produktus tikai attiecīgi ierobežojot citu produktu pirkšanu. Tad vienas uzņēmēju grupas peļņa būtu
precīzi vienāda citu grupu radītajiem zaudējumiem.
Notiek tā, ka: Uzņēmējiem, saskaroties ar jauno uzkrāto kapitālpreču izlietojumu un uzlabotajām
ražošanas tehnoloģiskajām metodēm, ir vajadzība pēc ražošanas papildinošajiem faktoriem. Viņu
pieprasījums pēc šiem faktoriem ir jauns papildus pieprasījums, kuram ir jāpaceļ šo faktoru cenas.
Tikai tiktāl, cik parādās šis pieaugums cenās un algu likmēs, patērētājs ir tādā pozīcijā, lai nopirktu
jaunus produktus nesamazinot citu preču pirkšanas daudzumu. Tikai tiktāl sāk pastāvēt, kad var visu
uzņēmēju peļņas kopsummas pārpalikums pārsniegt visu uzņēmēju zaudējumus.
Ekonomikas progresa darbības mehānisms ir papildus kapitālpreču uzkrāšana, īstenojot taupīšanas,
uzkrāšanas un ražošanas tehnoloģisko metožu uzlabojumus, kuru apstākļus gandrīz vienmēr nosaka šī
jaunā kapitāla pieejamība. Panākumu aģenti stimulē uzņēmēju mērķus uz peļņu, pielāgojot savu
darbību patērētāju vislabākajai apmierināšanai. Viņu projektu realizācijā panākumu gūšanai, viņi ir
spiesti dalīties ar gūtajiem labumiem no šiem panākumiem ar strādniekiem un arī ar daļu no
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kapitālistiem un zemes īpašniekiem, un lai palielinātu šiem cilvēkiem piešķirto daļu, soli pa solim viņu
pašu panākumu daļa pilnībā aizplūst prom.
No šī piemēra kļūst skaidrs, ka muļķīgi runāt par „peļņas likmi” vai par „vidējo peļņas likmi”. Peļņa
nav saistīta ar vai atkarīga no kapitāla daudzuma, ko izmanto uzņēmējs. Kapitāls pats par sevi nerada
peļņu. Peļņu un zaudējumus pilnībā nosaka uzņēmēju veiksmīga vai neveiksmīga ražošanas
pielāgošana patērētāju pieprasījumam. Peļņā nav nekā „normāla” un attiecībā pret peļņu nekad nevar
pastāvēt „līdzsvars”. Gluži pretēji, peļņa un zaudējumi vienmēr ir „normālā” novirzes parādība,
vairumam nesaskatāmās izmaiņas un „līdzsvara zaudēšana”. Savukārt tiem nav vietas iedomātajā
normālajā un līdzsvarā esošajā pasaulē. Mainīgajā ekonomikā peļņai un zaudējumiem vienmēr pastāv
raksturīga iezīme pazust. Tikai jaunu izmaiņu dēļ, tie atkal parādās no jauna. Pie nemainīgiem
apstākļiem peļņas un zaudējumu „vidējā likme” ir nulle. Peļņas kopsummas pārpalikums pār
zaudējumiem ir fakta pierādījums, ka pastāv ekonomikas progress un visu sabiedrības slāņu dzīves
līmeņa uzlabošanās. Jo lielāks ir šis pārpalikums, jo lielāks ir pieaugums kopējā bagātībā. Daudzi cilvēki
ir pilnīgi nederīgi, lai nodarbotos ar uzņēmēja peļņas parādību, nenododoties skaudības
aizvainojumam. Viņuprāt peļņas avots ir uz algu pelnītāju un patērētāju izmantošanas rēķina, proti,
negodīga algu likmju samazināšana un nemazāk godīgs cenu palielinājums produktiem. Realitātē
nevajadzētu vispār būt nekādai peļņai.
Ekonomika ir vienaldzīga attiecībā pret šādiem patvaļīgiem vērtību spriedumiem. Tā nav ieinteresēta
problēmā par to vai peļņa ir vai nav apstiprināta atsaucoties uz dabas likuma un mūžīgo un
neapšaubāmo ētikas koda viedokli, par kuru personīgai intuīcijai vai dievišķajai atklāsmei vajadzētu
norādīt precīzu informāciju. Ekonomika tikai noskaidro faktu, ka uzņēmēja peļņa un zaudējumi ir
būtiska tirgus ekonomikas parādība. Bez tiem tirgus ekonomika nevar pastāvēt. Protams, policija var
konfiscēt visu peļņu. Bet šāda policijas rīcība viennozīmīgi pārvērstu tirgus ekonomiku bezjēdzīgā
haosā. Bez šaubām, cilvēkam ir spēks iznīcināt daudzas lietas, un vēstures gaitā viņš ir bagātīgi
izmantojis šo iespēju. Viņš varētu iznīcināt arī tirgus ekonomiku.
Ja šie viltus morālisti netiktu aptumšoti ar savu skaudīgumu, viņi nenodarbotos ar peļņu vienlaicīgi
neaplūkojot tās secinājumus, zaudējumus. Viņi klusībā nenodotu tālāk faktu, ka priekšnosacījumi
ekonomikas uzlabošanai ir to cilvēku sasniegumi, kuru taupīšana uzkrāj papildus kapitāla preces, kuri
ir izgudrotāji un ka uzņēmēji ietekmē šo nosacījumu izmantošanu ekonomikas uzlabošanas
realizēšanai. Pārējie cilvēki neveicina progresu, bet tie gūst labumus no pilnības raga, jo viņiem
nodrošina citu cilvēku darbības.
Tas, kas ir pateikts par progresējošo ekonomiku ir mutatis mutandis, kuri ir jāpielieto regresējošiem
ekonomikas nosacījumiem, tas ir, ekonomika, kurā investētais kapitāls uz vienu iedzīvotāju
samazinās. Tādā ekonomikā ir uzņēmēja kopējo zaudējumu summa pārsniedz iegūtu peļņu. Cilvēkiem,
kas nevar sevi atbrīvot no maldiem, domājot kolektīvu un veselu grupu jēdzienos, var rasties
jautājums- kādā veidā šādā regresējošā ekonomā vispār var pastāvēt kaut kāda uzņēmēju aktivitāte.
Kāpēc kādam būtu jāuzsāk uzņēmējdarbība, ja viņš iepriekš jau zina, ka matemātiski viņa iespējas
nopelnīt peļņu ir mazākas nekā ciest lielus zaudējumus? Taču šāds problēmas radīšanas veids ir
maldīgs. Gluži, kā visi citi, uzņēmēji nedarbojas kā grupas locekļi, bet kā atsevišķi indivīdi. Nevienu
uzņēmēju ne mazliet uztrauc kopējo uzņēmēju liktenis. Atsevišķam uzņēmējam ir nenozīmīgi, kas
notiek ar citiem cilvēkiem, kuriem teorijas, atbilstoši noteiktām iezīmēm, piešķir to pašu grupu, ko viņi
piešķir viņam. Pastāvošajā, pastāvīgi mainīgajā tirgus sabiedrībā, prasmīgiem uzņēmējiem vienmēr
pastāv iespēja nopelnīt peļņu. Fakts, ka regresējošā ekonomikā kopējo zaudējumu summa pārsniedz
kopējo peļņas summu neattur cilvēku, kuram ir pārliecība par savu augstāku efektivitāti. Topošais
uzņēmējs nekonsultējas ar varbūtības aprēķiniem, kam nav nekādas lietderības izpratnes jomā. Viņš
uzticas pats savām spējām izprast nākotnes tirgus apstākļus labāk nekā viņa mazāk talantīgais
līdzcilvēks.
Uzņēmēja funkcija, uzņēmēju tiekšanās pēc peļņas, ir tirgus ekonomikas virzītājspēks. Peļņa un
zaudējumi ir mehānisms, ar kuras palīdzību patērētāji izrāda savu pārākumu tirgū.
Patērētāju uzvedība liek parādīties peļņai un zaudējumiem un līdz ar to nomaina ražošanas līdzekļu
īpašniekus no mazāk prasmīgām rokām uz daudz efektīvākām. Tas padara cilvēku daudz ietekmīgāku
biznesa darbību virzienos jo veiksmīgāk viņam izdodas apkalpot patērētājus. Nepastāvot peļņai un
zaudējumiem uzņēmēji nevarētu zināt, kādas ir patērētāju viskvēlākās vajadzības. Ja kādiem
uzņēmējiem izdotos tās uzminēt, viņiem trūktu līdzekļu atbilstoši pielāgot ražošanu.
Peļņu – meklējošs bizness ir pakļauts patērētāju suverenitātei, kamēr bezpeļņas iestādes ir
suverēnas iekšienē un nav atbilstīgas sabiedrības priekšā. Ražošana, lai iegūtu peļņu, viennozīmīgi ir
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ražošana lietošanai, tā kā peļņu var tikai iegūt nodrošinot patērētājus ar tām lietām, kuras viņi
visdedzīgāk vēlas izmantot.
Morālistu un sprediķotāju peļņas kritizēšana palaiž garām būtību. Tā nav uzņēmēju vaina, ka
patērētāji – cilvēki, parastie ļautiņi – dod priekšroku alkoholam nevis Bībelei un detektīvstāstiem nevis
nopietnām grāmatām, un ka valdības dod priekšroku ieročiem nevis glaimiem. Uzņēmējs neiegūst
lielāku peļņu pārdodot „sliktās” lietas nekā ja pārdotu „labās” lietas. Viņa peļņa ir lielāka jo labāk
viņam izdodas nodrošināt patērētājiem tās lietas, kuras viņi pieprasa visintensīvāk. Cilvēki nedzer
apreibinošus dzērienus, lai padarītu „alkohola kapitālu” apmierinātu, un viņi neiet karā, lai palielinātu
„nāves tirgotāju” ienākumus. Apbruņojuma nozares pastāvēšana ir sekas kareivīguma garam, nevis tā
cēlonis. Uzņēmējus pienākums nav likt cilvēkiem aizstāt nepamatotās idejas ar pamatotām. Tas ir
filozofu ziņā izmainīt cilvēku idejas un ideālus. Uzņēmējs apkalpo patērētājus tādus, kādi tie ir šodien,
lai arī cik dīvaini un neizglītoti tie būtu.
Mēs varam apbrīnot tos, kuri atturas no peļņas gūšanas, ko viņi varētu iegūt ražojot nāvējošus
ieročus vai stipro alkoholu. Tomēr, viņu cildenā rīcība ir tikai žests bez jebkāda praktiska rezultāta. Pat
ja visi uzņēmēji sekotu viņu piemēram, kari un alkoholisms neizzustu. Tāpat kā pirms kapitālistiskā
laikmeta gadījumā, valdības ražoja pašas savus arsenālus un dzērāji brūvēja paši savu alkoholu.

Peļņas Morālā Nosodīšana
Peļņa tiek nopelnīta pielāgojot izmaiņām cilvēku un materiālu ražošanas faktoru izlietojumu. Peļņu
rada tie, kuri iegūst labumu ar šo pielāgošanos, kas, cīnoties par attiecīgajiem produktiem un
piedāvājot un samaksājot par tiem cenas, kas pārsniedz izmaksas, kuras iztērēja pārdevējs. Uzņēmēja
peļņa nav „balva”, ko piešķir patērētājs piegādātājam, kurš viņu apkalpoja labāk nekā kūtrais režīms;
tas ir rezultāts pircēju kvēlai vēlēšanai pārsolīt citus, kuri tikpat ļoti vēlējās iegūt ierobežotā krājuma
daļu.
Akciju sabiedrības dividendes ir ierasts saukt par peļņu. Patiesībā dividendes ir procenti par
investēto kapitālu plus tā peļņas daļa, kas nav iepludināta atpakaļ uzņēmumā. Ja uzņēmums nestrādā
veiksmīgi, vai nu netiek izmaksātas nekādas dividendes vai arī dividendes satur tikai procentus no visa
vai daļas kapitāla.
Sociālisti un interventi peļņu un procentus sauc par nepelnītu ienākumu, kas ir rezultāts,
strādniekiem atņemot ievērojamu daļu no viņu pūļu augļiem. Viņi domā, ka produkti kā tādi rodas ar
smagu darbu un nekā savādāk, un vienīgi strādniekam ir tiesības no sava darba gūt labumus. Taču
viens pats darbaspēks saražo ļoti maz, ja tam nepalīdz iepriekš uzkrātā un sataupītā kapitāla
izmantošana. Produkti ir rezultāts darbaspēka sadarbībai ar darbarīkiem un citām kapitāla precēm, ko
vada uzņēmēja tālredzīgie nodomi. Taupītāji, kuru krājumi uzkrājas un kas saglabā kapitālu, un
uzņēmēji, kuri novirza kapitālu izmantošanai tajos veidos, kuros tas vislabāk kalpo patērētājam, ir
nemazāk nepieciešams ražošanas process nekā paši strādnieki. Bezjēdzīgi būtu piedēvēt visu produktu
darba sagādniekam un klusībā nodot tālāk kapitāla sagādnieka un uzņēmēja ideju ieguldījumu. Tas,
kas rada lietojamas preces, nav fiziska piepūle kā tāda, bet gan fiziskā piepūle, kuru apzināti vada
cilvēka saprāts uz noteiktu mērķi. Jo lielāka kapitāla preču nozīme (virzīšanās uz vispārējo labklājību),
un jo efektīvāks to izlietojums ražošanas faktoru sadarbībā, jo absurdāks kļūst romantiskā cildināšana
tikai manuālo rutīnas darbu veikšana. Pēdējo divsimts gadu apbrīnojamākie ekonomikas uzlabojumi
bija kapitālistu sasniegumi, kas sniedza nepieciešamās kapitāla preces, un tehnoloģistu un uzņēmēju
elite. Fizisko strādnieku masas guva labumus no izmaiņām, kuras viņi ne vien neizraisīja, bet arī kuras
viņi daudz biežāk centās pārtraukt nekā pieņemt.

Daži Novērojumi par Maz Patēriņa Biedēkli un par Pirktspējas Argumentu
Runājot par maz patēriņu, cilvēki cenšas aprakstīt tādu situāciju, kurā daļu saražoto preču nevar
izlietot, jo cilvēki, kuri tos varētu izlietot, savas nabadzības dēļ atturas no šo preču pirkšanas. Šīs
preces paliek nepārdotas vai arī var tikt izpārdotas par cenu, kas nenosedz ražošanas izmaksas. Tādēļ
parādās dažādas nekārtības un traucējumi, kuru kopējo kompleksu sauc par ekonomikas depresiju.
Uzņēmēji atkal un atkal kļūdās paredzot nākotnes tirgus situāciju. Tā vietā lai saražotu tās preces, pēc
kurām patērētāju pieprasījums ir visaugstākais, viņi ražo mazāk vajadzīgas preces vai lietas, kuras
vispār nevar pārdot. Šie neefektīvie uzņēmēji vieš zaudējumus, kamēr viņu prasmīgie sāncenši, kuri
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paredzēja patērētāju vēlmes, nopelna peļņu. Pirmās grupas uzņēmēju zaudējumi netiek radīti ar
vispārīgu pirkšanas atturēšanos no sabiedrības puses; zaudējumi ir tā fakta dēļ, ka sabiedrība dod
priekšroku pirkt citas preces.
Ja tā būtu taisnība, kā to apgalvo maz patēriņa mīts, ka strādnieki ir pārāk nabadzīgi, lai nopirktu
produktus, jo uzņēmēji un kapitālisti negodīgi sev piemēro to, kas pēc tiesībām pienāktos algas
pelnītājiem, lietas apstākļi nebūtu izmainīti. „Izmantotājiem” tā kā nevajadzētu izmantot tikai aiz
bezkaunības. Netieši tiek norādīts, ka viņi vēlas palielināt uz šo „izmantotāju” rēķina vai nu savu
patēriņu vai arī savas investīcijas. Viņi neizņem savu ieguvumu no pasaules. Viņi to iztērē vai nu pērkot
luksusa preces savām mājsaimniecībām vai arī pērkot ražošanas preces savu uzņēmumu
palielināšanai. Protams, viņu pieprasījums ir vairāk tendēts uz tādām precēm, nekā uz tām, kuras algu
pelnītāji būtu nopirkuši, ja peļņa būtu konfiscēta un sadalīta starp viņiem.
Uzņēmēju kļūdas, attiecībā uz tirgus stāvokli dažādām preču grupām, kā šāda „izmantošana” ir
izveidojusi, nekādā veidā neatšķiras no jebkurām citām uzņēmēja nepilnībām. Uzņēmēja kļūdas rada
zaudējumus neprasmīgiem uzņēmējiem, kas tiek līdzsvarots ar prasmīgo uzņēmēju peļņu. Tās dažām
nozares grupām biznesu padara sliktu un citām grupām labu. Tās nerada vispārīgu tirdzniecības
depresiju.
Maz patēriņa mīts ir nepamatotas muļķības, kas ir pretrunīgas pats sev. Mīta cēlonis sabrūk tiklīdz
to sāk izpētīt. Tas ir nepārliecinošs pat tad, ja kāds, argumenta dēļ, pieņem „izmantošanas” doktrīnu
kā pareizu. Pirktspējas arguments darbojas pilnīgi atšķirīgā veidā. Tas nepamatoti apgalvo, ka
pieaugums algu likmēs ir obligāts priekšnosacījums ražošanas palielinājumam. Ja algu likmes
nepieaug, biznesam nav nekādas vajadzības palielināt daudzumu vai uzlabot kvalitāti saražotajām
precēm. Papildus produkti neatrastu pircējus vai vienīgi tādus pircējus, kuri ierobežoja savus pirkumus
no citām precēm. Lai realizētu ekonomikas attīstību, vispirms ir nepieciešams nepārtraukti palielināt
algu likmes. Valdības vai darbaspēka arodbiedrības spiediens un piespiedu tiekšanās pēc augstākas
algu likmju ieviešanas ir galvenais mehānisms attīstībai.
Kā augstāk tika demonstrēts pārpalikuma parādīšanās kopējā uzņēmējdarbības peļņas summā pār
kopējo uzņēmējdarbības zaudējuma summu ir neatvienojami saistīts ar faktu, ka daļa no labumiem,
kas izriet no pieejamo kapitāla preču daudzuma pieauguma un no tehnoloģisko procesu
uzlabojumiem, aiziet uz citām grupām, nevis uzņēmēju. Pieaugums ražošanas papildinošo faktoru
cenās, no kurām pirmās ir algu likmes, nav ne piekāpšanās, kuru uzņēmējiem ar prieku ir jāizdara
pārējiem cilvēkiem, ne arī gudrs paņēmies pašiem uzņēmējiem, lai gūtu peļņu. Tā ir neizbēgama un
nepieciešama parādība veiksmīgu notikumu ķēdē, kurā uzņēmēju mēģinājumi gūt peļņu, pielāgojot
patēriņa preču piedāvājumu jaunajai situācijai, ir neizbēgami radīti. Tas pats process, kas izraisa
uzņēmēja peļņas pārpalikumu pār zaudējumiem, rada pirmkārt – tā sākot, pirms tāds pārpalikums
aprādās – algu likmju un daudzu materiālo ražošanas faktoru cenu pieauguma tendences parādīšanos.
Un atkal tas ir tas pats process, kas tālākajā notikumu gaitā liek šai ienākumiem, kas ir vairāk nekā
zaudējumiem, pazust, pieņemot, ka nekādas turpmākās izmaiņas, pieejamo kapitāla preču daudzuma
palielināšanās, neparādītos. Peļņas pārpalikums pār zaudējumiem nav ražošanas faktoru cenu
pieauguma rezultāts. Abas parādības – ražošanas faktoru cenu pieaugums un peļņas pārpalikums pār
zaudējumiem – ir virzība ražošanas pielāgošanas procesā, lai palielinātu kapitāla preču daudzumu, un
tehnoloģiskajās izmaiņās, kuras stimulē uzņēmēja rīcības. Tikai tādā mērā, ka pārējais sabiedrības
slānis tiek bagātināts ar šo pielāgošanos, var īslaicīgi rasties peļņas pārpalikums pār zaudējumiem.
Pirktspējas argumenta galvenā kļūda pastāv tajā, ka tā nepareizi izskaidro šīs cēloņsakarības. Tā
apgriež lietas otrādāk, kad uzskata algu likmju pieaugumu par spēku, kas rada ekonomikas
uzlabošanos. Mēs vēlāk šajā grāmatā apspriedīsim valdības un organizēta darbaspēka vardarbības
mēģinājuma sekas, uzspiežot augstākas algu likmes nekā to nosaka netraucēts tirgus175. Šeit mums ir
jāpiebilst vēl viena paskaidrojoša piebilde.
Kad mēs runājam par peļņu un zaudējumiem, cenām un algu likmēm, tas, kas mums ir prātā vienmēr
ir reālā peļņa un zaudējumi, reālās cenas un reālās algu likmes. Tā ir patvaļīga naudas terminu un
reālo terminu apmaiņa, kas ir maldinājusi ļoti daudzus cilvēkus. Arī šī problēma tik īpaši aplūkota
turpmākajās nodaļās. Ļaujiet tikai nejauši pieminēt faktu, ka pieaugums reālajās algu likmēs sakrīt ar
samazinājumu nominālajās algu likmēs.
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10. Veicinātāji, Vadītāji, Tehniķi un Birokrāti
Uzņēmēji algo tehniķus, proti, cilvēkus, kuriem ir spējas un iemaņas veikt noteikta veida un
daudzuma darbus. Tehniķu kārta iekļauj lieliskus izgudrotājus, praktiskās zinātnes nozares aizstāvjus,
konstruktorus un dizainerus tā pat kā visvienkāršāko uzdevumu veicējus. Uzņēmējs pievienojas viņu
aprindām tiktāl, cik viņš pats ņem dalību par tehnisko izpildi saviem uzņēmējdarbības plāniem.
Tehniķis iegulda pats savu smago darbu un problēmas, bet tas ir uzņēmējdarbības priekšnosacījums
uzņēmējam, kurš virza savu darbu uz noteiktu mērķi. Un uzņēmējs pats rīkojās tā teikt, kā patērētāju
mandāts.
Uzņēmēji nav visuresoši. Viņi paši nevar izpildīt daudzveidīgus darbus, kuri tiem ir saistoši.
Ražošanas pielāgošana, vislabākajai iespējamai patērētāju apgādāšanai ar precēm, pēc kurām viņi
prasa viskvēlāk, nepastāv tikai vispārīgā plāna noteikšanai resursu izlietošanai. Protams, nav nekādu
šaubu, ka tas ir veicinātāju un spekulantu galvenais uzdevums. Bet bez lielas pielāgošanās, daudz
mazas korekcijas arī ir nepieciešamas. Katra no tām var likties nenozīmīga un apgrūtinoša kopējam
rezultātam. Bet nepilnību kopējais efekts daudzās šajās nenozīmīgajās lietās var pilnībā izjaukt
panākumus lielas problēmas pareizam risinājumam. Jebkurā gadījumā, ir skaidrs, ka katra izgāšanās
atrisināt mazākas problēmas rezultējas nepietiekamo ražošanas faktoru izšķērdēšanā un tātad
pasliktina patērētāju vislabāko iespējamo apmierināšanu.
Svarīgi ir saprast kādā ziņā problēma, kas mums ir padomā, atšķiras no tehniķu tehnoloģiskajiem
uzdevumiem. Katra projekta realizēšana, ko uzsāka uzņēmējs, pieņemot savu lēmumu attiecībā uz
rīcības galveno plānu, pieprasa minušu lēmumu daudzveidību. Katrs no šiem lēmumiem tiek
ietekmēts tādā veidā, lai dotu priekšroku tādam problēmas risinājumam, kurš – neiejaucoties visa
projekta galvenā plāna nolūkos – ir visekonomiskākais. Tam ir jāizvairās no nevajadzīgām izmaksām
tieši tāpat kā to dara galvenais plāns. Tehniķis tikai no sava tehnoloģiskā viedokļa var vai nu neredzēt
nekādu atšķirību dažādu metožu piedāvātajās alternatīvās tādam sīkam risinājumam, vai arī var dot
priekšroku kādai no šīm metodēm dēļ tās lielākas atdeves fiziskajos lielumos. Bet uzņēmēju stimulē
peļņas motīvs. Tas pieprasa no viņa uzstājoši dot priekšroku visekonomiskākajam risinājumam, proti,
tam risinājumam, kurš izvairās izmantot tos ražošanas faktorus, kuru izmantošana pasliktinātu
patērētāju daudz spēcīgāk izjusto vajadzību apmierinājumu. Viņš dotu priekšroku starp dažādām
metodēm, attiecībā uz kurām tehniķis būtu neitrāls, tādas metodes pielietošanai, kura pieprasa
viszemākos izdevumus. Viņš varētu noraidīt tehniķa ieteikumu izvēlēties daudz dārgāku metodi, kas
nodrošina lielāku fizisko ieguvi, ja viņa aprēķini parādītu, ka palielinājums produkcijā nepārsniedz
nepieciešamo izmaksu palielinājumu. Ne tikai svarīgos lēmumos un plānos, bet arī nemazāk svarīgos
ikdienas lēmumos par mazām problēmām, kuras parādās pašreizējo darbību apstākļos, uzņēmējam
jāveic savs uzdevums pielāgojot ražošanu patērētāju pieprasījumam, kā to atspoguļo tirgus cenas.
Ekonomiskie aprēķini kā tos pielieto tirgus ekonomikā un jo īpaši divkāršā-ieraksta grāmatvedības
sistēma, padara iespējamu atslogojumu uzņēmējam no pārāk detalizētas iesaistīšanās. Viņš sevi var
veltīt savam galvenajam uzdevumam nesapinoties daudzos sīkumos par jebkuru mirstīgā cilvēka
redzesloka klāstu. Viņš var iecelt asistentus, kuru gādībā viņš uztic rūpes par uzņēmēja padotajiem
pienākumiem. Un savukārt šiem asistentiem var būt palīgi, atbilstoši tiem pašiem ieceltā asistenta
principam, kas ir atbildīgi par mazāku pienākumu izpildīšanu.
Vadītājs ir uzņēmēja jaunākais kompanjons, tā sakot, neatkarīgi no tā kāda ir viņa līgumisko un
finansiālo nosacījumu izmantošana. Vienīgā nozīmīgā lieta ir tā, ka viņa paša finansiālās intereses spiež
viņu izpildīt vislabāk savas uzņēmēja funkcijas spējas, kuras viņam ir piešķirtas ierobežotā un precīzi
noteiktā rīcības jomā.
Tā ir divkāršā-ieraksta grāmatvedības sistēma, kas organizatorisko sistēmas darbošanos padara
iespējamu. Pateicoties tai, uzņēmējs var nodalīt katru daļu no sava kopējā uzņēmuma aprēķiniem
tādā veidā, ka viņš var noteikt, cik svarīgu lomu tas spēlē visā viņa uzņēmumā. Tādējādi viņš var
aplūkot katru nodaļu atsevišķi un novērtēt to atbilstoši daļai, ko tā iegulta visa uzņēmuma veiksmē.
Šajā biznesa aprēķinu sistēmā katra firmas nodaļa parāda būtisku vienību, tā sakot, hipotētiski
neatkarību biznesu. Tiek uzskatīts, ka šai nodaļai pieder noteikta daļa no visa izmantotā kapitāla
uzņēmumā, ka tā pērk no citām nodaļām un tām arī pārdod, ka tai ir pašai savi izdevumi un savi
ienākumi, ka no tās darījumiem rodas vai nu pelņa vai nu zaudējumi, kuri tiek piedēvēti savu lietu
vadīšanai , kā to var ievērot no citu nodaļu rezultātiem. Tādējādi uzņēmējs katrai vadības nodaļai var
piešķirt diez gan lielu neatkarību. Vienīgā direktīva, ko viņš iedod cilvēkam, kuram viņš uztic
ierobežotā uzdevuma vadīšanu, ir iegūt tik daudz peļņu cik vien ir iespējams. Kontu izpētīšana parāda
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viņam cik veiksmīgi vai neveiksmīgi bija vadītāji izpildot viņa direktīvu. Katrs vadītājs un apakš vadītājs
ir atbildīgs par savas nodaļas vai apakšnodaļas darbību. Tas ir viņam par labu, ja atskaites rāda peļņu,
un nāk par sliktu, ja tās rāda zaudējumus. Viņa paša intereses viņu mudina būt maksimāli uzmanīgam
un maksimāli piepūlēties izpildot savas nodaļas pienākumus. Ja viņš nodara zaudējumus, viņš tiks
aizvietots ar citu cilvēku, kuru uzņēmējs sagaida, ka viņš būs daudz veiksmīgāks, vai arī visa nodaļa tiks
slēgta. Jebkurā gadījumā vadītājs zaudēs savu darbu. Ja viņam veiksies iegūt peļņu, viņa ienākumi tiks
palielināti vai vismaz viņam nebūs jāzaudē savs darbs. Neatkarīgi no tā vai vadītājam ir iedotas tiesības
uz daļu no peļņas no viņam piešķirtās nodaļas rezultāta, ir mazsvarīgi attiecībā uz personīgajām
interesēm, kuras viņš uzņemas savas nodaļas darbības rezultātos. Viņa labklājībā jebkurā gadījumā ir
cieši saistīta ar viņa nodaļas darbību. Viņa uzdevums nav līdzīgs tehniķim, veikt noteiktu darba daļu
atbilstoši noteiktam priekšstatam. Viņam ir jāpielāgo – ierobežotajās iespējās, kas atstātas viņa rīcības
brīvībai – savas nodaļas darbības tirgus situācijai. Protams, tā pat kā uzņēmējs var apvienot savā
personā uzņēmēja funkcijas un tehniķa darbības, tā pat arī vadītājā par parādīties dažādu nozaru
funkcijas.
Organizatoriskā funkcija vienmēr ir noderīga uzņēmēja funkcija. Tā var atklāt no mazākie
pienākumiem viņa uzņēmēja garu. Šie maldi ir dēļ kļūdas, ka tiek sajaukta uzņēmējdarbības kategorija,
kā tā ir noteikta iedomātajā funkcionālo sadalījumu veidojumā, ar nosacījumiem strādājošā un
darbojošās tirgus ekonomikā. Uzņēmēja funkciju nevar nodalīt no ražošanas faktoru izmantošanas
virzīšanas noteiktu uzdevumu sasniegšanai. Uzņēmējs kontrolē ražošanas faktorus; un tieši šī kontrole
ir tā, kas viņam rada uzņēmēja peļņu vai zaudējumus.
Var apbalvot vadītājus samaksājot par viņu pakalpojumiem attiecīgi ar to viņa nodaļas ieguldījuma
darbu uzņēmējam iegūtajā peļņā. Bet tas ir veltīgi. Kā jau iepriekš tika norādīts, vadītājs jebkurā
gadījumā ir ieinteresēts tās nodaļas veiksmīgai darbībai, kas viņam ir uzticēta. Taču vadītāju nevar
padarīt atbildīgu par radušajiem zaudējumiem. Šos zaudējumus cieš izmantotā kapitāla īpašnieki. Tos
nevar pārnest uz vadītājiem.
Sabiedrība var brīvi atstāt rūpes par vislabāko iespējamo kapitāla preču izmantojumu to
īpašniekiem. Uzsākot noteiktus projektus, šie īpašnieki apdraud savu īpašumu, labklājību un sociālo
stāvokli. Viņi ir pat daudz vairāk ieinteresēti savu uzņēmējdarbību aktivitāšu veiksmē nekā ir visa
sabiedrības kopumā. Sabiedrībai kā kopumam, noteiktā projektā investētā kapitāla izšķērdēšana
nozīmē tikai mazas daļas zaudējumu no tās kopējiem līdzekļiem; īpašniekam tas nozīmē daudz vairāk,
lielākā daļā tas nozīmē visa viņa kopējās bagātības pazaudēšanu. Bet ja vadītājam tiek dota pilnīga
brīvība, lietas notiek savādāk. Viņš spekulē riskējot ar citu cilvēku naudu. Viņš redz nenoteikta
uzņēmuma perspektīvu no cita redzesloka nekā tās iespējas, ko saskata cilvēks, kurš ir atbildīgs par
zaudējumiem. Tieši tad, kad vadītājs tiek apbalvots ar peļņas daļu, viņš kļūst pārdrošs, jo viņš
neuzņemas arī zaudējumu daļu.
Ilūzija, ka vadība ir uzņēmēja darbības aktivitāšu apkopojums un ka vadība ir ideāls aizvietojums
uzņēmējam, ir korporāciju apstākļu nepareizas interpretācijas rezultāts, tipiska mūsdienu
uzņēmējdarbības forma. Apgalvo, ka uzņēmumus vada vadītāji, kuriem maksā algu, kamēr akcionāri ir
tikai pasīvi skatītāji. Visa vara ir koncentrēta algoto darbinieku rokās. Akcionāri ir slinki un nevajadzīgi;
viņi savāc to, ko vadītāji ir iesējuši.
Šī doktrīna pilnībā neņem vērā lomu, ko kapitāla un naudas tirgus, akciju un obligāciju birža, kuru
vienkārši atbilstošā izloksnē sauc par „tirgu”, spēlē akciju uzņēmumu virzībā. Šī tirgus darbības apzīmē
ar populāriem antikapitālistiskiem aizspriedumiem kā bīstamu spēli, kā tikai azartspēli. Patiesībā,
izmaiņas parastajās un privileģētās akciju un uzņēmumu obligāciju cenās ir kapitālistu pielietotie
līdzekļi kapitāla plūsmas lielākai kontrolei. Cenu struktūra kādu to nosaka spekulācijas kapitāla un
naudas tirgū un lielajās preču biržās ne tikai nosaka cik daudz kapitāla ir pieejams katra uzņēmumā
biznesa darbībām, tas arī rada tādus apstākļus, pie kuriem vadītājiem ir pamatīgi jāpielāgo savas
darbības.
Uzņēmuma biznesa vadības galveno virzību realizē akciju īpašnieki un viņu ieceltie mandāti,
direktori. Direktori ieceļ un atlaiž vadītājus. Mazākos uzņēmumos un dažreiz arī lielajos, direktoru un
vadītāju birojs ir bieži apvienots tajās pašās personās. Galu galā veiksmīgu uzņēmumu nekad nevada
algoti vadītāji. Visuvarenās vadītāju kārtas parādīšanās nav netraucētas tirgus ekonomikas parādība.
Gluži pretēji, tā ir intervencionisma politikas rezultāts, kas apzināti tiecās pēc akcionāru ietekmes
likvidēšanas un viņu faktisko ekspropriāciju. Vācijā, Itālijā un Austrijā tie bija pirmie soļi ceļā uz brīvās
uzņēmējdarbības aizvietošanai ar uzņēmuma valdības kontroli, kā tas bija Lielbritānijas gadījumā
attiecībā uz Anglijas Banku un dzelzceļu. Līdzīgas tendences ir izplatītas Amerikas sabiedriskajos
pakalpojumos. Apbrīnojamie akciju uzņēmumu sasniegumi nebija rezultāts no algoto vadītāju
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oligarhijas aktivitātēm, tos sasniedza tie cilvēki, kuri ar uzņēmumiem tika saistīti ar ievērojamām vai
lielākajām akciju daļas īpašumtiesībām un kurus daļa no sabiedrības izsmēja kā veicinātājus un
spekulantus.
Vienīgi uzņēmējs, bez jebkādu vadītāju iejaukšanās, nosaka, kādās biznesa nozarēs izmantot kapitālu
un cik lielu kapitālu izmantot. Viņš nosaka paplašināšanos un samazinājumu kopējām biznesa
apjomam un tā galvenajām nodaļām. Viņš nosaka uzņēmuma finansiālo struktūru. Tie ir ļoti būtiski
lēmumi, kuri ir noderīgi biznesa vadībā. Tie vienmēr gulstas uz uzņēmējiem, korporācijās tā pat kā
citos legālos uzņēmuma struktūras veidos. Šajā sakarā jebkādai sniegtai palīdzībai uzņēmējam ir
vienīgi palīg raksturs, viņš paņem informāciju par pagātnes notikumu apstākļiem no likumu, statistikas
un tehnoloģijas nozares ekspertiem, bet gala lēmums, noteikt vērtējumu par nākotnes tirgus situāciju,
balstās tikai uz viņu vienu pašu. Tālāk viņa projekta detalizēta izpildīšana var tik uzticēta vadītājiem.
Vadītāju elites sociālās funkcijas ir ne mazāk nepieciešamas tirgus ekonomikas darbībai kā
izgudrotāju, tehnologu, inženieru, dizaineru, zinātnieku un eksperimentētāju elites funkcijas. Vadītāju
kategorijās daudzi no visievērojamākajiem cilvēkiem kalpo ekonomikas attīstības labā. Veiksmīgākos
vadītājus kompensē ar lielām algām un bieži ar daļu no uzņēmuma bruto peļņas. Daudzi no viņiem
savas karjeras gaitā kļūst paši par kapitālistiem un uzņēmējiem. Tomēr, vadītāju funkcijas atšķiras no
uzņēmēja funkcijām.
Nopietna kļūda ir uzskatīt uzņēmējdarbību ar vadību par populāro „vadības” un „darbaspēka”
antitēzi. Protams, šī neskaidrība ir ar nodomu. Tas ir domāts, lai apslēptu faktu, ka uzņēmēja funkcijas
ir pilnībā atšķirīgas no vadītāju funkcijām, kas piedalās biznesa vadības mazākajās detaļās. Biznesa
struktūra, kapitāla izvietošana dažādās ražošanas nozarēs un firmās, katras fabrikas lielums un
darbības virziens tiek pieņemts kā jau dots lielums un tiek uzskatīts, ka turpmāk attiecībā uz tiem
nebūs nekādu izmaiņu. Vienīgais uzdevums ir ieiet vecajā rutīnā. Protams, tādā nemainīgā pasaulē nav
nepieciešamība pēc novatoriem un pamudinātājiem; kopējā peļņas summa tiek līdzsvarota ar kopējo
zaudējumu summu. Lai atklātu šīs doktrīnas maldus pilnīgi pietiek salīdzināt Amerikas biznesa
struktūru 1960-jos gados ar 1940 gadu struktūru.
Bet pat nemainīgā pasaulē būtu bezjēdzīgi „darbaspēkam” piešķirt, kā to pieprasa plaši izplātītais
lozungs, vadības daļu. Šādas prasības realizēšanas rezultāts būtu sindikālisms176.
Tālāk arī ir iespējams sajaukt vadītāju ar birokrātu. Birokrātijas vadība, atšķirta no peļņas vadības, ir
pielietotā metode administratīvo lietu vadīšanai, kura rezultātam nav naudas vērtības tirgū. Policijas
departamentam uzticēto pienākumu veiksmīga izpildīšanas ir pats svarīgākais priekš sabiedrības
sadarbības saglabāšanas un katra sabiedrības locekļa labumam. Bet tam tirgū nav nekādas cenas, to
nevar pārdot vai nopirkt; līdz ar to nedrīkst to salīdzināt ar radušajiem izdevumiem mēģinājumos to
nosargāt. Tas rada ieguvumus, bet šie ieguvumi neatspoguļojas peļņā, kas pakļaujas naudas terminu
izteiksmei. Ekonomikas aprēķinu metodes un, jo īpaši, divkāršās ierakstu grāmatvedības metodes,
nevar attiecināt uz šiem ieguvumiem.
Policijas departamenta aktivitāšu veiksmi vai neveiksmi nevar noteikt atbilstoši peļņu-meklējošo
biznesu aritmētiskajiem procesiem. Neviens grāmatvedis nevar noskaidrot ir vai nav policijas
departaments vai kāda no viņa apakšnodaļām ir veiksmīgi darbojusies.
Naudas daudzumu, ko plāno iztērēt katra peļņu-meklējošā biznesa nozare, nosaka patērētāju
uzvedība. Ja automašīnas nozare trīskāršotu izmantoto kapitālu, tā noteikti uzlabotu pakalpojumus,
ko tā sniedz sabiedrībai. Sabiedrībai būtu daudz vairāk pieejamu mašīnu. Bet šī industrijas izplešanās
aizturētu kapitālu no citām ražošanas nozarēm, kurās tas varētu aizpildīt daudz steidzamākas
patērētāju vajadzības. Šis fakts padarītu automašīnas nozares izplešanos peļņu nenesošu un
palielinātu peļņu citās biznesa nozarēs. Savos mēģinājumos tiekties pēc visaugstākās iegūstamās
peļņas, uzņēmēji ir spiesti piešķirt katrai biznesa nozarei tikai tik daudz kapitālu cik tajā nozarē var tikt
izmantots nepasliktinot patērētāju daudz steidzamāko vēlmju apmierinājumu. Tādejādi, uzņēmēju
aktivitātes, tā sakot, tiek automātiski vadītas ar patērētāju vēlmēm, jo vēlmes tiek atspoguļotas
patērētāju preču cenu struktūrā.
Nekādi līdzvērtīgi ierobežojumi netiek prasīti no līdzekļu izvietošanas priekš uzdevumu veikšanas,
kam ir saistība ar valdības aktivitātēm. Nav šaubu, ka Ņujorkas policijas departamenta sniegtos
pakalpojumus varētu ievērojami uzlabot pārskatot budžeta sadali. Bet jautājums ir vai šis uzlabojums
būtu vai nebūtu pietiekošs, lai attaisnotu vai nu citu pakalpojumu ierobežošanu, ko sniedz citi
departamenti – piem., sanitārijas departaments pakalpojumi – vai arī nodokļu maksātāju privātā
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patēriņa ierobežošanu. Uz šo jautājumu nevar atbildēt ar policijas departamenta pārskatiem. Šie
pārskati sniedz informāciju tikai par radušajiem izdevumiem. Tie nespēj sniegt nekādu informāciju par
iegūtajiem rezultātiem, jo šos rezultātus nevar atspoguļot naudas izteiksmē. Iedzīvotājiem ir jānosaka
tieši tāds pakalpojumu daudzums, kādu viņi grib dabūt un ir gatavi samaksāt. Taču iedzīvotāji
atbrīvojas no šī uzdevuma, ieceļot padomi un pārstāvjus, kuri ir gatavi ievērot viņu nodomus.
Tādējādi, pilsētas mērus un vadītājus dažādos departamentos ierobežo ar budžetu. Viņi nevar paši
brīvi darīt tā kā viņi uzskata būtu visizdevīgāk atrisināt dažādās problēmas ar kurām nākas saskarties
viņu pilsoņiem. Viņiem ir pienākums izlietot piešķirtos līdzekļus tiem mērķiem kādiem tie bija
paredzēti budžetā. Viņi nedrīkst tos izlietot citiem mērķiem. Valsts pārvaldes auditēšanas nozare ir
pilnīgi atšķirīga no peļņu-meklējošo biznesu audita. Tās mērķis ir noskaidrot vai piešķirtie līdzekļi tika
izlietoti atbilstoši budžeta noteikumiem. Peļņu-meklējošajos biznesos vadītāju un apakš vadītāju
rīcības brīvība tiek ierobežota ar peļņas un zaudējumu apspriešanu. Peļņas motīvs ir vienīgais
nepieciešamais nosacījums, lai padarītu viņus pazemīgus patērētāju vēlmēm. Nav nepieciešams
ierobežot viņu rīcības brīvību ar instrukcijām un noteikumiem katrai minūtei. Ja viņi ir efektīvi, šāda
detalizēta iejaukšanās labākajā gadījumā būtu lieka, ja ne pat kaitīga, sasienot viņiem rokas. Ja viņi ir
neefektīvi, tas nepadarītu viņu darbības daudz veiksmīgākas. Tas vienīgi nodrošinātu viņus ar sliktu
aizbildinājumu, ka neveiksmi radīja nepiemērotie noteikumi. Vienīgais nepieciešamais norādījums ir
pašsaprotams un neprasa īpašu akcentēšanu: Iegūt peļņu.
Situācija ir atšķirīga valsts pārvaldē, valdības lietu kārtošanā. Šajā jomā amatpersonu un viņu padoto
palīgu rīcības brīvību neierobežo peļņas un zaudējumu apsvērumi. Ja viņu augstākais vadītājs neatkarīgi no tā, vai tā ir suverēnā tauta vai suverēns despots - atstātu viņiem brīvas rokas, viņi
atsacītos no savas pārākās varas viņu labā. Šīs amatpersonas kļūtu par bezatbildīgiem aģentiem un
viņu vara aizstātu tautas vai despota varu. Viņi darītu to, kā viņiem labpatīkas, nevis to, ko viņu
vadītāji vēlas, lai viņi dara. Lai novērstu tādu iznākumu un padarītu viņus iztapīgus savu vadītāju gribai,
ir jāsniedz viņiem detalizētas instrukcijas, kas regulē viņu rīcības gaitu no visiem aspektiem. Tad par
viņu pienākumu kļūst risināt lietas, stingri ievērojot šos noteikumus un regulējumu. Viņu brīvību
pielāgot savu rīcību tam, kas viņiem šķiet vispiemērotākais risinājums, ierobežo šīs normas. Viņi ir
birokrāti, tas ir, cilvēki, kuriem ikvienā gadījumā ir jāievēro nelokāmu noteikumu kopums.
Birokrātiska lietu kārtošana ir rīcība, kurai ir jāpakļaujas detalizētiem likumiem un noteikumiem, kurus
ir noteicis augstākas institūcijas varas orgāns. Tā ir vienīgā alternatīva peļņas pārvaldībai. Peļņas
pārvaldība ir nepiemērota, īstenojot lietas, kurām nav naudas vērtības tirgū, un bezpeļņas darbībās,
kuras varētu veikt arī uz peļņas bāzes. Pirmais ir spaidu un piespiešanas sociālā aparāta pārvades
gadījums; pēdējais ir bezpeļņas bāzes institūcijas, piemēram, skolas, slimnīcas vai pasta sistēmas
darbības gadījums. Kad vien sistēmas darbību nevada peļņas motīvs, to ir jāvada birokrātiskiem
noteikumiem.
Birokrātiska lietu kārtošana kā tāda nav ļaunums. Tā ir vienīgā piemērotā metode valdības, tas ir,
spaidu un piespiešanas sociālā aparāta, lietu kārtošanai. Cik nepieciešama ir valdība, tik birokrātisms šajā jomā - ir ne mazāk nepieciešams. Kur ekonomiskos aprēķinus nav iespējams veikt, birokrātiskas
metodes ir obligātas. Sociālistu valdībai tās ir jāpiemēro visās lietās.
Neviens uzņēmums - lai kāds arī būtu tā izmērs vai specifiskais uzdevums - nekad nevar kļūt par
birokrātisku, ja vien tas pilnībā un vienīgi darbojas uz peļņas bāzes. Tomēr tiklīdz tas atsakās no
tiekšanās uz peļņu un to aizstāj ar to, kas tiek dēvēts par kalpošanas principu - tas ir, pakalpojumu
sniegšanu, neņemot vērā, vai par tiem iegūtā cena sedz vai nesedz izmaksas -, tam ir ar birokrātiskām
metodēm jāaizstāj uzņēmējdarbības vadība. 177

11. Izlases process
Izlases procesu tirgū iedarbina visu tirgus ekonomikas dalībnieku kopīgie centieni. Cenšoties pēc
iespējas vairāk atbrīvoties no savas neērtības, katrs indivīds cieši apņēmies iegūt to pozīciju, kurā no
vienas puses var sniegt vislielāko apmierinājumu visiem citiem, un no otras puses – gūt lielāko labumu
no visu citu piedāvātajiem pakalpojumiem. Tas nozīmē, ka viņš mēģina pārdot dārgākajā tirgū un
nopirkt lētākajā tirgū. Tādu centienu rezultāts ir ne tikai cenu struktūra, bet ne mazākā mērā arī
sociālā struktūra, noteiktu uzdevumu uzticēšana dažādiem indivīdiem. Tirgus padara cilvēkus bagātus
vai nabagus, noteic, kurš vadīs lielas rūpnīcas un kurš mazgās grīdas, regulē, cik cilvēkiem jāstrādā
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vara raktuvēs un cik daudziem - simfoniskajos orķestros. Neviens no šiem lēmumiem netiek pieņemts
reizi par visām reizēm, tos var atcelt ik dienu. Izlases process nekad nebeidzas. Tas turpina ražošanas
sociālo aparātu pielāgot pieprasījuma un piedāvājuma izmaiņām. Tas atkal un atkal pārskata savus
iepriekšējos lēmumus un liek ikvienam pakļauties jaunam pārbaudījumam. Nav nekādas drošības un
nav tādas lietas, kā tiesības saglabāt jebkādu iepriekš iegūtu pozīciju. Neviens nav atbrīvots no tirgus
likuma, patērētāju suverēnās varas.
Ražošanas līdzekļu piederība nav privilēģija, bet gan sociāla atbildība. Kapitālisti un zemes īpašnieki ir
spiesti izmantot savu īpašumu, lai pēc iespējas labāk apmierinātu patērētājus. Ja viņi savus
pienākumus pilda lēni vai nemākulīgi, viņus soda ar zaudējumiem. Ja viņi savu mācību negūst un
nemaina savu rīcību, viņi zaudē savu turību. Neviena investīcija nav droša uz mūžu. Tas, kas neizmanto
savu īpašumu pakalpojumu sniegšanai patērētājiem visefektīvākajā veidā, ir nolemts neveiksmei. Vairs
nav vietas cilvēkiem, kas vēlas vien laiskumā un nevērībā izbaudīt savu bagātību. Īpašniekam ir
jāinvestē savi līdzekļi tā, ka pamatkapitāls un peļņa vismaz netiek sabojāti.
Kastu privilēģiju un tirdzniecības barjeru laikos bija ienākumi, kas nebija atkarīgi no tirgus. Prinči un
lordi dzīvoja uz pieticīgu vergu un dzimtcilvēku, kas viņiem maksāja desmito daļu, obligātos darbus un
nodevas, rēķina. Zemes īpašumtiesības varēja iegūt vien ar iekarojumiem vai dāsnām veltēm no
iekarotāja puses. Tās varēja zaudēt vien tad, ja dāvinātājs atsauca dāvinājumu vai tad, ja ienāca cits
iekarotājs. Pat vēlāk, kad lordi un viņu vasaļi sāka pārdot savus pārpalikumus tirgū, daudz efektīvāk
strādājoši cilvēki viņus nevarēja pastumt malā. Konkurence bija brīva tikai ļoti šaurās robežās. Muižu
īpašumu ieguve bija rezervēta muižniecības aprindām, pilsētu nekustamie īpašumi bija rezervēti
pilsētu pilsoņiem, lauksaimniecības zemes – zemniekiem. Konkurence mākslas un amatniecības
aprindās aprobežojās ar ģildēm. Patērētāji neatradās pozīcijā, lai apmierinātu savas vēlmes lētākajā
veidā, jo cenu kontrole pārdevējiem neļāva nolaist cenu. Pircēji bija pakļauti savu sagādnieku
žēlsirdībai. Ja priviliģētie ražotāji atteicās ķerties pie piemērotāko izejvielu un efektīvāko apstrādes
metožu izmantošanas, patērētājiem bija jāpacieš tādas stūrgalvības un konservatīvisma sekas.
Zemes īpašnieks, kas lieliski spēj sevi nodrošināt ar savas saimniecības augļiem, ir no tirgus neatkarīgs.
Tomēr mūsdienīgs lauksaimnieks, kas iegādājas aprīkojumu, mēslojumu, sēklas, darbaspēku un citus
ražošanas faktorus un pārdod lauksaimniecības produkciju, ir pakļauts tirgus likumam. Viņa ienākumi
ir atkarīgi no patērētājiem, un viņam savas darbības ir jāpielāgo viņu vēlmēm.
Tirgus izlases funkcija ir attiecināma arī uz darbaspēku. Darbinieku piesaista tāds darbs, kurā viņš var
sagaidīt vislielākos ienākumus. Ražošanas materiālo faktoru gadījumā darbaspēka faktors arī tiek
izmantots tur, kur tas vislabāk kalpo patērētājiem. Pārsvarā valda tendence neizšķiest nekādu darba
apmēru mazāk steidzama pieprasījuma apmierināšanai, ja vēl nav apmierināts steidzamāks
pieprasījums. Kā visi citi sabiedrības slāņi, arī strādnieks ir pakļauts patērētāju augstākajai varai. Ja
viņš nepakļaujas, viņu soda ar ienākumu samazinājumu.
Tirgus izlase neveido sociālo kārtību, kastas vai klases marksistiskā izpratnē. To neveido arī uzņēmēji
un lietu virzītāji no apvienotās sociālās klases. Katram indivīdam ir brīvas iespējas kļūt par lietu
virzītāju, ja tas paļaujas uz savu spēju nojaust nākotnes tirgus apstākļus labāk nekā tā līdzpilsoņi un tā
mēģinājumus rīkoties, pašam uzņemoties riskus un atbildību, pieņem patērētāji. Par lietu virzītāju var
kļūt, spontāni steidzoties uz priekšu un tādējādi pakļaujoties tirgus liktajiem pārbaudījumiem bez
cieņas pret indivīdiem, visiem citiem, kas vēlas kļūt par lietu virzītāju vai saglabāt šo ievērojamo
pozīciju. Ikvienam ir iespēja izmēģināt savu veiksmi. Jaunpienācējam nav jāgaida kāda pausts
uzaicinājums vai pamudinājums. Viņam ir jālec uz priekšu pēc paša ieskatiem un pašam jāzina, kā
nodrošināt nepieciešamos līdzekļus.
Atkal un atkal tiek apgalvots, ka „vēlīna” un „nobrieduša” kapitālisma apstākļos cilvēkiem bez naudas
vairs nav iespējams uzkāpt pa kāpnēm, lai nonāktu labklājības un uzņēmējdarbības pozīcijā. Neviens
nekad nav mēģinājis pierādīt šo tēzi. Kopš tā pirmo reizi tika izvirzīta, uzņēmējdarbības un kapitālistu
grupu struktūra ir ievērojami mainījusies. Liela daļa bijušo uzņēmēju un viņu mantinieku ir izzuduši un
citi cilvēki, jaunpienācēji, ir ieņēmuši viņu vietu. Protams, ir taisnība, ka pēdējo gadu laikā apzināti ir
attīstītas institūcijas, kas, ja vien drīz netiks iznīcinātas, tirgus funkcionēšanu padarīs neiespējamu no
visiem aspektiem.
Patērētāji rūpniecības un uzņēmējdarbības vadītājus izraugās tikai un vienīgi pēc to kvalifikācijas
piemērot ražošanu patērētāju vajadzībām. Viņus neuztrauc citas iezīmes un nopelni. Viņi vēlas, lai
kurpju ražotājs izgatavo labas un lētas kurpes. Viņi negrasās kurpju tirdzniecības darbu uzticēt
patīkamiem jaukiem puišiem, cilvēkiem ar labām viesistabas manierēm, mākslinieciskiem talantiem,
zinātnisko domāšanu vai jebkādiem citiem tikumiem vai talantiem. Lietpratīgam uzņēmējam nereti
trūkst daudzu sasniegumu, kas veicina cilvēka panākumus citās dzīves jomās.
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Mūsdienās ir diezgan ierasts nosodīt kapitālistus un uzņēmējus. Cilvēks ir tendēts vīpsnāt par tiem, kas
ir turīgāki par viņu pašu. Šie cilvēki, kā viņš apgalvo, ir bagātāki vien tādēļ, ka ir mazāk apzinīgi par viņu
pašu. Ja viņu neatturētu morāles un pieklājības likumu ievērošanas apsvērumi, viņš būtu ne mazāk
veiksmīgs par viņiem. Tādēļ cilvēki jūsmo pašapmierinātības un farizejiska paštaisnuma oreolā.
Tomēr ir taisnība, ka iejaukšanās radīto apstākļu ietekmē daudzi cilvēki pie turības var tikt ar
kukuļņemšanu un kukuļdošanu. Daudzās valstīs intervence ir tik ļoti iedragājusi tirgus augstāko varu,
ka uzņēmējam ir izdevīgāk paļauties uz politiskajos amatos esošajiem nekā uz patērētāju vajadzību
vislabāko apmierināšanu. Tomēr ne jau par to domā tie tautas pārstāvji, kas kritizē citu cilvēku turību.
Viņi apgalvo, ka metodes, ar kurām iegūta turība nevainojamā tirgus sabiedrībā, ir peļamas no ētiskā
viedokļa.
Pret tādiem apgalvojumiem ir jāuzsver, ka, kamēr vien tirgus darbībai nav kaitējusi valdību un citu
piespiedu faktoru intervence, biznesa panākumi ir patērētajiem sniegto pakalpojumu pierādījums.
Nabadzīgajam nav jābūt pakļautam turīgajam uzņēmējam citās jomās – viņš dažubrīd var būt
ievērojams zinātniskos, literāros un mākslinieciskos sasniegumos vai pilsoniskajā līderībā. Tomēr
ražošanas sociālajā sistēmā viņš ir pakļautais. Radošajam talantam var būt taisnība komerciālu
panākumu nievāšanā; varētu būt taisnība, ka viņš būtu veiksmīgs biznesā, ja nebūtu izvēlējies citas
jomas. Tomēr ierēdņi un strādnieki, kas lielās par savu morālo pārākumu, maldina paši sevi un rod
mierinājumu pašapmānā. Viņi neatzīst, ka līdzpilsoņi, patērētāji, ir viņus pārbaudījuši un atzinuši par
nederīgiem.
Bieži tiek apgalvots, ka nabadzīgs cilvēks cieš neveiksmi tirgus konkurencē izglītības trūkuma dēļ.
Iespēju vienlīdzīgums, kā tiek teikts, tiktu sniegts, ja izglītība visos tās līmeņos būtu pieejama
ikvienam. Tagad valda tendence samazināt visas atšķirības starp izglītību dažādiem cilvēkiem un
noliegt iedzimtu intelekta atšķirību, gribasspēka un rakstura pastāvēšanu. Plaši netiek atzīts, ka
izglītība nevar būt kas vairāk par jau attīstītu teoriju un ideju iedvešanu. Izglītība, lai kādus labumus tā
arī nesniegtu, ir tradicionālo mācību un vērtējumu pārnešana; tā visādā ziņā ir konservatīva. Tā rada
atdarināšanu un rutīnu, nevis uzlabojumu un progresu. Novatorus un radošos talantus nevar
izaudzināt skolās. Viņi ir tieši tie cilvēki, kas ignorē to, ko viņiem iemācīja skolā.
Lai gūtu panākumus uzņēmējdarbībā, nav nepieciešams biznesa vadības skolas zinātniskais grāds. Šīs
skolas māca padotos parastiem darbiem. Tajās noteikti nemāca uzņēmējus. Uzņēmēju nevar iemācīt.
Par uzņēmēju kļūst, izmantojot iespēju un aizpildot tukšumu. Tādas asas spriestspējas, tālredzības un
enerģijas izpaušanai nevajag speciālu izglītību. Visveiksmīgākie uzņēmēji bieži vien bija neizglītoti,
raugoties pēc skolotāju profesijas mācīšanas standartiem. Tomēr viņi bija atbilstoši savai sociālajai
funkcijai pielāgot ražošanu vissteidzamākajam pieprasījumam. Šo nopelnu dēļ patērētāji izvēlas viņus
par biznesa līderiem.

12. Indivīds un tirgus
Ir pierasts runāt metaforiski par automātiskiem un anonīmiem spēkiem, kas iekustina tirgus
„mehānismu”. Izmantojot tādas metaforas, cilvēki ir gatavi ignorēt faktu, ka vienīgie faktori tirgus
virzīšanai un cenu ir mērķtiecīgas cilvēku darbības. Nav nekāda automātisma; ir tikai cilvēku apzināta
un tīša tēmēšana uz izvēlēto mērķi. Nav mistisku mehānisku spēku; ir tikai cilvēka griba novērst
neērtības. Nav anonimitātes; ir es un tu, un Bils un Džo, un visi pārējie. Un katrs no mums ir gan
ražotājs, gan patērētājs.
Tirgus ir sociāls ķermenis; tas ir galvenais sociālais ķermenis. Tirgus fenomeni ir sociāli fenomeni. Tie ir
katra indivīda aktīva ieguldījuma rezultāts. Tomēr katrs tāds ieguldījums padara tos atšķirīgus.
Indivīdam tie šķiet kā kaut kas noteikts, ko viņš pats nevar mainīt. Ne vienmēr viņš redz, ka pats ir daļa
– kaut tikai maza daļa – no elementu kompleksa, kas noteic katru momentāno tirgus stāvokli. Tādēļ,
ka cilvēks nespēj apzināties šo faktu, kritizējot tirgus fenomenus, viņš jūtas brīvs nosodīt savu
līdzcilvēku rīcības veidu, ko attiecībā uz sevi uzskata par diezgan labu. Viņš vaino tirgu par tā
cietsirdību un nevērību pret personām, un prasa tirgus sociālu kontroli, lai to „padarītu cilvēcīgu”. No
vienas puses viņš prasa pasākumus patērētāju aizsardzībai pret ražotājiem. Tomēr no otras puses viņš
vēl dedzīgāk uzstāj uz nepieciešamību aizsargāt sevi kā ražotāju pret patērētājiem. Šo pretrunīgo
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prasību iznākums ir modernās valdības intervences metodes, kuru vispamanāmākie piemēri ir Vācijas
impērijas Sozialpolitik178 un amerikāņu Jaunais kurss179.
Seni maldi ir tas, ka civilas valdības likumīgs uzdevums ir aizsargāt mazāk efektīvo ražotāju no
efektīvāka ražotāja konkurences. Tiek prasīta no „patērētāju politikas” nošķirta „ražotāju politika”.
Pārmērīgi atkārtojot ābeces patiesību, ka ražošanas vienīgais mērķis ir sniegt bagātīgu patēriņa
piedāvājumu, cilvēki ar ne mazāku daiļrunību uzsver, ka „čaklais” ražotājs ir jāaizsargā no „slinkā”
patērētāja.
Tomēr ražotāji un patērētāji ir vienādi. Ražošana un patēriņš ir dažādās rīcības stadijas. Bet patiesībā
viņi ir tie paši cilvēki. Protams, ir iespējams aizsargāt mazāk efektīvu ražotāju pret efektīvāku kolēģu
konkurenci. Tāda priekšrocība priviliģētajiem sniedz labumus, ko netraucēts tirgus dod vienīgi tiem,
kam vislabāk sokas patērētāju vēlmju izpildīšana. Tomēr tas noteikti bojā patērētāju apmierinātību. Ja
tikai viens ražotājs vai neliela to grupa ir priviliģēta, labuma guvēji priekšrocības bauda uz pārējo
cilvēku rēķina. Bet, ja visi ražotāji ir vienlīdzīgi priviliģēti, ikviens zaudē kā patērētājs tikpat, cik viņš
iegūst kā ražotājs. Turklāt cieš visi, jo produktu piegādes samazinās, ja produktīvākie tiek kavēti no
savu prasmju izmantošanas jomā, kurā viņi var sniegt vislabākos pakalpojumus patērētājiem.
Ja patērētājs uzskata, ka ir lietderīgi vai pareizi maksāt augstāku cenu par vietējo nekā no ārzemēm
ievesto labību vai par ražojumiem, kas izgatavoti mazu uzņēmumu fabrikās vai tajās, kuru strādnieki ir
apvienoti arodbiedrībās, nekā citas izcelsmes ražojumiem, viņam ir visas tiesības to darīt. Tikai viņam
pašam ir jābūt apmierinātam, ka pārdošanā piedāvātā prece atbilst nosacījumiem, no kuriem ir
atkarīga viņa izvēle par augstāku cenu. Likumi, kas aizliedz viltot marķējumu par izcelsmi un preču
zīmēm, gūtu panākumus to mērķu sasniegšanā, kādi ir muitas nodevām, darba likumdošanai un
privilēģijām, kas piešķirtas mazajiem uzņēmumiem. Tomēr neapšaubāmi patērētāji nav gatavi tā
rīkoties. Fakts, ka prece tirgū tiek virzīta kā importēta, nekaitē tās pieprasījumam tirgū, ja tā ir labāka
vai lētāka, vai abējādi. Patērētāji ierasti vēlas iegādāties pēc iespējas lētāk, neņemot vērā preces
izcelsmi vai dažas specifiskas ražotāju iezīmes.
Mūsdienās visās pasaules malās praktizētā ražotāju politikas psiholoģija sakņojas neīstās ekonomikas
mācībās. Šīs mācības kategoriski noliedz, ka mazāk efektīviem ražotājiem garantētās privilēģijas ir
nasta patērētājiem. To aizstāvji apgalvo, ka tādi pasākumi ir kaitīgi tikai tiem, kurus tie diskriminē.
Kad, piespiežot runāt tālāk, viņiem ir jāatzīst, ka arī patērētājiem ir nodarīts kaitējums, viņi uzstāj, ka
patērētāji gūst vairāk nekā pietiekamu kompensāciju, jo saistībā ar aplūkotajiem pasākumiem
palielinās viņu ieņēmumi naudas izteiksmē.
Tādējādi pārsvarā rūpnieciskajās Eiropas valstīs protekcionisma piekritēji bija pirmie, kas dedzīgi
pasludināja, ka maitas nodevas lauksaimniecības produkcijai kaitē tikai lauksaimniekiem pārsvarā
agrārās valstīs un labības uzpircējiem. Ir skaidrs, ka kaitējums nodarīts arī eksporta interesēm. Tomēr
ne mazāk skaidrs ir tas, ka valsts, kas pieņem muitas nodevu politiku, patērētāji zaudē līdz ar tiem.
Viņiem ir jāmaksā augstāka cena par savu pārtiku. Protams, protekcionisma piekritējs atcērt, ka tā nav
nekāda nasta. Viņš pamato, ka papildu summa, ko maksā vietējais patērētājs, palielina lauksaimnieku
ienākumus un viņu pirktspēju; viņi tērēs visu pārpalikumu sabiedrības ar lauksaimniecību nesaistīto
slāņu saražotās produkcijas iegādei. Tādu nepareizu slēdzienu var viegli pierādīt kā nepamatotu ar labi
zināmu anekdoti par cilvēku, kas prasīja viesnīcniekam uzdāvināt viņam desmit dolāru; viņam tas neko
nemaksās, jo lūdzējs sola visu naudu iztērēt viņa viesnīciņā. Tomēr, neskatoties uz to visu,
protekcionisma piekritēju maldi iesakņojās sabiedrības viedoklī, un vienīgi tas izskaidro to iedvesmotu
pasākumu popularitāti. Daudzi cilvēki vienkārši neapzinās, ka vienīgais protekcionisma efekts ir
novirzīt ražošanu no vietām, kur uz vienu kapitāla un darba vienību var saražot vairāk, uz vietām, kur
saražo mazāk. Tas cilvēkus padara nabadzīgākus, nevis turīgākus.
Sākotnējais modernā protekcionisma un tiekšanās uz katras valsts ekonomisko pašapgādi pamats ir
atrodams maldīgajā uzskatā, ka tie ir labākie līdzekļi, kā katru pilsoni vai vismaz lielāko daļu viņu
padarīt bagātākus. Termins bagātība šajā saistībā nozīmē indivīda reālo ienākumu palielināšanos un
viņa dzīves līmeņa paaugstināšanos. Taisnība, ka nacionālās ekonomikas izolācija neizbēgami rodas no
centieniem iejaukties vietējā uzņēmējdarbībā, un tā ir kara laika tendenču rezultāts, kā arī viens no
faktoriem, kas veido tādas tendences. Tomēr skaidrs ir tas, ka nekad nebūs iespējams pārdot
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protekcionisma ideju vēlētājiem, ja ar to nevarētu viņus pārliecināt, ka protekcionisms ne tikai nebojā
viņu dzīves līmeni, bet to ievērojami palielina.
Ir svarīgi uzsvērt šo faktu, jo tas pilnībā apgāž mītu, kas izplatīts daudzās populārās grāmatās. Saskaņā
ar šiem mītiem mūsdienu cilvēku vairs nemotivē vēlme uzlabot savu materiālo labklājību un
paaugstināt savu dzīves līmeni. Ekonomistu apgalvojumi par pretējo ir maldīgi. Modernais cilvēks par
prioritāti izvirza „neekonomiskas” vai „neracionālas” lietas un ir gatavs atteikties no materiālā
uzlabojuma, ja tā iegūšana stāv ceļā šīm „ideālajām” rūpēm. Tā ir nopietna rupja kļūda, ko pārsvarā
pieļauj ekonomisti un uzņēmēji, lai interpretētu mūsu laika notikumus no „ekonomikas” skatupunkta
un kritizētu pašreizējās ideoloģijas par, kā tiek uzskatītus, tajās ietvertiem ekonomiskiem trūkumiem.
Cilvēki ilgojas pēc citām lietām vairāk nekā pēc labas dzīves.
Ir gandrīz neiespējami vēl maldīgāk iztulkot mūsu laika vēsturi. Mūsu laikabiedrus uz priekšu dzen
fanātiska dedzība iegūt vairāk ērtību un nevaldāma apetīte izbaudīt dzīvi. Mūsu dienām raksturīgs
sociālais fenomens ir sabiedriskās domas ietekmēšanas grupa – cilvēku apvienība, kas, izmantojot
visus līdzekļus - legālus vai nelegālus, miermīlīgus vai vardarbīgus -, cenšas paaugstināt pati savu
labklājību. Sabiedriskās domas ietekmēšanas grupai nekas nav svarīgs, izņemot tās biedru reālo
ienākumu palielināšanu. To neuztrauc neviens cits dzīves aspekts. Tā nebažījas, vai tās programmas
īstenošana traucē vai netraucē citu cilvēki, tās tautas vai valsts un visas cilvēces ļoti būtiskajām
interesēm. Tomēr, protams, ikviena sabiedriskās domas ietekmēšanas grupa vēlas pamatot savas
prasības kā tādas, no kurām iegūst visas sabiedrības labklājība kopumā, un nozākāt savus kritiķus par
nožēlojamiem neliešiem, idiotiem un nodevējiem. Īstenojot savus plānus tā izrāda šķietami reliģisku
sirds siltumu.
Visas politiskās partijas bez izņēmuma sola saviem atbalstītājiem lielākus reālos ienākumus. Šajā ziņā
nav atšķirības starp nacionālistiem un internacionālistiem un tirgus ekonomikas un sociālisma vai
intervences atbalstītājiem. Ja partija lūdz saviem atbalstītājiem uzupurēties tās lietas vārdā, tā
vienmēr skaidro, ka šie upuri ir nepieciešams pagaidu līdzeklis, lai sasniegtu galīgo mērķi – visu tās
locekļu materiālās labklājības uzlabošanos. Ja kāds uzdrošinās apšaubīt tās projektus, lai vairotu
grupas locekļu turību, ikviena partija to uzskata par viltīgu plānu pret tās prestižu un izdzīvošanu.
Ikviena partija ar dziļu naidu uzlūko ekonomistus, kas sāk paust tādu kritiku.
Visas ražotāju politikas variācijas tiek aizstāvētas, pamatojoties uz to šķietamo spēku paaugstināt
partijas locekļu dzīves līmeni. To aizstāvji vienmēr iesaka protekcionismu un ekonomisko
pašpietiekamību, arodbiedrību spiedienu un apmātību, darba tiesības, minimālās algas likmes, valsts
izdevumus, kredīta ekspansiju, subsīdijas un citus pagaidu līdzekļus kā vienīgo veidu, kā palielināt to
cilvēku, kuru balsis viņi vāc, reālos ienākumus. Ikviens mūsdienu valstsvīrs vai politiķis vienmēr saviem
vēlētājiem saka: „Mana programma padarīs jūs tik turīgus, cik to ļaus apstākļi, bet manu sāncenšu
programma nesīs jums nabadzību un postu.”
Taisnība, ka daži noslēgti intelektuāļi savās noslēpumainajās aprindās runā citādāk. Viņi par prioritāti
pasludina, kā paši to dēvē, mūžīgās absolūtās vērtības un savās runās – ne savā personīgajā rīcībā –
simulē nicinājumu pret laicīgām un pārejošām lietām. Tomēr sabiedrība ignorē tādus izteikumus.
Mūsdienu politiskās darbības galvenais mērķis ir nodrošināt atbilstošu sabiedriskās domas
ietekmēšanas grupu dalībniekiem augstāko materiālo labklājību. Līdera vienīgais ceļš uz panākumiem
ir iedvest cilvēkos pārliecību, ka viņa programma vislabāk atbilst šī mērķa sasniegšanai.
Ražotāju politikā nepareiza ir to maldīgā ekonomika.
Ja kāds ir gatavs nodoties modīgajai tendencei paskaidrot cilvēcīgas lietas, izmantojot psihopatoloģijas
terminoloģiju, var rasties kārdinājums teikt, ka modernais cilvēks pretstatā ražotāju politikai ar
patērētāju politiku ir kritis par upuri sava veida šizofrēnijai. Viņš neapzinās, ka ir nedalīta un nedalāma
persona, t.i. indivīds, un kā tāds ne mazāk ir patērētājs kā ražotājs. Viņa apziņas vienotība ir sadalīta
divās daļās; viņa prāts ir iekšēji sašķelts pats pret sevi. Tomēr tam, vai mēs pieņemam vai
nepieņemam šo veidu, kā aprakstīt faktu, ka ekonomikas mācības rezultāts šādās politikās ir kļūdains,
ir neliela nozīme. Mūs neuztrauc patoloģiskais avots, no kura kļūda varētu būt radusies, bet gan mūs
uztrauc pati kļūda un tās loģiskā sakne. Kļūdas atmaskošana ar loģiskas spriešanas līdzekļiem ir
prioritāte. Ja apgalvojums netiktu atklāts kā loģiski kļūdains, psihopatoloģija nevarētu prāta stāvokli,
kurā tas rodas, kvalificēt kā patoloģisku. Ja cilvēks iedomājas, ka ir Siāmas karalis, pirmais, kas
jānoskaidro psihiatram, ir tas, vai viņš ir vai nav tas, par ko sevi uzskata. Tikai tad, kad atbilde uz šo
jautājumu ir negatīva, cilvēku var uzskatīt par vājprātīgu.
Taisnība, ka lielākā daļa mūsu laikabiedru ir sasaitīti ar kļūdainu ražotāja-patērētāju saiknes
interpretāciju. Pērkot viņu uzvedas tā, it kā ar tirgu būtu saistīti vienīgi kā pircēji, un otrādāk pārdodot.
Kā pircēji viņi aizstāv pamata pasākumus, lai sevi pasargātu no pārdevējiem, un kā pārdevēji viņi
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aizstāv ne mazāk bargus pasākumus pret pircējiem. Tomēr šī nesabiedriskā rīcība, kas satricina pašus
sociālās sadarbības pamatus, nav patoloģiska prāta stāvokļa sekas. Tas ir aprobežotības, kas nespēj
aptvert tirgus ekonomikas darbību un sagaidīt galīgos rezultātus no katra paša darbības, rezultāts.
Var apgalvot, ka pārliecinošs vairākums mūsu laikabiedru garīgi un intelektuāli nav piemērojušies
dzīvei tirgus sabiedrībā, lai gan viņi paši un viņu tēvi ar savu darbību neapzināti šo sabiedrību ir
izveidojuši. Tomēr tādu nepiemērotību veido nekas cits, kā vien nespēja atzīt kļūdainās mācības kā
tādas.

13. Biznesa propaganda
Patērētājs nav viszinošs. Viņš nezina, kur var iegūt viszemāko cenu, kādu meklē. Ļoti bieži viņš pat
nezina, kāda veida prece vai pakalpojums ir piemērots, lai visefektīvāk novērstu konkrēto neērtību, ko
viņš vēlas novērst. Labākajā gadījumā viņš pazīst tirgus apstākļus nesenajā pagātnē un savus plānus
piemēro, balstoties uz šo informāciju. Informācijas par patieso tirgus stāvokli sniegšana ir tirgus
propagandas uzdevums.
Biznesa propagandai jābūt uzbāzīgai un kliedzošai. Tās mērķis ir piesaistīt lēnu cilvēku uzmanību,
modināt apslēptās vēlmes, vilināt cilvēkus ar jaunievedumiem aizstāt kūtro turēšanos pie tradicionāli
ierastās kārtības. Lai gūtu panākumus, reklāmai ir jābūt pielāgotai cilvēku, kuru uzmanību tā cenšas
iegūt, mentalitātei. Tai jāatbilst viņu gaumei un jārunā viņu valodā. Reklāma ir uzmācīga, trokšņaina,
vulgāra, dižmanīga, jo sabiedrība nereaģē uz cienīgiem mājieniem. Sabiedrības sliktā gaume ir tā, kas
reklamētājiem liek izrādīt sliktu gaumi. Reklamēšanas māksla ir attīstījusies par praktiskās psiholoģijas
nozari, kas ir pedagoģijai radniecīga disciplīna.
Kā visas lietas, kas veidotas, lai atbilstu masu gaumei, reklāma ir atbaidoša cilvēka maigajām jūtām. Šis
riebums ietekmē biznesa propagandas novērtējumu. Reklāma un visas citas biznesa propagandas
metodes tiek nosodītas kā vienas no visbriesmīgākajiem neierobežotas konkurences rezultātiem. Tā ir
jāaizliedz. Objektīviem ekspertiem vajadzētu informēt patērētājus; valsts skolām, „bezpartejiskai”
presei un kooperatīviem ir jāveic šis uzdevums.
Uzņēmēju tiesību reklamēt savu produkciju ierobežošana ierobežotu arī patērētāju brīvību iztērēt
savus ienākumus atbilstoši savām vajadzībām un vēlmēm. Viņiem būtu neiespējami uzzināt tik, cik viņi
var un vēlas, par tirgus stāvokli un apstākļiem, ko viņi uzskata par atbilstošiem, izvēloties, ko pirkt un
ko nepirkt. Viņi vairs neatrastos situācijā, lai, pamatojoties uz viedokli, ko paši izveidojuši par
pārdevēja novērtējumu par viņa produktiem, pieņemtu lēmumu; viņiem būtu jārīkojas pēc citu cilvēku
ieteikumiem. Nav neiespējami, ka šie padomdevēji varētu aiztaupīt viņiem kādu kļūdu. Tomēr
individuāli patērētāji atrastos aizbildņu aizgādībā. Ja reklamēšana nav ierobežota, patērētāji visā
visumā atrodas tiesnešu situācijā, kas par lietu uzzina, uzklausot lieciniekus un tieši pārbaudot visus
citus pierādījumu veidus. Ja reklamēšana ir ierobežota, viņi ir tāda tiesneša, kam ierēdnis ziņo par
savas pierādījumu pārbaudes rezultātiem, pozīcijā.
Plaši izplatīti ir maldi, ka ar prasmīgu reklamēšanu var pierunāt patērētāju nopirkt jebko, ko
reklamētājs vēlas, lai viņš nopērk. Saskaņā ar šo leģendu, patērētājs ir vienkārši neaizsargāts pret
reklamēšanas augsto spiedienu. Ja tā būtu taisnība, biznesa panākumi vai neveiksme būtu atkarīga
vienīgi no reklamēšanas. Tomēr neviens netic, ka jebkāda veida reklamēšana būtu guvusi panākumus,
lai sveču ražotāji noturētos jomā pret elektrisko spuldzi, jātnieki pret automašīnām, zoss spalva pret
rakstāmspalvu un vēlāk pret tintes pildspalvu. Tomēr ir jāatzīst, ka tas nozīmē arī to, ka reklamētās
preces kvalitāte palīdz veidot veiksmīgu reklāmas kampaņu. Tādēļ nav iemesla apgalvot, ka
reklamēšana ir lētticīgās sabiedrības apkrāpšanas metode.
Reklamētājam ir lieliska iespēja piespiest cilvēku izmēģināt preci, ko viņš nebūtu pircis, ja pirms tam
zinātu tās īpašības. Lai gan reklamēties var visas konkurējošās firmas, prece, kas ir labāka no
patērētāju kāres viedokļa, galu galā pārspēs mazāk piemērotu preci, lai arī kādas reklamēšanas
metodes tiktu pielietotas. Reklamēšanas triki un viltības labākā produkta pārdevējam ir pieejamas ne
mazāk kā sliktākā produkta pārdevējam. Tomēr vienīgi pirmajam ir priekšrocības, ko sniedz viņa
produkta labākā kvalitāte.
Preču reklamēšanas efektus parasti nosaka tas, ka pircējs atrodas situācijā, lai veidotu pareizu viedokli
par nopirktā priekšmeta noderīgumu. Mājsaimniece, kas ir izmēģinājusi konkrēta zīmola ziepes vai
pārtikas konservus no pieredzes zina, vai viņai arī nākotnē ir vēlams pirkt un patērēt šo produktu.
Tādēļ reklamēšana reklamētājam atmaksājas tikai tad, ja pirmā nopirktā parauga pārbaudes rezultāts
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nav patērētāja atteikšanās iegādāties to vēl. Uzņēmēji ir piekrituši, ka atmaksājas reklamēt tikai labās
preces
Pilnīgi citādi ir apstākļi tajās jomās, kur pieredze mums neko nespēj iemācīt. Reliģiskās, metafizikas un
politiskās propagandas apgalvojumus nevar ar pieredzi nedz pierādīt, nedz viltot. Attiecībā uz
pilnvērtīgāku dzīvi un pašu pilnību, jebkura pieredze vienmēr ir sarežģītu fenomenu pieredze, kas ir
atvērta dažādām interpretācijām, kam vienīgā mēraukla, ko var pielāgot politiskām mācībām, ir
apriorā spriešana. Tādēļ politiskā propaganda un biznesa propaganda ir ārkārtīgi atšķirīgas lietas, lai
gan bieži tās izmanto vienādas tehniskās metodes.
Ir daudz ļaunumu, kurus mūsdienu tehnoloģijas un terapija neārstē. Ir neārstējamas slimības un
nelabojami personīgie defekti. Skumji ir tas, ka daži cilvēki mēģina izmantot savu līdzcilvēku
nožēlojamo stāvokli, piedāvājot viņiem bezrecepšu medikamentus. Tāda pūšļošana vecus cilvēkus
nepadara jaunus un neglītas meitenes par skaistām. Tā tikai raisa cerības. Tirgus darbība nevājināsies,
ja varas iestādes novērsīs tādu reklamēšanu, kuras patiesumu nevar pierādīt ar eksperimentālo
dabaszinātņu metodēm. Tomēr, lai kurš arī būtu gatavs garantēt valdībai tādu varu, viņš nonāks
pretrunās, ja iebildīs prasībai iesniegt tādai pašai pārbaudei baznīcu un sektu paziņojumus. Brīvība ir
nedalāma. Tiklīdz kāds sāk to ierobežot, viņš nonāk uz nogāzes, kritienu no kuras ir grūti apturēt. Ja
kāds valdībai uzdod uzdevumu panākt, ka smaržu un zobu pastas reklāmā dominē patiesība, nevar
apstrīdēt tās tiesības meklēt patiesību svarīgākos reliģijas, filozofijas un sociālās ideoloģijas
jautājumos.
Ideja, ka biznesa propaganda var piespiest patērētājus pakļauties reklamētāju gribai, ir nepatiesa. Ar
reklamēšanu nekad nevar aizstāt labākas vai lētākas preces ar sliktākas kvalitātes precēm.
Reklamēšanas radītās izmaksas no reklamētāja viedokļa ir daļa no kopējām ražošanas izmaksām.
Uzņēmējs izdod naudu reklamēšanai, ja un kamēr sagaida, ka pārdošanas palielināšanās rezultāts būs
tīro ieņēmumu palielinājums. Šajā ziņā nav atšķirības starp reklamēšanas izmaksām un visām citām
ražošanas izmaksām. Ir bijis mēģinājums izšķirt ražošanas izmaksas un pārdošanas izmaksas.
Ražošanas izmaksu palielināšanās, ir teikts, palielina piedāvājumu, bet pārdošanas izmaksu (tostarp
reklamēšanas izmaksu) palielināšana palielina pieprasījumu180. Tā ir kļūda. Visas ražošanas izmaksas
tiek veiktas ar mērķi palielināt pieprasījumu. Ja saldumu ražotājs izmanto labākas izejvielas, viņa
mērķis ir palielināt pieprasījumu tikpat, cik tas ir, iesaiņojot pievilcīgākā iepakojumā un padarot
veikalus vilinošākus un ieguldot vairāk reklamēšanā. Vienas produkta vienības ražošanas izmaksu
palielināšanas ideja vienmēr ir palielināt pieprasījumu. Ja uzņēmējs vēlas palielināt piedāvājumu,
viņam jāpalielina kopējās ražošanas izmaksas, kā rezultāts bieži ir vienas vienības ražošanas izmaksu
samazināšanās.

14. „Volkswirtschaft” - Tautsaimniecība181
Tirgus ekonomika kā tāda nerespektē politiskās robežas. Tās darbības lauks ir pasaule.
Terminu Volkswirtschaft ilgstoši izmantoja Vācijas valdības visvarenības aizstāvji. Tikai daudz vēlāk
briti un franči sāka runāt par „British economy” un „l’economie francaise” kā no citām valstīm
atšķirīgu ekonomiku. Tomēr nedz angļu, nedz franču valodā neradās Volkswirtschaft ekvivalents
termins. Modernajā tendencē uz nacionālo plānošanu un nacionālo pašapgādi šajā vācu valodas vārdā
iekļautā mācība kļuva populāra visur. Tomēr tikai vācu valoda spēj izteikt vienā vārdā visas iekļautās
idejas.
Volkswirtschaft ir suverēnas valsts ekonomikas darbību kopums, kuras virza un
kontrolē valdība. Tā ir katras valsts politiskajās robežās atzīts sociālisms. Izmantojot šo terminu, cilvēki
pilnībā apzinās to, ka reālie apstākļi atšķiras no lietu stāvokļa, ko tie uzskata par vienīgo atbilstošo un
vēlamo stāvokli. Tomēr viņi no sava ideāla skatu punkta vilto visu tirgus ekonomikā notiekošo. Viņi
pieņem, ka pastāv nesamierināms konflikts starp Volkswirtschaft un savtīgo indivīdu, kas vēlas gūt
peļņu, interesēm. Viņi nekavējas noteikt, ka Volkswirtschaft intereses ir prioritārākas pār indivīdu
interesēm. Paštaisnam pilsonim vienmēr volkswirtscaftliche182intereses ir jāliek augstāk par savām
180

Skatīt Chamberlin, The Theory of Monopolistic Competition (Monopolistiskās Sāncensības Teorija)
(Cambridge, Mass., 1935), sākot no 123 lpp.
181
Volkswirtschaft – no vācu valodas tautas saimniecība
182
Volkswirtscaftliche – no vācu valodas tautas saimniecības

Lapa 169 no 458

savtīgajām interesēm. Viņam labprātīgi ir jārīkojas tā, it kā viņš būtu valdības ierēdnis, kas izpilda tās
pavēles. Gemeinnutz geht vor Eigennutz183 (valsts labklājība ir svarīgāka par indivīdu savtīgumu) bija
nacistiskās ekonomikas pārvaldības pamatprincips. Tomēr tā kā cilvēki ir pārāk notrulināti un izvirtuši,
lai pakļautos šim noteikumam, to ieviest ir valdības pienākums. Septiņpadsmitā un astoņpadsmitā
gadsimta vācu prinči, visupirms balsstiesīgie Brandenburgas hohencollerni un Prūsijas karaļi, bija
pilnībā piemēroti šim uzdevumam. Deviņpadsmitajā gadsimtā pat Vācijā no Rietumiem importētās
ideoloģijas nomainīja labi pārbaudītās un dabiskās nacionālisma un sociālisma politikas. Tomēr
Bismarks un citi viņa Sozialpolitik sekotāji un beigās arī nacisms tās atjaunoja.
Volkswirtschaft intereses tiek uzskatītas par nepielūdzami pretējām ne tikai indivīdu interesēm, bet ne
mazākā mērā arī jebkuras citas valsts Volkswirtschaft interesēm. Vēlamākais Volkswirtschaft stāvoklis
ir pilnīga ekonomikas pašpietiekamība. Valstij, kas ir atkarīga no jebkāda ārvalstu importa, trūkst
ekonomiskās neatkarības; tās suverenitāte ir tikai izlikšanās. Tādēļ valstij, kas nevar uz vietas saražot
visu nepieciešamo ir jāiekaro visas nepieciešamās teritorijas. Lai būtu patiešām suverēna un
184
neatkarīga, valstij ir jābūt Lebensraum jeb tik lielai un dabas resursiem bagātai teritorijai, ka tās
pašapgādes apstākļos dzīves līmenis ir ne zemāks kā jebkurā citā valstī.
Tādēļ Volkswirtschaft ideja ir radikālākais visu tirgus ekonomikas principu noliegums. Šī ideja vairāk
vai mazāk vadīja visu valstu ekonomikas politikas pēdējo desmitgažu laikā. Sekošana šai idejai izraisīja
mūsu gadsimta šausminošos karus un var izraisīt vēl postošākus karus nākotnē.
No pašiem cilvēces vēstures pirmsākumiem divi pretēji tirgus ekonomikas un Volkswirtschaft principi
ir cīnījušies viens ar otru. Valdība, citiem vārdiem piespiešanas un spaidu sociālais aparāts, ir
nepieciešams miermīlīgai sadarbībai. Tirgus ekonomika nevar iztikt bez policijas varas, kas apsargā
raitu funkcionēšanu, draudot vai pielietojot vardarbību pret miera traucētājiem. Tomēr
nepieciešamajiem pārvaldniekiem un viņu bruņotajiem pavadoņiem vienmēr ir kārdinājums izmantot
savus ieročus pašiem savas totalitārās varas izveidei. Ambicioziem karaļiem un ģenerālisimusiem
izaicinājums ir tas vien, ka pastāv indivīda dzīves joma, kas nav pakļauta stingrai disciplīnai. Prinči,
valdnieki un ģenerāļi nekad nav labprātīgi liberāli. Viņi kļūst liberāli tikai tad, kad pilsoņi viņus piespiež
tādiem kļūt.
Sociālistu un intervences piekritēju plānu radītās problēmas tiks aplūkotas tālākās šīs grāmatas daļās.
Šeit mums ir tikai jāatbild uz jautājumu, vai kādas Volkswirtschaft īpašības ir vai nav savienojamas ar
tirgus ekonomiku. Volkswirtschaft idejas aizstāvji neuzskata savu sistēmu tikai par nākotnes sociālās
kārtības izveides modeli. Viņi to uzsvērti pasludina pat tirgus sistēmas apstākļos, kas, protams, viņu
acīs ir nepamatotu un aplamu politiku produkts, kas ir pretrunā cilvēka dabai, Volkswirtschaften185.
Viņi uzskata, ka vienu Volkswirtschaft formu no visām citām nenošķir tikai politiskās institūcijas, kā
ekonomisti mums liktu domāt. Vietējo tirdzniecību un ārējo tirdzniecību nenošķir tirdzniecības un
migrācijas barjeras, ko veido valdības iejaukšanās uzņēmējdarbībā un likumu normu atšķirības, un
aizsardzība, ko indivīdiem sniedz tiesas un tribunāli. Viņi saka, ka gluži pretēji - šī dažādība ir pašu lietu
dabas, neatrisināma faktora nepieciešamais iznākums; to nevar novērst ar ideoloģiju un tas savu
iedarbību atstāj neatkarīgu no tā, vai likumi un pārvaldnieki, un tiesneši ir gatavi to ņemt vērā vai nav.
Tādēļ viņu acīs Volkswirtschaft ir kā dabas dota īstenība, bet pasauli aptverošā ekumēniskā cilvēku
186
sabiedrība, pasaules ekonomika (Weltwirtschaft ) ir vienīgi neīstas mācības izdomāts spoks, plāns,
kas izgudrots civilizācijas iznīcināšanai.
Patiesībā indivīdi savā rīcībā, savā ražīgumā kā ražotāji un patērētāji, kā pārdevēji un pircēji nekādi
neizdala vietējo tirgu no ārējā tirgus. Viņi izšķir vietējo tirdzniecību un tirdzniecību ar attālākām
vietām, kamēr vien transportēšanas izmaksām ir kāda nozīme. Ja valdības iejaukšanās, piemēram,
muitas nodevas padara starptautiskos darījumus dārgākus, viņi ņem šo faktu vērā tāpat, kā viņi
pievērš uzmanību preču nosūtīšanas izmaksām. Nodevai kaviāram nav citādāka ietekme, kāda būtu, ja
palielinātos tā transportēšanas izmaksas. Stingrs kaviāra importēšanas aizliegums nerada citādāku
situāciju kāda rastos, ja kaviārs neizturētu transportēšanu bez būtiskas kvalitātes pasliktināšanās.
Rietumu vēsturē nav bijis tādas lietas, kā reģionālā vai nacionālā autarķija. Mēs varētu atzīt, ka bija
periods, kurā darbu dalīšana nesniedzās pāri ģimenes mājsaimniecības robežām. Bija ģimeņu un cilšu,
kas nepiekopa starppersonu maiņas darījumus, pašapgāde. Tomēr līdz ar starppersonu maiņas
183
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darījumu rašanos tā šķērsoja politisko kopienu robežas. Bartera starp kaimiņiem praksei sekoja
barters starp attālāku reģionu iedzīvotājiem, starp dažādu cilšu, ciemu un politisko kopienu locekļiem.
Barterā un tirdzniecībā cilvēki visupirms vēlējās iegūt lietas, ko paši nevar saražot no sev pieejamajiem
resursiem. Pirmie tirdzniecības priekšmeti bija sāls, citi minerāli un metāli, kuru krājumi ir nevienlīdzīgi
izdalīti pa zemes virsu, labība, ko daži uz vietējās zemes nevarēja izaudzēt, un artefakti, ko tikai dažu
reģionu iedzīvotāji spēja izgatavot. Tirdzniecība sākās kā ārējā tirdzniecība. Tikai vēlāk kaimiņu starpā
attīstījās vietējie maiņas darījumi. Pirmos caurumus, kas slēgto mājsaimniecību ekonomiku pavēra
starppersonu maiņas darījumiem, radīja attālu reģionu produkti. Neviena patērētāja paša vērtējumā
nebija svarīgi, vai sāls un metāli, ko viņš nopirka, bija „vietējās” vai „ārējās” izcelsmes. Ja būtu bijis
citādāk, valdībām nebūtu bijis nekāda iemesla iesaistīties, izmantojot muitas nodevas un citus šķēršļus
ārējai tirdzniecībai.
Tomēr pat, ja valdībai izdodas radīt nepārvaramas barjeras vietējā tirgus atdalīšanai no ārējiem
tirgiem un tādējādi izveidot perfektu nacionālo autarķiju, netiek radīta Volkswirtschaft. Tirgus
ekonomika, kas ir perfekti pašapgādāta, joprojām ir tirgus ekonomika; tā veido slēgtu un izolētu
katalaktikas187 sistēma. Fakts, ka tās pilsoņiem trūkst priekšrocību, ko tie varētu gūt no starptautiskas
darba dalīšanas, ir vienkārši viņu ekonomisko apstākļu bāze. Tikai tad, ja tāda izolēta valsts kļūst
pilnībā sociālistiska, tās tirgus ekonomika tiek pārvērsta Volkswirtschaft.
Neomerkantīlisma propagandas fascinēti, cilvēki izmanto izteiksmes veidu, kas ir pretrunā principiem,
ko tie izmanto par savas rīcības virzītāju, un visām sociālās kārtības, kurā viņi dzīvo, raksturīgajām
iezīmēm. Pirms ilga laika briti sāka par „mūsu” saukt ražotnes un fermas, kas atrodas Lielbritānijā un
pat tās, kas atrodas domīnijās, Indas upes austrumu krastā un kolonijās. Tomēr, ja cilvēks ne tikai
vēlējās izrādīt savu patriotisko dedzību un iespaidot citus cilvēkus, viņš nebija gatavs maksāt augstāku
cenu par „savu” ražotņu produkciju nekā „svešu” ražotņu izgatavoto. Pat tad, ja viņš tā būtu uzvedies,
viņa valsts robežās esošo ražotņu apzīmēšana kā „mūsu” nebūtu atbilstoša. Kādā ziņā londonietis
pirms nacionalizācijas varētu saukt viņam nepiederošas ogļu raktuves, kas atrodas Anglijā, par „mūsu”
raktuvēm un Rūrā esošās par „svešām” raktuvēm? Neatkarīgi no tā, vai viņš pirka „britu” ogles vai
„vācu” ogles, viņam vienmēr bija jāmaksā pilna tirgus cena. Ne jau „amerika” pērk šampanieti no
„Francijas”. Vienmēr atsevišķs amerikānis ir tas, kurš to pērk no atsevišķa francūža.
Kamēr vien vēl ir palikusi vieta indivīdu darbībai, kamēr ir privātīpašums un preču un pakalpojumu
apmaiņa starp indivīdiem, Volkswirtschaft nepastāv. Tikai tad, ja pilnīga valdības kontrole ir aizstājusi
indivīdu izvēli, Volkswirtschaft parādās kā īsta realitāte.
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Katalaktika – no angļu valodas – catallactic -– praksioloģijas teorija par to, kā brīvā tirgus sistēma
izskaitļo maiņas kursus un cenas.
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3. CENAS

1. Cenu veidošanas process
Neregulārā bartera darījumā, kurā cilvēki, kas parasti neizmanto tirgošanos ar citiem cilvēkiem,
apmainās ar precēm ierastā kārtībā, nevis sarunu ceļā, maiņas kurss tiek noteikts plašās robežās.
Katalaktika – teorija par maiņas kursiem un cenām – nevar noteikt, kādā punktā šajās robežās
konkrētā likme tiks noteikta. Viss, ko tā attiecībā uz tādām apmaiņām var novērtēt, ir tas, ka tās
ietekmēt var tikai tad, ja katra puse saņemto novērtē augstāk par to, ko atdod.
Indivīda atkārtotas maiņas darbības soli pa solim veido tirgu, uz privātīpašumu balstītā sabiedrībā
attīstoties darba dalīšanai. Ražošanai citu cilvēku patēriņam kļūstot ar ieradumu, sabiedrības
locekļiem ir jāpārdod un jāpērk. Apmaiņas darījumiem kļūstot daudzskaitlīgiem un palielinoties
cilvēku, kas piedāvā vai pieprasa vienas un tās pašas preces, skaitam, sašaurinās robežas starp pušu
novērtējumu. Netiešā apmaiņa un tās uzlabošana, izmantojot naudu, darījumus sadala divās daļās:
pārdošana un pirkšana. Kas vienas puses acīs ir pārdošana, otrai pusei ir pirkšana. Naudas dalāmība,
kas praktisku iemeslu dēļ ir neierobežota, padara iespējamu apmaiņas likmi noteikt ar precizitāti.
Maiņas kursi tagad ierasti ir naudā izteiktas cenas. Tās nosaka ļoti šaurās robežās: no vienas puses ir
galējā pircēja un galējā piedāvātāja, kas atturas no pārdošanas, vērtējumi un no otras puses ir galējā
pārdevēja un galējā potenciālā pircēja, kas atturas no pirkšanas, vērtējumi.
Tirgus koncentrācija ir uzņēmēju, lietu virzītāju, spekulantu un uzpircēju darbību tuvākajā nākotnē un
arbitrāžā rezultāts. Tiek apgalvots, ka katalaktika ir balstīta uz pieņēmumu – pretstatā realitātei -, ka
visām pusēm tiek sniegtas pilnīgas zināšanas par tirgus datiem un tās spēj gūt lielāko labumu no
vēlamākajām pirkšanās un pārdošanas iespējām. Taisnība, ka ekonomisti patiešām ticēja, ka tāds
pieņēmums ir iekļauts cenu teorijā. Šie autori ne tikai nespēja apjaust, kā pasaule, ko apdzīvo cilvēki
ar pilnīgi vienādām zināšanām un tālredzību, atšķirtos no reālās pasaules, kuru visi ekonomisti vēlējās
interpretēt savu teoriju attīstīšanā, viņi arī kļūdījās, neapzinoties to, ka paši neizmanto tādu
pieņēmumu, kad paši apsprieda cenas.
Ekonomikas sistēmā, kurā katrs spēlētājs ir spējīgs pareizi atpazīt tirgus situāciju ar vienādu izpratnes
spēju, cenu pielāgošana ikvienai datu izmaiņai būtu iespējama vienā rāvienā. Nav iedomājama tāda
vienveidība pareizā datu izmaiņu izzināšanā un novērtēšanā, ja vien neiesaistās pārcilvēciski faktori.
Mums vajadzētu pieņemt, ka ar katru cilvēku ir sazinājies eņģelis, kas ir informējis viņu par
notikušajām datu izmaiņām un devis padomu, kā visatbilstošāk pielāgot savu rīcību šīm izmaiņām.
Noteikti tirgu, kuru aplūko katalaktika, pilda cilvēki, kuru zināšanu līmenis par datu izmaiņām ir dažāds
un kuri pat tad, ja viņiem ir vienāda informācija, to vērtē atšķirīgi. Tirgus darbība atspoguļo faktu, ka
datu izmaiņas vispirms uztver daži cilvēki un dažādi cilvēki izdara dažādus secinājumus par to
ietekmes novērtējumu. Uzņēmīgāki un prātīgāki indivīdi uzņemas vadību, citi vēlāk seko. Vērīgi
indivīdi novērtē apstākļus pareizāk, nekā to dara mazāk gudrie, un tādēļ ir veiksmīgāki savā darbībā.
Ekonomisti nekad savos spriedumos nedrīkst ignorēt faktu, ka dabiska un iegūta cilvēku nevienlīdzība
padara atšķirīgu viņu pielāgošanos viņu vides apstākļiem.
Tirgus procesa dzinējspēks nav nedz patērētāji, nedz ražošanas līdzekļu - zemes, kapitāla, preču un
darbaspēka – īpašnieki, bet gan uzņēmēji, kas virza un spekulē. Tie ir cilvēki, kas ir apņēmušies
nopelnīt, gūstot labumu no cenu atšķirībām. Apķērīgāki un tālredzīgāki nekā citi cilvēki, viņi raugās
apkārt, meklējot peļņas avotus. Viņi pērk tur un kad uzskata cenas par pārāk mazām un pārdod tur un
kad cenas uzskata par pārāk augstām. Viņi vēršas pie ražošanas faktoru īpašniekiem, un viņu radītā
sāncensība rada šo faktoru cenu kāpumu līdz robežai, kas atbilst viņu gaidām par produktu cenām
nākotnē. Viņi vēršas pie patērētājiem, un viņu radītā sāncensība pazemina patērētāju preču cenas līdz
punktam, kurā var pārdot visu piegādāto. Peļņu meklējošas spekulācijas ir gan tirgus dzinējspēks, gan
arī ražošanas dzinējspēks.
Satraukums tirgū nezūd nekad. Iedomātai konstrukcijai par vienlīdzīgi mainīgu ekonomiku nav
līdzinieka realitātē. Nav iespējama situācija, kad, ņemot vērā laika priekšrocības, ražošanu veidojošo
faktoru cenu summa, ir vienāda ar produktu cenu un turpmākas izmaiņas nav gaidāmas. Spekulantus
vienmēr kārdina peļņas gaidas.
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Iedomāta konstrukcija par vienlīdzīgi mainīgu ekonomiku ir garīgs instruments, lai izprastu
uzņēmējdarbības peļņu un zaudējumus. Tā, protams, nav konstrukcija cenu veidošanas procesa
izprašanai. Galīgās cenas, kas atbilst šai izdomātajai koncepcijai, nekādā ziņā nav identiskas tirgus
cenām. Uzņēmēju vai jebkuru citu spēlētāju uz ekonomikas skatuves darbības nevada tādas lietas kā
līdzsvara cenas un vienlīdzīgi mainīga ekonomika. Uzņēmēji ņem vērā paredzamās nākotnes cenas,
nevis galīgās cenas vai līdzsvara cenas. Viņi atklāj atšķirības starp ražošanu veidojošo faktoru cenu
augstumu un paredzamo produktu cenu nākotnē, un viņi ir cieši apņēmušies gūt labumu no tādām
atšķirībām. Tādi uzņēmēju centieni galu galā rezultētos vienlīdzīgi mainīgā ekonomikā, ja vien
neparādītos nekādas turpmākas izmaiņas datos.
Uzņēmēju darbība rada tendenci uz cenu izlīdzināšanu dažām precēm visās tirgus apakšdaļās, ņemot
vērā transportēšanas izmaksas un tai patērēto laiku. Cenu atšķirības, kas nav tikai īslaicīgas un tiks
izbeigtas ar uzņēmējdarbības rīcību, vienmēr ir specifisku šķēršļu, kas traucē raksturīgo tendenci uz
izlīdzināšanu, rezultāts. Kāds šķērslis novērš peļņu meklējoša biznesa iejaukšanos. Vērotājs, kas nav
īpaši pazīstams ar faktiskajiem tirdzniecības apstākļiem, bieži vien nezina, kā atpazīt institucionālo
barjeru, kas kavē tādu izlīdzināšanu. Tomēr iesaistītie tirgotāji vienmēr zina, kas padara neiespējamu
to, ka viņi gūst labumu no tādām atšķirībām.
Statistiķi šo problēmu uztver pārāk nevērīgi. Kad viņi ir atklājuši preces vairumtirdzniecības cenas
atšķirību divās pilsētās vai valstīs, kas pilnībā nav izskaidrojama ar transportēšanas izmaksām, muitas
tarifiem un akcīzes nodevām, viņi piekrīt vērtējumam, ka naudas pirktspēja un cenu „līmenis” ir
atšķirīgs.1 Pamatojoties uz tādiem apgalvojumiem cilvēki izstrādā programmas, lai novērstu šīs
atšķirības ar monetāriem pasākumiem. Tomēr šādu atšķirību pamatcēlonis nevar būt monetāros
apstākļos. Ja cenas abās valstīs ir novērtētas viena valūtas veida izteiksmē, ir nepieciešams atbildēt uz
jautājumu, kas kavē uzņēmējus no tādu darījumu sākšanas, kam vajadzētu novērst cenu atšķirības.
Būtībā tāpat ir arī tad, ja cenas ir izteiktas dažādos naudas veidos. Savstarpējās maiņas kurss dažādiem
naudas veidiem virzās uz punktu, kurā vairs nav rezerves, lai ienesīgi izmantotu preces cenu atšķirības.
Kad vien dažādās vietās pastāv preces cenu atšķirības, ekonomikas vēstures un aprakstošās
ekonomikas uzdevums ir noteikt, kādas institucionālās barjeras kavē veikt darījumus, kuru rezultāts
būtu cenu izlīdzināšana.
1.Dažreiz cenu atšķirība, ko nosaka cenu statistika, ir tikai šķietama. Cenas kurss var būt saistīts ar
dažādu konkrētās preces kvalitāti. Vai arī atbilstoši vietējās tirdzniecības paražām tās var nozīmēt
dažādas lietas. Piemēram, tās var iekļaut vai neiekļaut iepakojuma izmaksas, tās var būt attiecināmas
uz skaidras naudas maksājumu vai atliktu maksājumu; un tā tālāk.
Visas cenas, ko mēs zinām, ir pagātnes cenas. Tās ir ekonomikas vēstures fakti. Runājot par tagadnes
cenām, mēs norādām, ka tuvākās nākotnes cenas neatšķirsies no tām, kas bija tuvākajā pagātnē.
Tomēr tas viss, kas tiek apgalvots par nākotnes cenām, ir tikai nākotnes notikumu izpratnes rezultāts.
Ekonomikas vēstures pieredze nekad nepasaka mums vairāk par konkrētu laiku un konkrētu vietu, kur
divas puses A un B apmainījās ar konkrētu preces a daudzumu pret konkrētu naudas p vienību skaitu.
Runājot par tādām pirkšanas un pārdošanas darbībām par tirgus cenu a, mūs vada teorētisks ieskats,
kas radies no apriora sākumpunkta. Tas ir ieskats, ka bez specifiskiem faktoriem, kas rada cenu
atšķirības, vienā laikā un vienā vietā par vienādu daudzumu tās pašas preces samaksātās cenas virzās
uz izlīdzināšanu, tas ir uz galīgo cenu. Tomēr faktiskās tirgus cenas nekad nesasniedz šo galīgo stāvokli.
Dažādas tirgus cenas, par kurām mēs varam iegūt informāciju, tika noteiktas atšķirīgos apstākļos. Ir
nepieļaujami jaukt galīgās cenas ar no tām aprēķinātu vidējo cenu.
Salīdzinot cenas, pieņemt, ka preces ir vienādas kvalitātes, ir pieļaujams vien ņemot vērā atvietojamās
preces, par kurām vienošanās ir panākta organizētā noliktavā vai preču biržās. Neatkarīgi no tādām
cenām, par kurām ir panākta vienošanās biržās, un preču cenu, kuru viendabību var precīzi noteikt ar
tehnoloģisku analīzi, rupja kļūda ir neņemt vērā aplūkoto preču kvalitātes atšķirības. Pat audumu baķu
vairumtirdzniecībā priekšmetu dažādībai ir galvenā loma. Plaša patēriņa preču cenu salīdzinājums
galvenokārt ir maldinošs saistībā ar kvalitātes atšķirību. Vienā darījumā tirgoto preču daudzums arī ir
svarīgs, nosakot par vienu vienību samaksāto cenu. Korporācijas akciju, kas pārdotas vienā lielā
partijā, cena ir citādāka nekā tām, kas pārdotas vairākās mazās partijās.
Šie fakti ir atkal un atkal jāuzver, jo mūsdienās ir pieņemts izmantot statistisku cenu datu izstrādi pret
cenu teoriju. Tomēr cenu statistika kopumā ir apšaubāma. Tās pamati ir nedroši, jo lielākajā daļā
gadījumu apstākļi neļauj salīdzināt dažādus datus, to saistību sērijās un vidējo aprēķināšanu. Statistiķi,
pilni dedzības sākt matemātiskas operācijas, padodas kārdinājumam neņemt vērā pieejamo datu
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nesalīdzināmību. Informācija, ka konkrēta firma konkrētā datumā pārdeva konkrētu kurpju veidu par
sešiem dolāriem pārī, attiecas uz ekonomikas vēstures faktu. Pētījums par kurpju cenu uzvedību no
1923.līdz 1939.gadam ir pieņēmums, tomēr ir iespējams pielietot sarežģītākas metodes.
Katalaktika apliecina, ka uzņēmējdarbības aktivitātes ir virzītas uz to, lai atceltu cenu atšķirtības, ko
nerada transportēšanas un tirdzniecības barjeru izmaksas. Neviena pieredze nekad nav bijusi pretrunā
šai teorēmai. Rezultāti, kas iegūti no nevienlīdzīgu lietu patvaļīgas identifikācijas, ir neatbilstoši.

2. Novērtēšana un cenošana
Cenu noteikšanas galīgais avots ir patērētāju atzinums par vērtību. Cenas ir rezultāts vērtējumam, ka
priekšroka tiek dota a nevis b. Tās ir sociāls fenomens, jo veidojas visu indivīdu, kas piedalās tirgus
darbībā, vērtējumu savstarpējā mijiedarbībā. Katrs indivīds, pērkot vai nepērkot un pārdodot vai
nepārdodot, sniedz savu ieguldījumu tirgus cenu veidošanā. Tomēr jo lielāks ir tirgus, jo mazāka ir
katra indivīda ieguldījuma nozīme. Tādēļ indivīdam šķiet, ka tirgus cenu struktūra ir fakts, kuram ir
jāpielāgo sava rīcība.
Vērtējumi, kuru rezultāts ir noteiktas cenas, ir atšķirīgi. Katra puse augstāku vērtību piešķir precei, ko
tā saņem, nevis precei, ko tā atdod. Maiņas kurss, cena, nav vērtējumu vienlīdzīguma produkts, bet
gan gluži pretēji – vērtējumu pretrunu produkts.
Ir skaidri jānodala cenošana no novērtējuma. Cenošana nekādā ziņā nav atkarīga no cilvēka, kas to
izvērtē, subjektīvā skatījuma. Viņš nav apņēmies noteikt subjektīvu konkrētās preces lietošanas
vērtību, bet gan paredzēt cenas, kādas noteiks tirgus. Novērtēšana ir spriedums par vērtību, kas
izteikts ar vērtības atšķirību. Novērtēšana ir paredzamā fakta gaidas. Tās mērķis noteikt, kādas cenas
tiks maksātas tirgū par konkrētu preci vai kāds naudas daudzums būs nepieciešams konkrētas preces
iegādei.
Tomēr cenošana un novērtēšana ir cieši saistītas. Zemnieka, kas spēj pats sevi apgādāt, cenošana tieši
salīdzina nozīmību, kādu viņš pievērš dažādiem līdzekļiem, kā novērst neērtības. Cilvēks, kas tirgū pērk
vai pārdod, cenošana nedrīkst neievērot tirgus cenu struktūru; tās ir atkarīgas no novērtēšanas. Lai
zinātu cenas nozīmi, ir jāzina iesaistītās naudas daudzuma pirktspēja. Vispār ir nepieciešams zināt
cenas tām precēm, ko cilvēks vēlas iegādāties, un uz tādu zināšanu bāzes veidot viedokli par to
nākotnes cenām. Ja indivīds runā par izmaksām, kas radās kādu jau iegādātu preču pirkšanā vai
radīsies, pērkot preces, ko viņš plāno iegādāties, šīs izmaksas tiek izteiktas naudas attiecībās. Tomēr
šis naudas daudzums viņa acīs atbilst apmierinājuma līmenim, kādu viņš varētu gūt, to izmantojot citu
preču iegādei. Cenošana met līkumu, kas iet caur tirgus cenu struktūras novērtēšanu; bet vienmēr tā
galīgais mērķis ir salīdzināt alternatīvus veidus izjustās neērtības novēršanai.
Beigās vienmēr indivīda subjektīvs spriedums par vērtību nosaka cenu veidošanos. Katalaktika
cenošanas procesa spriešanā noteikti atgriežas pie darbības pamatkategorijas – priekšrokas došanai a
nevis b. Populāru kļūdu skatījumā ir lietderīgi uzsvērt, ka katalaktika aplūko reālās cenas, kā tās tiek
maksātas konkrētos darījumos, nevis iedomātas cenas. Galīgās cenas jēdziens ir tikai garīgs
instruments atsevišķas problēmas – uzņēmējdarbības peļņas un zaudējumu rašanās - aptveršanai.
„Pelnītas” un „godīgas” cenas jēdzienam nav nekādas zinātniskas nozīmes; tas ir vēlmju maskēšana,
tiekšanās uz situāciju, kas ir atšķirīga no reālas. Tirgus cenas pilnībā nosaka cilvēku spriedumi par
vērtību, viņiem reāli rīkojoties.
Ja kāds saka, ka cenas virzās uz punktu, kur kopējais pieprasījums ir vienlīdzīgs kopējam
piedāvājumam, viņš ķeras pie cita veida, kā izteikt to pašu fenomenu virkni. Pieprasījums un
piedāvājums ir to, kas pērk, un to, kas pārdot, rīcības rezultāts. Ja, citām lietām esot vienlīdzīgām,
piedāvājums palielinās, cenām ir jāsamazinās. Ar iepriekšējo cenu visi tie, kas ir gatavi maksāt šo cenu,
varēja nopirkt daudzumu, ko viņi vēlējās iegādāties. Ja piedāvājums palielinās, viņiem ir jāpērk lielāks
daudzums vai citiem cilvēkiem, kas iepriekš nepirka, ir jākļūst ieinteresētiem par pirkšanu. To var
panākt tikai ar zemāku cenu.
Šo mijiedarbību ir iespējams vizualizēt, uzzīmējot divas līknes: pieprasījuma līkni un piedāvājuma līkni,
kuru krustpunkts parāda cenu. Ne mazāk iespējams to ir izteikt matemātiskos simbolos. Tomēr ir
nepieciešams saprast, ka tādi ilustrējoši vai matemātiski attēlojuma veidi neietekmē mūsu
interpretācijas būtību un tie nedod nekādu papildinājumu mūsu ieskatiem. Turklāt ir svarīgi
apzināties, ka mums nav nekādu zināšanu vai pieredzes par tādu līkņu formu. Vienmēr vienīgais, ko
mēs zinām, ir tirgus cenas – tas ir, nevis līknes, bet tikai punktu, ko mēs interpretējām, kā divu
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hipotētisku līkņu krustošanās vietu. Tādu līkņu zīmējums var izrādīties noderīgs, lai vizualizētu
problēmas pēdējā kursa studentiem. Reāliem katalaktikas uzdevumiem tie ir tikai otrā plāna epizode.

3. Luksusa preču cenas
Tirgus process ir sasaistīts un nedalāms. Tās ir nesaraujami savītas darbības un reakcijas, gājieni un
pretgājieni. Tomēr mūsu garīgo spēju nepietiekamība prasa no mums nepieciešamību sadalīt to daļās
un analizēt katru no šīm daļām atsevišķi. Vēršoties pie tādas mākslīgas šķelšanās, mēs nekad
nedrīkstam aizmirst, ka šo daļu šķietami autonoma esība ir mūsu prātu izdomāts pagaidu līdzeklis. Tās
ir tikai daļas, tas ir, pat nav iedomājams, ka tās pastāvētu ārpus struktūras, kuras daļas tās ir.
Luksusa preču cenas galu galā nosaka pirmās jeb zemākas nepieciešamības preču, tas ir, plaša
patēriņa preču, cenas. Šīs atkarības dēļ tās galu galā nosaka visu tirgus sabiedrības locekļu subjektīvais
vērtējums. Ražošanu veidojošo faktoru cenas nosaka plaša patēriņa preču cenas. Ražošanas faktori
tiek cenoti, ņemot vērā produktu cenas, un no šīs cenošanas rodas to cenas. Nevis novērtējums, bet
gan cenošana tiek pārcelta no pirmās nepieciešamības uz luksusa precēm. Plaša patēriņa preču cenas
apdraud darbības, kuru rezultāts ir ražošanas faktoru cenu noteikšana. Vispirms šīs cenas ir saistītas
tikai ar plaša patēriņa preču cenām. Ar indivīdu novērtējumu, tas ir, ar plaša patēriņa preču, to
kopējas izmantojamības preču cenu starpniecību, tās ir tikai netieši saistītas.
Ar ražošanas faktoru cenu teoriju saistītie uzdevumi ir atrisināmi ar tām pašām metodēm, kādas tiek
izmantotas plaša patēriņa preču cenu risināšanai. Mēs izvērtējam patēriņa preču tirgus darbību
divkārši. No vienas puses mēs domājam par situāciju, kas noved pie apmaiņas darbībām; situācija ir
tāda, ka dažādu indivīdu neērtību var novērst vienādā mērā, jo dažādi cilvēki vienas un tās pašas
preces vērtē atšķirīgi. No otras puses mēs domājam par situāciju, kādā nevar notikt turpmāki
apmaiņas darījumi, jo neviena darbojošās persona negaida, ka turpmākas apmaiņas darbības turpinās
uzlabot viņa apmierinātību. Tādā pašā veidā mēs turpinām izprast ražošanas faktoru cenu veidošanos.
Uzņēmēju, kas nodarbojas ar lietu virzīšanas pasākumiem un vēlas gūt peļņu no ražošanas faktoru
tirgus cenu un produktu paredzamo cenu atšķirībām, piepūle stimulē un uztur kustībā šī tirgus
darbību. Šī tirgus darbība apstātos, ja reiz rastos situācija, kurā ražošanu veidojošo faktoru cenu – bet
ne procentu - summa būtu vienāda ar produktu cenām un neviens nedomātu, ka ir gaidāmas
turpmākas cenu izmaiņas. Tādējādi mēs esam atbilstoši un pilnībā aprakstījuši procesu, pozitīvi
norādot, kas to stimulē, negatīvi – kas apturētu tā virzību. Galvenā nozīme ir saistāma ar pozitīvo
aprakstu. Negatīvais apraksts, kas rodas no izdomātām konstrukcijām par galīgo cenu un vienlīdzīgi
mainīgu ekonomiku, ir tikai palīgmateriāls. Uzdevums nav izdomātu jēdzienu, kas nekad neparādīsies
dzīvē un darbībā, risināšana, bet gan tirgus cenu, par kādām luksusa preces patiešām tiek pirktas un
pārdotas, risināšana.
Par šo metodi mēs esam parādā Gosenam (Hermann Heinrich Gossen ), Kārlim Mengeram (Carl
Menger), un Bēmam-Baverkam (Eugen Böhm Ritter von Bawerk). Tās lielākais nopelns ir tas, ka tā
ietver atziņu, ka mums ir jāsaskaras ar cenu noteikšanas fenomenu, kas ir nesaraujami saistīts ar
tirgus procesu. Tas izšķir divas lietas: (a) ražošanas faktoru tiešā novērtēšanu, kas pievieno produkta
vērtību ražošanas pamatelementu kopumam, un (b) atsevišķu ražošanas faktoru cenas, kas tiek
veidotas tirgū konkurējošu augstākās cenas solītāju vienādas rīcības rezultātā. Novērtēšana, ko var
praktizēt izolēts spēlētājs (Robinsons Krūzo uz sociālistu ražošanas pārvaldības skatuves), nekad nevar
beigties ar tādu lietu kā vērtības normas. Novērtēšana var tikai sarindot preces pēc tā, cik lielā mērā
tām tiek dota priekšroka. Tā nekad nevar piešķirt precei to, ko varētu saukt par vērtības daudzumu vai
apmēru. Būtu absurdi runāt par novērtējumu vai vērtību summu. Ir pieļaujams pasludināt, ka, ņemot
vērā laika priekšrocības, produktam pievienotā vērtība ir vienāda ar dažādu ražošanu veidojošo
faktoru kopuma vērtību. Tomēr būtu muļķīgi apgalvot, ka produktam pievienotā vērtība ir vienāda ar
dažādiem ražošanu veidojošajiem faktoriem pievienoto vērtību „summu”. Nevar palielināt vērtības vai
novērtējumus. Var palielināt cenas, kas izteiktas naudas vienībās, bet ne dotās priekšrokas līmeni.
Nevar sadalīt vērtības vai no tām izšķirt normas. Spriedums par vērtību vienmēr ir tikai un vienīgi
priekšrokas došana a nevis b.
Vērtības piedēvēšanas procesa rezultāts nav atsevišķu ražošanas faktoru vērtības izdalīšana no to
kopējā produkta vērtības. Tas nerada rezultātus, kas varētu kalpot tā ekonomikas elementi. Tikai
tirgus ir tas, kas, nosakot katra ražošanas faktora cenas, rada apstākļus, kādi nepieciešami
saimnieciskajiem aprēķiniem. Saimnieciskie rēķini vienmēr ir par cenām, nevis vērtībām.
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Tirgus nosaka ražošanas faktoru cenas tāpat, kā tas nosaka plaša patēriņa preču cenas. Tirgus process
ir cilvēku, kas labprātīgi tiecas pēc iespējami labākās neērtību novēršanas, savstarpēja mijiedarbība.
Nav iespējams nepievērst uzmanību vai izslēgt no tirgus procesa cilvēkus, kas stimulē tā darbību.
Nevar aplūkot plaša patēriņa preču tirgu un neņemt vērā patērētāju rīcību. Nevar aplūkot luksusa
preču tirgu, neņemot vērā uzņēmēju rīcību un faktu, ka naudas izmantošana ir būtiska viņu darījumos.
Tirgus darbībā nav nekā automātiska vai mehāniska. Peļņu gūt alkstoši uzņēmēji ir kā solītāji izsolē,
kurā ražošanas faktoru īpašnieki izliek pārdošanā zemi, kapitāla preces un darbu. Uzņēmēji vēlas
pārspēt viens otru, solot augstāku cenu nekā viņu pretinieki. Viņu piedāvājumus no vienas puses
ierobežo gaidas par produktu cenām nākotnē un no otras puses nepieciešamība sagrābt ražošanas
faktorus no citu uzņēmēju, kas sacenšas ar viņiem, rokām.
Uzņēmējs ir starpnieks, kas novērš ražošanas situācijas, kad tā neatbilst steidzamāko patērētāju
vēlmju piepildīšanu lētākajā veidā, saglabāšanos. Visi cilvēki vēlas pēc iespējas labāku savu vēlmju
apmierinājumu un šajā ziņā tiecas pēc lielākās peļņas, kādu var gūt. Reklamētāju, spekulantu un
uzņēmēju mentalitāte neatšķiras no viņu līdzcilvēku mentalitātes. Viņi ir tikai pārāki pār masām garīgo
spēju un enerģijas ziņā. Viņi ir līderi, kas ir ceļā uz materiālu progresu. Viņi ir pirmie, kas saprot, ka ir
neatbilstība starp to, kas tiek darīts, un to, ko varētu darīt. Viņi min, ko patērētāji vēlētos iegūt un ir
apņēmušie viņiem sniegt šīs lietas. Lai īstenotu tādu plānus, viņi sola augstākas cenas par dažiem
ražošanas faktoriem un zemākas cenas par citiem ražošanas faktoriem, ierobežojot to pieprasījumu
pēc tiem. Piegādājot tirgum šīs plaša patēriņa preces, kuras pārdodot var tikt gūta vislielākā peļņa, viņi
rada to cenu krituma tendenci. Ierobežojot plaša patēriņa preču, kuru ražošana nesniedz peļņas
gūšanas iespējas, izlaidi, viņi sāk to cenu pieauguma tendenci. Visas šīs pārmaiņas noris nemitīgi, un
tās apturēt varētu vien tad, ja rastos neizpildāmi vienlīdzīgi mainīgas ekonomikas un statiska līdzsvara
apstākļi.
Izstrādājot savus plānus, uzņēmēji vispirms skatās uz tuvākās pagātnes cenām, kas kļūdaini tiek
sauktas par pašreizējām cenām. Protams, uzņēmēji nekad neiekļauj šīs cenas savos aprēķinos,
nepievēršot uzmanību sagaidāmajām izmaiņām. Tuvākās pagātnes cenas viņiem ir tikai sākuma
punkts spriedumiem, kas noved pie nākotnes cenu prognozēm. Pagātnes cenas neietekmē nākotnes
cenu noteikšanu. Gluži pretēji – gaidas par produktu nākotnes cenām nosaka ražošanu veidojošo
faktoru cenu stāvokli. Cenu noteikšanai, kamēr vien tā atteicas uz dažādu preču savstarpējiem maiņas
kursu188, nav nekādas tiešas cēloņsakarības ar pagātnes cenām. Neapmaināmu ražošanas faktoru
sadale starp dažādiem ražošanas atzariem189 un nākotnes ražošanai pieejamais kapitāls ir vēsturiski
lielumi; šajā gadījumā pagātne palīdz izveidot nākotnes ražošanas kursu un ietekmēt nākotnes cenas.
Tomēr tieši ražošanas faktoru cenas nosaka gaidas par produktu nākotnes cenām. Tam, ka vakar
cilvēki preces novērtēja un piešķīra tām cenas citādāk, nav nekāda sakara. Patērētājiem neinteresē
investīcijas, kas veiktas, ņemot vērā pagātnes tirgus apstākļus, un viņus neuztrauc uzņēmēju,
kapitālistu, zemes īpašnieku un strādnieku, kas var ciest no cenu struktūras izmaiņām, zaudētās
iedibinātās intereses. Tādām domām nav nekādas nozīmes cenu veidošanā. (Precīzi ir teikt, ka tirgus
neciena iedibinātās intereses, tādēļ iesaistītās personas lūdz valdību iesaistīties.) Pagātnes cenas
uzņēmējiem, nākotnes ražošanas veidotājiem, ir tikai garīgs instruments. Uzņēmēji katru jaunu dienu
neveido radikāli jaunu cenu struktūru vai no jauna nedala ražošanas faktorus dažādiem rūpniecības
sektoriem. Viņi tikai maina no pagātnes pārnesto, labāk to pielāgojot mainītiem apstākļiem. Cik daudz
no iepriekšējiem apstākļiem viņi saglabā un cik daudz viņi izmaina, ir atkarīgs no pakāpes, kādā dati ir
mainījušies.
Ekonomikas process ir nepārtraukta ražošanas un patēriņa savstarpēja mijiedarbība. Šodienas
darbības ir saistītas ar pagātnes darbībām caur klātesošajām tehnoloģiskām zināšanām, kapitāla
daudzumu un kvalitāti dažādu indivīdu starpā. Tās ir saistītas ar nākotni caur pašu cilvēka rīcības
būtību; rīcība vienmēr ir virzīta uz nākotnes apstākļu uzlabošanu. Lai ieraudzītu savu ceļu nezināmajā
un nedrošajā nākotnē, cilvēkam ir pieejami tikai divi palīgi: pagātnes notikumu pieredze un savas
izpratnes spējas. Zināšanas par pagātnes cenām ir daļa no šīs pieredzes un vienlaikus izpratnes par
nākotni sākumpunkts.
Ja atmiņas par visām pagātnes cenām izgaistu, cenošanas process kļūtu apgrūtinošāks, bet ne
neiespējams, kamēr vien tas attiecas uz dažādu preču savstarpējo apmaiņu. Uzņēmējiem būtu grūtāk
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pielāgot ražošanu sabiedrības pieprasījumam, tomēr to varētu izdarīt. Viņiem vajadzētu no jauna
savākt visus datus, kas viņiem ir nepieciešami savu darbību pamatam. Viņi neizvairītos no kļūdām,
kuras tagad var apiet, izmantojot savu gūto pieredzi. Cenas svārstības sākumā būtu spēcīgākas,
ražošanas faktori tiktu izšķiesti, vēlmju apmierināšana pasliktinātos. Tomēr beigās, dārgi samaksājot,
cilvēki atkal būtu ieguvuši pieredzi, kas nepieciešama raitai tirgus procesa darbībai.
Būtiski ir tas, ka peļņu meklējošu uzņēmēju konkurence necieš nepareizu ražošanas faktoru cenu
saglabāšanos. Uzņēmēju darbības ir elements, kas radītu nerealizējamu vienlīdzīgi mainīgas
ekonomikas stāvokli, ja neparādītos nekādas turpmākas izmaiņas. Pasaules mēroga izsolē, kas tiek
saukta par tirgu, viņi ir ražošanas faktoru solītāji. Solīšanā viņi ir, tā teikt, patērētāju pilnvarotie. Katrs
uzņēmējs pārstāv atšķirīgu patērētāju vēlmju aspektu – vai nu atšķirīgu preci vai citu tās pašas preces
ražošanas veidu. Konkurence uzņēmēju starpā beigās ir konkurence starp dažādām iespējām, kas
pavērtas cilvēkiem viņu neērtības novēršanai, kamēr vien to iespējams izdarīt ar plaša patēriņa preču
ieguvi. Patērētāju lēmumi iegādāties vienu preci un atlikt citas preces iegādi noteic šo preču
izgatavošanai nepieciešamo ražošanas faktoru cenas. Sāncensība starp uzņēmējiem ražošanas faktoru
cenu veidošanā atspoguļo patēriņa preču cenas. Tā ārējā pasaulē atspoguļo konfliktu, kas katra
indivīda dvēselē rada nežēlīgu ražošanas faktoru trūkumu. Tas padara par spēkā esošiem patērētāju
atsevišķos lēmumus par to, kādam mērķim jāizmanto nespecifiskie faktori un kādā apmērā ir
jāizmanto specifiskie ražošanas faktori.
Cenošanas process ir sociāls process. Tas pilnveidojas visu sabiedrības locekļu savstarpējā
mijiedarbībā. Visi sastrādājas un sadarbojas, katrs savā specifiskā lomā, ko ir sev izvēlējies darba
dalīšanā. Sacenšoties sadarbībā un sadarbojoties sacensībā, visi cilvēki palīdz veidot rezultātu, tas ir,
tirgus cenu struktūru, visu ražošanas faktoru sadali dažādām vēlmju apmierināšanās līnijām un katra
indivīda daļas noteikšanu. Šie trīs pasākumi nav trīs dažādas lietas. Tie ir tikai dažādi aspekti vienam
nedalāmam fenomenam, ko mūsu analītiskā vērošana sadala trīs daļās. Tirgus procesā tie ir uno
actu190. Tikai cilvēki, sociālistu mācību ietekmēti, kas nevar atbrīvoties no ilgpilna skatiena uz sociālistu
metodēm, aplūkojot tirgus fenomenu, runā par trim dažādiem procesiem” cenu noteikšanu,
ražošanas centienu virzienu un izplatīšanu.

Ierobežojumi ražošanas faktoru cenošanai
Process, kura dēļ ražošanas faktoru cenas rodas no produktu cenām, var dot savu rezultātu vien tad,
ja no faktoru sastāvdaļām, kas nav aizstājamas ar aizvietotājiem, ne vairāk kā viena ir pilnībā
specifiska rakstura, tas ir, nav piemērota izmantošanai nekur citur. Ja produkta ražošanai
nepieciešami divi vai vairāk pilnībā specifiski faktori, tiem var noteikt vien kopējo cenu. Ja visi
ražošanas faktori būtu pilnībā specifiski, cenošanas process nesniegtu vairāk kā tādas kopējās cenas.
Tas nesniegtu neko vairāk kā tādus apgalvojumus, kā šie: apvienojot 3 a un 5 b vienas vienības p
ražošanai, 3 a un 5 b ir vienādi ar 1 p un galīgā 3 a un 5 b cena ir, ņemot vērā laika priekšrocības,
vienāda ar 1 p galīgo cenu. Tā kā uzņēmēji, kas vēlas izmantot a un b citiem mērķiem, izņemot p
ražošanu, nesola par tiem, nav iespējama detalizētāka cenas noteikšana. Tikai tad, ja no uzņēmēju,
kas vēlas izmantot a (vai b) citiem mērķiem, puses parādās pieprasījums pēc a (vai b), rodas
sāncensība starp viņiem un tiem, kas vēlas ražot p, un a (vai b) cena kļūst īsta, kuras lielums nosaka arī
b (vai a) cenu.
Pasaule, kurā visi ražošanas faktori ir pilnībā specifiski, varētu pastāvēt ar tādām kopējām cenām.
Tādā pasaulē nebūtu problēmas, kā sadalīt ražošanas līdzekļus dažādām vēlmju apmierināšanas
nozarēm. Mūsu reālajā pasaulē tas ir citādāk. Pastāv ražošanas līdzekļu, ko var izmantot dažādiem
uzdevumiem, deficīts. Ekonomikas problēma ir šo faktoru izmantošana tā, lai neviena to vienība
netiek izmantota mazāk steidzamas nepieciešamības apmierināšanai, ja tāda izmantošana liedz
apmierināt steidzamāku vajadzību. Tieši šo problēmu tirgus risina, nosakot ražošanas faktoru cenas.
Tāda risinājuma sniegtajam sociālajam pakalpojumam ne mazākajā mērā nekaitē tas, ka faktoriem, ko
var izmantot tikai kopīgi, tiek noteiktas tikai kopējās cenas.
Ražošanas faktori, kurus var kaut kādā mērā izmantot kombinācijās dažādu preču ražošanai, bet cita
pielietojuma tiem nav, ir uzskatāmo par pilnībā specifiskiem faktoriem. Tie ir pilnībā specifiski
attiecībā uz starpprodukta, ko var izmantot dažādiem mērķiem, ražošanu. Šī starpprodukta cenu tiem
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var noteikt tikai kopējo. Nav starpības, vai šo starpproduktu var tieši apercipēt ar sajūtām vai tas ir
tikai neredzams un netaustāms to kopīgas izmantošanas rezultāts.

4. Izmaksu aprēķināšana
Uzņēmēja aprēķinos izmaksas ir naudas daudzums, kas nepieciešams ražošanas faktoru iepirkšanai.
Uzņēmējs ir apņēmies sākt tos biznesa projektus, no kuriem viņš sagaida visaugstāko peļņas
pārpalikumu pār izmaksām, un izvairīties no tiem projektiem, kuros viņš sagaida zemāku peļņas
apmēru vai pat zaudējumus. Tā rīkojoties viņš savus centienus pielāgo labākajam iespējamam
patērētāju vajadzību apmierinājumam. Tas, ka projekts nav peļņu nesošs, jo izmaksas ir lielākas nekā
peļņa, ir rezultāts tam, ka nepieciešamajiem ražošanas faktoriem ir vairāki noderīgi izmantošanas
veidi. Ir citi produkti, kuru iegādei patērētāji ir gatavi ņemt vērā šo ražošanas faktoru cenas. Tomēr
patērētāji nav gatavi maksāt šīs cenas, pērkot preci, kursa ražošana nav peļņu nesoša.
Izmaksu aprēķināšanu ietekmē tas, ka ne vienmēr pastāv divi zemāk minētie apstākļi:
pirmkārt, jebkāds palielinājums patēriņa preču ražošanai atvēlēto faktoru daudzumā vairo tā spēju
novērst neērtību;
otrkārt, jebkādam palielinājumam patēriņa preču daudzumā ir nepieciešams arī proporcionāls vai pat
vairāk nekā proporcionāls izdevumu par ražošanas faktoriem palielinājums.
Ja abi šie apstākļi vienmēr un bez izņēmuma tiktu izpildīti, ikviens pieaugums z, lai palielinātu preces g
daudzumu m, tiktu izmantots, lai apmierinātu vajadzību, kas tiek uzskatīta par mazāk svarīgu nekā
mazāk svarīgā vajadzība, kas jau apmierināta ar iepriekš pieejamo daudzumu m. Vienlaicīgi pieauguma
z nodrošināšanai būtu nepieciešams izmantot ražošanas faktorus, kas jāatņem no citu vajadzību
apmierināšanas, kas tiek uzskatītas par neatliekamākām nekā tās vajadzības, kas tika apmierinātas,
iepriekš saražojot galējo vienību m. No vienas puses apmierinājums, kas rastos no pieejamā g
daudzuma palielinājuma, galējā vērtība kristos. No otras puses papildu g daudzuma saražošanai
nepieciešamās izmaksas palielinātu galējo nelietderību: ražošanas faktori tiktu atturēti no
izmantošanas, ar kuru tie varētu apmierināt steidzamākas vajadzības. Ražošanai ir jāapstājas punktā,
kurā pieauguma galējā lietderība vairs nekompensē izmaksu nelietderīguma galējo pieaugumu.
Tagad šie divi apstākļi ir sastopami ļoti bieži, lai gan vispārīgi ne bez izņēmuma. Ir daudzas preces no
visām preču klasēm, kuru fiziskā struktūra nav viendabīga un tādēļ tā nav pilnīgi dalāma.
Protams, ar izsmalcinātu vārdu spēli būtu iespējams aizburt prom novirzes no pirmā iepriekšminētā
apstākļa. Varētu teikt: puse vieglās automašīnas nav vieglā automašīna. Ja pusei automašīnas pievieno
ceturtdaļu automašīnas, netiek palielināts pieejamais „daudzums”; tikai ražošanas procesa
pilnīgošana, kas rada veselu automašīnu, saražo vienību un pieejamā „daudzuma” pieaugumu. Tomēr
ar tādu interpretāciju tiek palaista garām svarīga lieta. Mums jāparaugās uz problēmu, ka ne katrs
izdevumu palielinājums proporcionāli palielina arī lietošanas vērtību, lietas fiziskās spējas sniedz
noteiktu pakalpojumu. Dažādi izdevumu pieaugumi sniedz dažādus rezultātus. Ir pieaugumi, kas paliek
nederīgi, ja netiek palielināts galējais daudzums.
No otras puses – un tā ir novirze no otrā apstākļa – fiziskās izlaides pieaugums ne vienmēr prasa
proporcionālu izdevumu pieaugumu vai pat neprasa nekādus papildu izdevumus. Var gadīties, ka
izmaksas nemaz nepalielinās vai arī to pieaugums palielina izlaidi vairāk nekā proporcionāli. Daudzi
ražošanas līdzekļi nav viendabīgi un nav pilnīgi dalāmi. Biznesā šis fenomens ir zināms kā lielapmēra
ražošanas pārākums. Ekonomisti runā par pieaugošas atdeves vai izdevumu samazināšanās likumu.
Kā gadījumu A mēs aplūkojam situāciju, kurā visi ražošanas faktori nav pilnībā dalāmi un kurā pilnīgai
katra faktora tālāk nedalāmu elementu ražošanas pakalpojumu izmantošanai ir nepieciešams pilnībā
izmantot visu pārējo veidojošo faktoru tālāk nedalāmos elementus. Tad katrā ražošanas līdzekļu
kopumā katrs no izveidotajiem elementiem – katrs darbagalds, katrs darbinieks, katrs izejmateriāla
gabals – var pilnībā tikt izmantots vien tad, ja visi citu elementu ražošanas pakalpojumi arī ir pilnībā
izmantoti. Šie ierobežojumi maksimālās sasniedzamās izlaides daļas ražošanai neprasa lielākus
izdevumus nekā lielākās iespējamās izlaides ražošana. Varam arī teikt, ka minimāla izmēra kopums
vienmēr saražo tādu pašu produktu daudzumu; nav iespējams saražot mazāku produktu daudzumu
pat tad, ja daļa no tā netiek izmantota.
Kā gadījumu B mēs aplūkojam situāciju, kad viena no ražošanas līdzekļu grupām (p) praktisku iemeslu
dēļ ir pilnībā dalāma. No otras puses nepilnīgi dalāmus līdzekļus var sadalīt tā, ka pilnīgai katras tālāk
nedalāmā viena līdzekļa daļas pakalpojumu izmantošanai ir nepieciešams pilnībā izmantot citu

Lapa 178 no 458

nepilnīgi dalāmu veidojošo faktoru tālāk nedalāmās daļas. Tad, lai palielinātu tālāk nedalāmu faktoru
kopuma ražošanu no daļējas uz pilnīgāku to ražošanas jaudu izmantošanu, ir nepieciešams tikai
palielināt p – pilnībā dalāmu faktoru – daudzumu. Tomēr ir jāpiesargās no maldiem, ka tas noteikti
nozīmē vidējo ražošanas izmaksu samazināšanos. Ir taisnība, ka nepilnīgi dalāmu faktoru kopumā
tagad katrs no tiem tiek labāk izmantots, tādēļ ražošanas izmaksas, kamēr tās rada šo faktoru
sadarbība, paliek nemainīgas, un izlaides vienības kvotas samazinās. Tomēr no otras puses pilnīgi
dalāmus ražošanas faktorus var izmantot vienīgi tad, ja atņem tos citiem izmantošanas veidiem. Šo
citu izmantošanas veidu vērtība palielinās, tiem sarūkot, ja citas lietas ir vienādas; šo pilnībā dalāmo
faktoru cenai ir tendence palielināties, ja vairāki no tiem tiek izmantoti, lai labāk pielietotu aplūkoto
tālāk nedalāmo faktoru kopuma ražošanas jaudas. Nevar aprobežot spriedumus par mūsu problēmu
vien ar gadījumu, kurā papildu daudzums p ir atņemts citiem uzņēmumiem tā paša produkta
ražošanai mazāk efektīvā veidā un liek šiem uzņēmumiem ierobežot to izlaidi. Ir skaidri redzams, ka
šajā gadījumā – sacensībā starp vairāk un mazāk efektīvu uzņēmumu, kas ražo vienu un to pašu preci
no vieniem un tiem pašiem izejmateriāliem – ražošanas izmaksas krītas tajā ražotnē, kas paplašinās.
Vispārīgāks skatījums uz problēmu noved pie atšķirīga rezultāta. Ja vienības p tiek atņemtas citiem
izmantošanas veidiem, kuros tās varētu izmantot citu preču ražošanai, rodas tendence ar šo vienību
cenas celšanos. Šo tendenci var kompensēt nejaušas tendences, kas darbojas pretējā virzienā. Tomēr
tas vienmēr pastāv un potenciāli ietekmē cenu noteikšanu.
Beigās kā gadījumu C mēs aplūkojam situāciju, kad vairākus nepilnīgi dalāmus ražošanas faktorus var
sadalīt tikai tādā veidā, ka, ņemot vērā tirgus apstākļus, jebkurš daudzums, ko var izvēlēties to
savienošanai ražošanas kopumā, neļauj izveidot kombināciju, kurā viena faktora pilnīga ražošanas
jaudas izmantošana padara iespējamu citu nepilnīgi dalāmu faktoru ražošanas jaudu pilnīgu
izmantošanu. Tikai gadījumam C ir praktiska nozīme, bet gadījumiem A nav praktiski B nekādas lomas
reālajā biznesā. Gadījuma C raksturīga iezīme ir tas, ka ražošanas izmaksu noteikšana mainās
nevienmērīgi. Ja visi nepilnīgi dalāmie faktori ir izmantoti ar mazāk kā pilnu jaudu, ražošanas
pieaugums rada vidējo ražošanas izmaksu samazinājumu, ja vien cenu pieaugums, kas tiks maksāts
par pilnībā dalāmiem faktoriem nerada šī rezultāta līdzsvaru. Tomēr, tiklīdz ir iegūta pilnīga viena no
nepilnīgi dalāmiem faktoriem jaudas izmantošana, tālāks ražošanas pieaugums rada pēkšņu krasu
cenu palielinājumu. Tad atkal parādās tendence uz vidējo ražošanas izmaksu samazinājumu un
darbojās līdz atkal ir panākta viena no nepilnīgi dalāmajiem faktoriem pilnīga izmantošana.
Citām lietām esot vienlīdzīgām, jo vairāk pieaug konkrētas preces ražošana, jo vairāk ražošanas faktori
ir jāatņem no citiem izmantošanas veidiem, kuros tie tiktu izmantoti citu preču ražošanai. Tādējādi –
citām lietām esot vienlīdzīgām – vidējās ražošanas izmaksas palielinās, palielinoties saražotajam
daudzumam. Tomēr šo vispārīgo likumu daļēji aizstāj fenomens, ka ne visi ražošanas faktori ir pilnībā
dalāmi un ka, kamēr tos var sadalīt, tie nav dalāmi tādā veidā, ka viena no tiem pilnīgas izmantošanas
rezultāts ir pilnīga citu nepilnīgi dalāmu faktoru izmantošana.
Uzņēmējs, kas plāno, vienmēr saskaras ar jautājumu: kādā mērā produktu paredzamās cenas
pārsniegs sagaidāmās izmaksas? Ja uzņēmējam joprojām ir iespēja izvērtēt aplūkojamo projektu, jo
viņš vēl nav veicis nekādas neapmaināmās investīcijas tā īstenošanā, viņam svarīgas ir vidējās
izmaksas. Tomēr, ja viņš jau ir iedibinājis intereses aplūkotajā biznesā, viņš uz lietām raugās no
papildus izmaksu, kas būs jāpaplašina, viedokļa. Tas, kuram jau pieder pilnībā neizmantots ražošanas
kopums, neņem vērā vidējās ražošanas izmaksas, bet gan maksimālās izmaksas. Neņemot vērā
neapmaināmo investīciju pieaugumam jau iztērēto, viņu maz interesē jautājums, vai peļņa no papildu
daudzuma produktu pārdošanas pārsniegs vai nepārsniegs papildu izmaksas, ko radīja tā saražošana.
Pat tad, ja viss neapmaināmajās ražošanas iekārtās investētais līdzekļu apmērs būs jānoraksta kā
zaudējumi, viņš turpina ražot, ņemot vērā, ka sagaida saprātīgu191 peļņas pārsvaru pār kārtējām
izmaksām.

191

Saprātīgs šajā ziņā nozīmē to, ka sagaidāmie ieņēmumi no apmaināmā kapitāla, kas izmantots
ražošanas turpināšanai, ir vismaz ne zemāki kā sagaidāmie ieņēmumi no tā izmantošanas citos
projektos. Ļoti lielu lomu visās ražošanas jomās spēlē tas, ka daudzi ražošanas faktori nav pilnībā
dalāmi Rūpniecības lietu gaitā tas ir svarīgākais. Tomēr ir jāpiesargājas no tādas nozīmes nepareizas
interpretācijas. Viena no tādām kļūdām bija mācība, saskaņā ar kuru apstrādes rūpniecības nozarēs
valda pieaugoša apgrozījuma likums, bet lauksaimniecībā un kalnrūpniecībā dominē apgrozījuma
sarukuma likums. Tādas kļūdas jau ir apgāztas iepriekš.( Skatīt iepriekš 130 lpp.) Kamēr vien šajā ziņā
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Ņemot vērā izplatītas kļūdas, ir nepieciešams uzsvērt, ka tad, ja nav nepieciešamo apstākļu, lai
parādītos monopola cenas, uzņēmējs neatrodas tādā pozīcijā, lai palielināt savus tīros ieņēmumus,
ierobežojot ražošanu zem daudzuma, kas atbilst patērētāju pieprasījumam. Tomēr šī problēma tiks
aplūkota vēlāk 6.nodaļā.
Tas, ka ražošanas faktors nav pilnībā dalāms, ne vienmēr nozīmē, ka to var izveidot un izmantot tikai
vienā izmērā. Tas, protams, dažos gadījumos var rasties. Tomēr parasti ir iespējams variēt ar šo
faktoru izmēriem. Ja no dažādiem izmēriem, kas ir iespējamas tādam faktoram, piemēram,
darbagaldam, viens izmērs atšķiras ar to, ka tā ražošanas un darbības izmaksas ir zemākas uz
ražošanas pakalpojuma vienu vienību nekā ar citiem izmēriem, lietas būtībā ir vienādas. Tad lielākās
ražotnes pārākums nav tajā, ka tā izmanto darbagaldu ar pilnu jaudu, kamēr mazākā ražotne izmanto
tikai daļu no tāda paša izmēra darbagalda jaudas. Tas drīzāk ir tajā, ka lielākā ražotne izmanto
darbagaldu, kas darbojas labāk izmantojot tā uzbūvei un darbībai nepieciešamos ražošanas faktorus,
nekā mazākā ražotnē to dara mazāks darbagalds.
Tomēr dabas resursu sadales nevienlīdzība uz zemes virsmas, kas ir viens no diviem faktoriem, kuru
dēļ darba dalīšanas dod augstāku produktivitāti, ierobežo arī koncentrācijas attīstību apstrādes
rūpniecības nozarēs. Tendence uz augošu specializāciju un apvienoto rūpniecības procesu
koncentrāciju vien dažās rūpnīcās neitralizē dabas resursu ģeogrāfiskā sadale. Tas, ka izejmateriālu un
pārtikas ražošanu nevar centralizēt un cilvēkiem ir jāsadala tie pār dažādām zemes daļām, arī
apstrādes rūpniecības nozares pakļauj noteiktam decentralizācijas līmenim. Tādēļ transportēšanas
problēmas ir jāapsver kā speciāls ražošanas izmaksu faktors. Transportēšanas izmaksas ir jāizvērtē
attiecībā pret ietaupījumiem no pilnīgākas specializācijas. Kamēr dažās apstrādes rūpniecības nozarēs
maksimālā koncentrācija ir visatbilstošākā metode izmaksu samazinājumam, citās nozarēs noteikta
līmeņa decentralizācija sniedz lielāku labumu. Apkalpošanas darījumu koncentrācijas trūkumi kļūst tik
lieli, ka gandrīz pilnībā atsver saņemtos ieguvumus.
Tad jāpievēršas arī vēsturiskajam faktoram. Pagātnē ražošanas līdzekļi tika izņemti no apgrozības
vietās, kurās mūsu līdzpilsoņi tos nenovietotu. Ir nesvarīgi, vai tāda izņemšana no apgrozības bija
visekonomiskākā procedūra, pie kuras ķerties varēja paaudzes, kas to ieviesa. Jebkurā gadījumā
tagadnes paaudzei ir jāsaskaras ar fait accompli.192 Tai ir jāpielāgo sava darbība šim faktam un ir
jāņem tas vērā, risinot apstrādes rūpniecības nozaru atrašanās vietās problēmas193.
Galu galā pastāv arī institucionālie faktori. Pastāv tirdzniecības un migrācijas barjeras. Dažādu valstu
starpā pastāv atšķirības politiskajā organizācijā un valdību metodēs. Plašas teritorijas tiek pārvaldītas
tā, ka praktiski nav iespējams tās izvēlēties par kapitāla ieguldījumu bāzi neatkarīgi no tā, cik labvēlīgi
ir to fiziskie apstākļi.
Uzņēmējdarbības izmaksu aprēķiniem ir jārisina visi šie ģeogrāfiskie, vēsturiskie un institucionālie
faktori. Tomēr pat bez tiem ir pilnībā tehniski faktori, kas ierobežo ražotņu un firmu optimālo izmēru.
Lielākai ražotnei vai firmai var būt nepieciešama apgāde un procedūras, no kurām mazāka ražotne vai
firma var izvairīties. Daudzos gadījumos izdevumus, ko rada tādas apgādes un procedūras, var
kompensēt, samazinot izmaksas ar labāku dažu no pielietoto pilnībā nedalāmu ražošanas faktoru
jaudas izmantošanu. Citos gadījumos tā var arī nebūt.
Kapitālismā izmaksu aprēķināšanai ir nepieciešamas aritmētiskas darbības, un izmaksu un peļņas
pretnostatījumu var viegli ietekmēt, jo ir pieejamas ekonomisko aprēķinu metodes. Tomēr izmaksu
aprēķins un aplūkoto biznesa projektu ekonomiskās nozīmes aprēķini nav tikai matemātiska
problēma, ko apmierinoši var atrisināt ikviens ar elementāru aritmētikas likumu zināšanām. Galvenais
jautājums ir preču, par kurām tiek veikti aprēķini, naudas ekvivalentu noteikšana. Ir kļūdaini pieņemt,

pastāv atšķirība starp apstākļiem lauksaimniecībā un apstrādes rūpniecībā, parādās atšķirības datos.
Augsnes nekustīgums un tas, ka dažādu lauksaimniecības darbību sniegums ir atkarīgs no sezonām,
lauksaimniekiem liedz izmantot daudzu pārvietojamu ražošanas faktoru jaudas tādā mērā, kā to
vispārīgi ļauj apstākļi ražošanā. Optimālais lauksaimniecības produkcijas ražošanas apmērs parasti ir
mazāks nekā apstrādes rūpniecības nozarēs. Ir skaidrs un nav nepieciešams turpmāks pamatojums,
kādēļ lauksaimniecības koncentrāciju nevar aizvirzīt kaut tuvu līmenim, ko var iegūt apstrādes
rūpniecības nozarēs.
192
fait accompli – no franču valodas noticis fakts
193
Lai pilnīgāk aplūkotu konservatīvismu, ko no cilvēkiem prasa daudzu ražošanas līdzekļu - vēsturiski
noteiktu ražošanas elementu - ierobežota apmaināmība, skatīt tālāk 503.-514.lpp.
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kā to dara daudzi ekonomisti, ka šie ekvivalenti ir doti lielumi, ko tikai nosaka ekonomisko apstākļu
stāvoklis. Tās ir spekulatīvas gaidas par nenoteiktiem nākotnes apstākļiem un kā tādas ir atkarīgas no
uzņēmēja izpratnes par tirgus stāvokli nākotnē. Šajā ziņā arī termins fiksētas izmaksas ir nedaudz
maldinošs.
Katras darbības mērķis ir pēc iespējas labāka nākotnes vajadzību apgāde. Lai sasniegu šos mērķus,
ražošanas faktori ir jāizmanto pēc iespējas labāk. Tomēr vēsturiskais process, kas radīja pašreizējo
pieejamo faktoru stāvokli, nav svarīgs. Lēmumus par nākotnes rīcību veido un ietekmē vienīgi šī
vēsturiskā procesa iznākums, pašlaik pieejamo faktoru daudzums un kvalitāte. Šos faktorus novērtēt
var tikai tad, ja ņem vērā to spēju sniegt produktīvus pakalpojumus nākotnes neērtību novēršanai.
Nav svarīgs pagātnē iztērētās naudas daudzums to ražošanai un ieguvei.
Jau norādīts, ka uzņēmējs, kas līdz laikam, kad jāpieņem jauns lēmums, ir palielinājis naudu noteikta
projekta īstenošanai, atrodas atšķirīgā pozīcijā no cilvēka, kas sāk no jauna. Pirmajam ir neapmaināmu
ražošanas faktoru kopums, ko viņš var izmantot noteiktiem mērķiem. Tas ietekmēs viņa lēmumus par
turpmāko rīcību. Tomēr viņš nevērtē šo kopumu pēc tā, ko iztērēja tā iegādei pagātnē. Viņš to vērtē
tikai pēc tā noderīguma nākotnes rīcībā. Nav nozīmes tam, vai viņš tā ieguvei ir iztērējis vairāk vai
mazāk. Tas ir tikai faktors, kas noteic uzņēmēja pagātnes zaudējumu vai peļņas apmēru un viņa
turības pašreizējo stāvokli. Vēsturiskā procesa elements veidoja pašreizējo ražošanas faktoru piegādes
stāvokli un kā tāds tas ir nozīmīgs nākotnes rīcībā. Tomēr tam nav nozīmes nākotnes rīcības plānošanā
un aprēķinu veikšanā par tādu rīcību. Nav svarīgi, ka ieraksti firmas grāmatvedībā atšķiras no patiesās
tādu neapmaināmu ražošanas faktoru cenas.
Protams, tādi pilnīgi zaudējumi vai peļņa var motivēt firmu darboties virzienā, kas ir atšķirīgs no tā,
kādā tā darbotos, ja tie neietekmētu. Pagātnes zaudējumi var padarīt firmas finanšu pozīcijas
nedrošas, jo īpaši tad, ja tās rada parādus un apgrūtina tās pamatkapitālu ar procentu maksājumiem
un iemaksām. Tomēr nav pareizi tādu maksājumus uzskatīt par daļu no fiksētajām izmaksām. Tiem
nav nekādas saistības ar pašreizējām darbībām. Tos nerada ražošanas process, bet gan uzņēmēja
pagātnē izmantotās metodes nepieciešamā kapitāla un ražošanas līdzekļu iepirkšanai. Saistībā ar
formu, kas spēj darbību turpināt veiksmīgi, tie ir mazsvarīgi. Tomēr tie var piespiest apšaubāmu firmu
rīkoties tā, kā tā nerīkotos, ja būtu finansiāli spēcīgāka. Steidzama vajadzība pēc naudas, lai izpildītu
termiņmaksājumus neietekmē tās izmaksu aprēķinus, bet gan tās novērtējumu par skaidru naudu un
to, ko var saņemt kādā vēlākā dienā. Tas var skubināt firmu pārdot inventāru nepiemērotā brīdī un
izmantot ilgtermiņa ražošanas aprīkojumu tā, ka nepiemēroti tiek ignorēta tā saglabāšana vēlākai
izmantošanai.
Izmaksu aprēķina problēmām nav svarīgi, vai firmai ir uzņēmumā investētais kapitāls vai tā ir
aizņēmusies lielāku vai mazāku daļu no tā un ir pakļauta aizdevuma līguma nosacījumiem, kas stingri
noteic procentu likmi un procentu un pamatsummas maksājuma termiņu datumus. Ražošanas
izmaksas iekļauj tikai procentus par kapitālu, kas joprojām pastāv un darbojas uzņēmumā. Tās
neietver pagātnē ar sliktām investīcijām vai pašreizējā uzņēmējdarbībā izšķiesto kapitālu. Uzņēmēja
uzdevums vienmēr ir izmantot pašlaik pieejamās ražošanas līdzekļu piegādes labākajā iespējamā
veidā nākotnes vajadzību apmierināšanai. Lai sasniegtu šo mērķi, viņu nedrīkst maldināt pagātnes
kļūdas un neveiksmes, ko nav iespējams aizslaucīt. Pagātnē var būt uzbūvēta tāda ražotne, kādu
nebūvētu, ja labāk paredzētu nākotnes situāciju. Ir velti skumt par šo vēsturisko faktu. Galvenais ir
noskaidrot, vai ražotne vēl var sniegt kādu pakalpojumu un, ja atbilde uz šo jautājumu ir apstiprinoša,
kā to var vislabāk izmantot. Atsevišķam uzņēmējam noteikti ir skumji, ka nav izvairījies no kļūdām.
Zaudējumi vājina viņa finansiālo situāciju. Tie neietekmē izmaksas, kas tiek ņemtas vērā, plānojot
turpmāku rīcību.
Ir svarīgi uzsvērt šo punktu, jo tas tiek izkropļots pašreizējā interpretācijā un dažādu pasākumu
pamatojumā. „Izmaksas netiek samazinātas”, atvieglojot dažu firmu un korporāciju parādu nastu.
Parādu vai procentu pilnīgas vai daļējas norakstīšanas politika nesamazina izmaksas. Tā kreditoru
turību novirza uz debitoriem; tā pagātnē radušos zaudējumus pārvieto no vienas cilvēku grupas uz
citu cilvēku grupu, piemēram, no parasto akciju īpašniekiem uz priekšrocību akciju un uzņēmuma
vērtspapīru turētājiem. Šis izmaksu samazināšanas arguments bieži tiek izvirzīts valūtas devalvācijas
atbalstam. Šajā gadījumā tas ir ne mazāk maldīgs kā citi argumenti, kas tiek izvirzīti ar šo mērķi.
Tās, kas ierasti tiek sauktas par fiksētajām izmaksām, ir arī izmaksas, kas rodas, izmantojot jau
pieejamos ražošanas faktorus, kas ir stingri neapmaināmi vai var tikt pielāgoti citiem ražošanas
mērķiem vienīgi ar ievērojamiem zaudējumiem. Šie faktori ir ilgstošāka rakstura nekā citi ražošanai
nepieciešamie faktori. Tomēr tie nav pastāvīgi. Tie tiek izlietoti ražošanas procesā. Ar katru izlaisto
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produkta vienību daļa no darbagalda spējas ražot ir izlietota. Tāda zuduma ilgstošumu var precīzi
noskaidrot ar tehnoloģiju un to var atbilstoši novērtēt naudas izteiksmē.
Tomēr ne tikai darbagalda nolietojuma naudas ekvivalents ir jāizvērtē uzņēmējdarbības aprēķinos.
Uzņēmēju neuztrauc tikai darbagalda tehnoloģiskās dzīves ilgums. Viņam jāņem vērā arī tirgus
nākotnes stāvoklis. Lai gan darbagalds joprojām tehnoloģiski būs pilnībā izmantojams, tirgus apstākļi
var padarīt to novecojušu un bezvērtīgu. Ja pieprasījums pēc tā produktiem ievērojami sarūk vai
pilnībā pazūd, vai ja parādās efektīvākas metodes, kā apgādāt patērētājus ar šiem produktiem,
darbagalds ekonomiski ir tikai metāllūžņi. Plānojot savu uzņēmējdarbību, uzņēmējam ir pilnībā
jāpievēršas sagaidāmajam tirgus stāvoklim nākotnē. „Fiksēto” izmaksu apmērs viņa aprēķinos ir
atkarīgs no viņa izpratnes par nākotnes notikumiem. To nefiksēs vienkārši tehnoloģiski spriedelējumi.
Inženiertehniskais darbinieks var noteikt ražošanas kopuma izmantošanas optimumu. Tomēr šis
tehnoloģiskais optimums var atšķirties no tā, ko uzņēmējs iekļauj savos ekonomiskajos aprēķinos,
pamatojoties uz savu spriedumu par tirgus apstākļiem nākotnē. Pieņemsim, ka rūpnīca ir aprīkota ar
darbagaldiem, ko var izmantot desmit gadu. Katru gadu 10 procentu no to pamatizmaksām par nožēlu
zaudē savu vērtību. Trešajā gadā tirgus apstākļi nostāda uzņēmēju dilemmas priekšā. Viņš var
dubultot savu izlaidi uz gadu un pārdot to par cenu, kas (bez mainīgo izmaksu segšanas) pārsniedz
vērtības samazināšanās daļu kārtējā gadā un galējās vērtības samazināšanās daļas pašreizējo vērtību.
Tomēr tāda ražošanas dubultošana trīskāršo aprīkojuma nodilumu un ieņēmumu pārpalikums no
dubulta daudzuma produktu pārošanas nav pietiekami liels, lai arī devītajā gadā kompensētu vērtības
samazināšanās daļas pašreizējo vērtību. Ja uzņēmējs izvērtētu ikgadējo vērtības samazināšanās daļu
kā stingru savu aprēķinu elementu, viņam nevajadzētu ražošanas dubultošanu uzskatīt par peļņu
nesošu, jo papildu ieņēmumi atpaliek no papildu izmaksām. Viņš atturētos no ražošanas
paplašināšanas virs tehnoloģiskā optimuma. Tomēr uzņēmējs aprēķinus veic citādāk, lai gan savos
aprēķinos viņš ik gadu varētu samazināt vērtību par tādu pašu daļu. No viņa viedokļa par tirgus
stāvokli nākotnē ir atkarīgs, vai uzņēmējs izvēlas devītā gada pašreizējās vērtības daļas sadali uz
tehnoloģiskiem pakalpojumiem, ko darbagaldi varētu sniegt devītajā gadā.
Sabiedriskā doma, valdības un likumdevēji, un likumi par nodokļiem raugās uz uzņēmējdarbību kā uz
pastāvīgu ienākumu avotu. Viņi uzskata, ka uzņēmējs, kas pienācīgi uztur kapitālu ar ikgadēju vērtības
zaudēšanas daļu, vienmēr spēs iegūt saprātīgu atdevi no viņa ilgstošajās ražotāja precēs investētā
kapitāla. Patiesie apstākļi ir atšķirīgi. Tāds ražošanas kopums kā rūpnīca un tās aprīkojums ir ražošanas
faktors, kura noderīgums ir atkarīgs no tirgus apstākļu maiņas un uzņēmēja prasmes izmantot to
atbilstoši apstākļu maiņai.
Ekonomisko aprēķinu jomā nav nekā noteikta, ja šis termins tiek izmantots attiecībā uz
tehnoloģiskajiem faktiem. Ekonomisko aprēķinu pamatelementi ir spekulatīvas gaidas par apstākļiem
nākotnē. Komerciālie pielietojumi un paražas un komerciālie likumi ir noteikuši konkrētus nosacījumus
grāmatvedībai un auditam. Grāmatvedībā pastāv precizitāte. Tomēr tā ir precīza vien attiecībā uz šiem
noteikumiem. Uzskaites grāmatas vērtības precīzi neatspoguļo patieso situāciju. Ilgstošo ražotāja
preču kopuma tirgus vērtība var atšķirties no nominālajiem skaitļiem, kas redzami uzskaites grāmatās.
Pierādījums ir tas, ka birža to novērtē, nekādi neņemot vērā šos skaitļus.
Tādējādi izmaksu aprēķināšana nav aritmētisks process, ko var izveidot un pārbaudīt vienaldzīgs
starpnieks. Tā nedarbojas ar vienreizēji noteiktiem lielumiem, ko var noskaidrot objektīvā ceļā. Tās
pamatinformācija ir nākotnes apstākļu izpratnes rezultāts, ko vienmēr ir izrotājis uzņēmēja viedoklis
par tirgus stāvokli nākotnē.
Mēģinājumi izveidot izmaksu atskaites ar „objektīvu” pamatojumu ir nolemti neveiksmei. Izmaksu
aprēķins ir garīgs rīcības instruments, kas mērķtiecīgi veidots, lai gūtu lielāko labumu no pieejamajiem
nākotnes apstākļu uzlabošanas līdzekļiem. Tas noteikti ir apzināts, nevis faktisks. Vienaldzīga
starpnieka rokās pilnībā mainās tā raksturs. Starpnieks neraugās uz priekšu nākotnē. Viņš raugās
atpakaļ zudušajā pagātnē un stingrajiem likumiem, kas reālajā dzīvē un darbībā ir nederīgi. Viņš
negaida pārmaiņas. Viņu neapzināti vada aizspriedums, ka vienlīdzīgi mainīga ekonomika ir normāla
un visvēlamākā humānā situācija. Viņa sistēmā peļņa neiederas. Viņu mulsina ideja par „godīgu”
peļņas līmeni vai par „godīgu” investētā kapitāla atdevi. Tomēr tādu lietu nav. Vienlīdzīgi mainīgā
ekonomikā nav peļņas. Mainīgā ekonomikā peļņu nenosaka, atsaucoties uz jebkādu instrukciju, kas to
varētu klasificēt kā godīgu vai negodīgu. Peļņa nekad nav normāla. Ja pastāv atbilstība normām, tas ir
nav izmaiņu, nevar rasties peļņa.
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5. Loģiskā katalaktika pret matemātisko katalaktiku
Cenu un izmaksu problēmas ir tikušas risinātas arī ar matemātiskām metodēm. Ir pat bijuši
ekonomisti, kas par vienīgo piemēroto ekonomikas problēmu risināšanas metodi uzskata
matemātisko metodi un kas izzobo loģikas ekonomistus par „literārajiem” ekonomistiem.
Ja tāds naids starp loģikas un matemātikas ekonomistiem būtu tikai nesaskaņas par vispiemērotāko
procedūru, ko izmanto ekonomikas izpētē, būtu lieki pievērst tam uzmanību. Labākā metode savu
pārākumu pierādītu, radot labākus rezultātus. Iespējams, ka ir nepieciešamas atšķirīgas procedūras
variācijas, lai rastu risinājumu dažādām problēmām un dažām no tām viena metode ir noderīgāka
nekā cita.
Tomēr šis nav strīds par heiristiskiem jautājumiem, bet ekonomikas pamatu pretrunas. Matemātiskā
metode ir jānoraida ne tikai tās neauglības dēļ. Tā ir pilnībā aplama metode, kas sākas no nepareiziem
pieņēmumiem un noved pie maldīgiem secinājumiem. Tās siloģismi ir ne tikai neauglīgi; tie novērš
prātu no reālu problēmu izpētes un kropļo attiecības starp dažādiem fenomeniem.
Matemātikas ekonomistu idejas un procedūras nav vienveidīgas. Ir trīs galvenās domu straumes, kas
jāaplūko atsevišķi.
Pirmo variāciju pārstāv statistiķi, kuru mērķis ir atklāt ekonomikas likumus no ekonomikas pieredzes
izpētes. Viņu mērķis ir pārvērst ekonomiku „kvantitatīvā” zinātnē. Viņu programmu īsi var izteikt ar
194
Ekonometriskās biedrības moto „Zinātne ir mērījums”.
195
Tādas spriešanas pamatkļūda ir parādīta iepriekš . Ekonomikas vēstures pieredze vienmēr ir
sarežģītu fenomenu pieredze. Tā nekad nevar sniegt tādas zināšanas, kā eksperimentētājs iegūst
laboratorijas eksperimentā. Statistika ir metode vēstures faktu par cenām un citiem atbilstošiem
cilvēka rīcības datiem parādīšanai. Tā nav ekonomika un nevar radīt ekonomikas teorēmas un teorijas.
Cenu statistika ir ekonomikas vēsture. Ieskats, ka, ceteris paribus196, pieprasījuma palielinājumam ir
jārada cenu pieaugums, nav radies no pieredzes. Neviens nekad nav bijis vai nekad nebūs pozīcijā, lai
novērotu izmaiņas vienā no tirgus datiem, ceteris paribus. Nav tādas lietas kā kvantitatīvā ekonomika.
Visi mums zināmie ekonomikas lielumi ir ekonomikas vēstures dati. Neviens saprātīgs cilvēks nevar
apgalvot, ka saikne starp cenu un piedāvājumi ir vispārīga, vai konstanta attiecībā uz noteiktām
precēm. Mēs, gluži pretēji, zinām, ka ārējie fenomeni dažādus cilvēkus ietekmē atšķirīgi, ka to pašu
cilvēku reakcijas uz tiem pašiem ārējiem notikumiem ir dažādas un nav iespējams indivīdus vienādi
sadalīt cilvēku klasēs. Tāds ieskats ir mūsu apriorās teorijas produkts. Taisnība, ka empīriķi noraida šo
teoriju; viņi izliekas, ka viņu mērķis ir mācīties tikai no vēsturiskas pieredzes. Tomēr viņi nonāk
pretrunā paši saviem principiem, tiklīdz sniedzas zem atsevišķu konkrētu cenu reģistrēšanas un sāk
veidot rindas un rēķināt vidējās cenas. Pieredzes fakts un statistisks fakts ir tikai cena, kas samaksāta
noteiktā laikā un noteiktā vietā par noteiktu daudzumu noteiktas preces. Dažādu cenu datu
sakārtošanu grupās un vidējo cenu rēķināšanu vada teorētiski apsvērumi, kas ir agrāki pēc loģikas un
pārejošuma. Apmērs, kādā noteiktas klātesošās aplūkoto cenu datu pazīmes un nejaušie apstākļi tiek
vai netiek ņemti vērā, ir atkarīgs no kāda veida teorētiskas apsvēršanas. Neviens nav tik pārdrošs, lai
apgalvotu, ka kādas preces piegādes kāpums par a procentiem vienmēr – jebkurā valstī un jebkurā
laikā - nozīmē tās cenas kritumu par b procentiem. Tomēr, tā kā neviens kvantitatīvais ekonomists
nekad nav uzdrošinājies, pamatojoties uz statistisko pieredzi, precīzi definēt īpašos apstākļus, kas rada
noteiktu atkāpi no attiecības a:b, viņa pūliņu veltīgums ir skaidrs. Turklāt nauda nav cenu mērījumu
standarts; tā ir līdzeklis, kura maiņas kurss tādā pašā veidā mainās, lai gan parasti tas nenotiek tādā
pašā ātrumā un tādā pašā apmērā, kādā mainās pārdodamo preču un pakalpojumu savstarpējās
maiņas kursi.
Gandrīz neviens ilgāk nekavēsies pie kvantitatīvās ekonomikas apgalvojumu atspoguļojuma.
Neskatoties uz visiem skaļajiem tās aizstāvju paziņojumiem, nekas nav darīts tās programmas
īstenošanai. Nelaiķis Henrijs Šulcs (Henry Schultz) savus pētījumus veltīja dažādu preču pieprasījuma
elastīguma mērījumiem197. Profesors Pols Hovards Duglass (Paul Howard Douglas) ir uzslavējis Šulca
194

Ekonometriskā biedrība ir 1930.gadā ASV dibināta starptautiska biedrība ekonomikas teorijas
attīstīšanai attiecībās ar statistiku un matemātiku.
195
Skatīt iepriekš 31., 55.-56.lpp.
196
Ceteris paribus - no latīņu valodas pārējiem apstākļiem paliekot tādiem pašiem
197
Skatīt Henry Schultz, The Theory and Measurement of Demand (“Pieprasījuma teorija un
mērīšana”), (University of Chicago Press, 1938), 405.-427.lpp.
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pētījumu rezultātu kā „darbu, kas bija tikpat ļoti nepieciešams, lai palīdzētu ekonomiku padarīt vairāk
198
vai mazāk par eksakto zinātni, cik ķīmijas attīstībā nozīmīga bija atoma masas noteikšana ”.
Patiesībā Šulcs nekad nesāka noteikt kādas preces pieprasījuma elastīgumu kā tādu; datus, uz kuriem
viņš paļāvās, ierobežoja noteiktas ģeogrāfiskās teritorijas un vēsturiskie periodi. Viņa rezultāts
noteiktai precei, piemēram, kartupeļiem, neattiecas uz kartupeļiem kopumā, bet uz kartupeļiem ASV
no 1875.līdz 1929.gadam. Labākajā gadījumā tas ir diezgan apšaubāms un neapmierinošs ieguldījums
dažādās ekonomikas vēstures nodaļās. Tie noteikti nav soļi uz kvantitatīvās ekonomikas neskaidrās un
pretrunīgās programmas īstenošanu. Jāuzsver, ka divas citas matemātiskās ekonomikas variācijas
pilnībā apzinās kvantitatīvās ekonomikas maldīgumu. Tādēļ tās nekad nav riskējušas jebkādus
ekonometristu atrastos lielumus iekļaut savās formulās un vienādojumos, un tādējādi pieņemt tos par
noteiktu problēmu risinājumu. Cilvēka rīcības jomā nav citu līdzekļu nākotnes notikumu risināšanai kā
vien izpratnes sniegtie.
Otra matemātisko ekonomistu aplūkotā joma ir cenu un izmaksu saistība. Risinot šīs problēmas,
matemātikas ekonomisti neievēro tirgus procesa darbību un turklāt izliekas abstrahējamies no naudas
pazīmju izmantošanas visos ekonomiskajos aprēķinos. Tomēr, kad viņi runā par cenām un izmaksām
vispārīgi un pretnostata cenas un izmaksas, viņi, vārdos neizsakot, norāda uz naudas esību un
izmantošanu. Cenas vienmēr ir naudas cenas, un izmaksas nevar ņemt vērā ekonomiskos aprēķinos, ja
tās nav paustas naudas izteiksmē. Ja nepielieto naudas izteiksmi, izmaksas ir izteiktas sarežģītos
dažādu preču un pakalpojumu daudzumos, kas iztērēti produkta iepirkšanai. No otras puses cenas – ja
šis termins ir pielietojams visiem maiņas kursiem, ko nosaka barterā – ir dažādu preču daudzumu
uzskaitījums, pret kuru „pārdevējs” var apmainīt noteiktu piedāvājumu. Preces, kas tiek aplūkotas ar
tādām „cenām”, nav tās pašas, uz kurām attiecas „izmaksas”. Tādu cenu un tādu izmaksu
salīdzinājums graudā nav ticams. No praksioloģijas izpratnes mēs jau zinām, ka pārdevējs preces, ko
viņš atdod, novērtē lētāk nekā tās, ko viņš saņem apmaiņā pret tām, ka pārdevējs un pircējs nepiekrīt
viens otram par divu apmaināmo preču subjektīvo vērtību un ka uzņēmējs uzsāk projektu tikai tad, ja
sagaida par produktiem saņemt lietas, ko viņš novērtē augstāk, nekā tās, kas izlietotas to ražošanā.
Apriorās zināšanas ļauj mums paredzēt uzņēmēja, kas spēj veikt ekonomiskos aprēķinus, rīcību. Tomēr
matemātikas ekonomisti maldina sevi, kad izliekas, ka šīs problēmas risina vispārīgāk, atmetot
jebkādas atsauces uz naudas izteiksmi. Velti ir izmeklēt ražošanas faktoru nepilnīgas dalāmības
gadījumus, neatsaucoties uz ekonomiskiem aprēķiniem naudas izteiksmē. Tāda vērošana nekad nevar
sniegties pār jau pieejamajām zināšanām; proti, ka katra uzņēmēja nodoms ir ražot tādas preces, kuru
pārdošana sniegs viņam ieņēmumus, kas būs lielāki nekā preču kopums, kas iztērēts to ražošanā.
Tomēr, ja koplietošanā nav netiešas maiņas un nav maiņas līdzekļu, viņš var gūt panākumus, pareizi
paredzot tirgus stāvokli nākotnē, ja vien viņš ir apveltīts ar pārcilvēcisku intelektu. Viņam ar pirmo acu
uzmetienu vajadzētu uztvert visus maiņas kursus, kādi ir noteikti tirgū, tā, lai savos apsvērumos precīzi
noteiktu vietu katrai precei atbilstoši šiem kursiem.
Nevar noliegt, ka visas izmeklēšanas par cenām un izmaksām kā priekšnoteikumu pieņem gan naudas
izmantošanu, gan tirgus procesu. Tomēr matemātikas ekonomisti piever acis uz šo skaidro faktu. Viņi
formulē vienādojumus un zīmē līknes, kas domātas realitātes atainošanai. Patiesībā viņi tikai
atspoguļo hipotētiskas un neīstenojamas situācijas, kas nekādā veidā nelīdzinās aplūkotajām
katalaktikas problēmām. Viņi aizvieto ar algebriskiem simboliem noteiktu naudas izteiksmi, kas
izmantota ekonomiskos aprēķinos, un tic, ka šī procedūra padara viņu spriešanu zinātniskāku. Viņi
rada lētticīga laja iespaidu. Patiesībā viņi tikai jauc un putro lietas, kas apmierinoši ir atrisinātas
komerciālās aritmētikas un grāmatvedības mācību grāmatās.
Daži no šiem matemātiķiem ir gājuši tik tālu, lai paziņotu, ka ekonomiskos aprēķinus var noteikt,
pamatojoties uz lietderīguma vienībām. Viņi savas metodes dēvē par derīguma analīzēm. Viņu kļūdā
dalās trešā veida matemātikas ekonomisti.
Šīs trešās grupas raksturīga iezīme ir tā, ka viņi atklāti un apzināti ir apņēmušies atrisināt katalaktikas
problēmas bez atsauces uz tirgus procesu. Viņu ideāls ir izveidot ekonomikas teoriju atbilstoši
mehānikas paraugam. Viņi atkal un atkal ķeras pie analoģijām ar klasisko mehāniku, kas, viņuprāt, ir
unikāls un pilnīgs zinātniskās izpētes modelis. Nav nepieciešamības atkal skaidrot, kādēļ šī analoģija ir
virspusēja un maldinoša un kādā ziņā mērķtiecīga cilvēka rīcība krasi atšķiras no gaitas, kas ir
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Skatīt Paul H. Douglas “Econometrica” (“Ekonometrika), VII, 105.
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mehānikas temats. Ir pietiekami uzsvērt vienu punktu, tas ir, abu jomu atšķirīgo vienādojumu
praktisko nozīmi.
Apsvērumiem, kas noved pie vienādojuma formulējuma, ir jābūt nematemātiska rakstura.
Vienādojuma formulējums ir mūsu zināšanu sasniegums; tas tieši nepaplašina mūsu zināšanas. Tomēr
mehānikā vienādojums var sniegt ļoti nozīmīgus praktiskus pakalpojumus. Tā kā ir pastāvīgas saistības
starp dažādiem mehāniskajiem elementiem un par šīm saistībām var pārliecināties ar
eksperimentiem, ir iespējams vienādojumus izmantot noteiktu tehnoloģisku problēmu risinājumam.
Mūsu modernā rūpnieciskā civilizācija galvenokārt ir tādu atšķirīgu fizikas vienādojumu izmantojuma
sasniegums. Savukārt starp ekonomiskiem elementiem tādas pastāvīgas saistības neeksistē.
Matemātiskās ekonomikas formulētie vienādojumi ir nederīgs garīgās vingrošanas darbs un tādi
paliktu, pat ja izteiktu daudz vairāk nekā tie izsaka.
Saprātīgā ekonomikas apsvērumā nekad nedrīkst aizmirst šos divus vērtības teorijas pamatprincipus:
pirmais, vērtēšana, kuras iznākums ir rīcība, vienmēr nozīmē priekšrokas došanu un nolikšanu malā;
tas nekad nenozīmē līdzvērtību vai vienaldzību. Otrais, nav citu līdzekļu, lai salīdzinātu dažādu indivīdu
vērtējumus vai to pašu indivīdu vērtējumus dažādos gadījumos, kā vien noteikt, vai viņi aplūkojamās
alternatīvas sarindo tādā pašā priekšrokas secībā.
Izdomātas vienlīdzīgi mainīgas ekonomikas uzbūvē visi ražošanas faktori tiek izmantoti tā, ka katrs no
tiem sniedz visvērtīgāko pakalpojumu. Nekāda iedomājama vai iespējama pārmaiņa nevarētu uzlabot
apmierinātības līmeni; neviens faktors netiek izmantots vajadzības a apmierināšanai, ja tāda
izmantošana novērš vajadzības b apmierināšanu, kas tiek uzskatīta par vērtīgāku nekā vajadzības a
apmierināšana. Protams, ir iespējams raksturot šo izdomāto resursu piešķiršanu dažādos
vienādojumos un grafiski to vizualizēt ar līknēm. Tomēr tādi mehānismi neko neliecina par tirgus
procesu. Tie tikai norobežo izdomātu situāciju, kurā tirgus process beigtu darboties. Matemātiskie
ekonomisti neievēro visus tirgus procesa teorētiskos paskaidrojumus un izvairīgi nodarbina sevi ar
palīguzskatu, kas tiek izmantots kontekstā un ir bezjēdzīgs, ja to lieto ārpus tā konteksta.
Fizikā mums jāsaskaras ar izmaiņām, kas parādās fenomenos par dažādām sajūtām. Mēs atklājam
regularitāti šo izmaiņu secībā un ar šiem novērojumiem mēs veidojam fizikas zinātni. Mēs neko
nezinām par sākotnējiem spēkiem, kas stimulē šīs izmaiņas. Asam prātam tie jau ir sākotnēji doti un
nepakļaujas nekādai turpmākai analīzei. Tas, ko mēs zinām no novērojumiem, ir dažādu pamanāmu
esību un īpašību regulāru koncentrācija. Fiziķis atšķirīgos vienādojumos raksturo datu savstarpējo
atkarību
Praksioloģijā pirmais mums zināmais fakts ir tas, ka cilvēki mērķtiecīgi tiecas uz kādu izmaiņu radīšanu.
Šīs zināšanas apvieno parksioloģijas tematu un atšķir to no dabaszinātņu temata. Mēs zinām spēkus
aiz šīm izmaiņām, un tādas aprioras zināšanas ļauj mums izzināt praksioloģijas procesus. Fiziķis nezina,
kas „ir” elektrība. Viņš zina tikai parādību, kas tiek piedēvēta kaut kam, ko sauc par elektrību. Tomēr
ekonomists zina, kas stimulē tirgus procesu. Tikai pateicoties šīm zināšanām, viņš atrodas pozīcijā, lai
izšķirtu tirgus fenomenus no citiem fenomeniem un raksturotu tirgus procesu.
Tātad matemātikas ekonomists nesniedz neko tirgus procesa paskaidrošanā. Viņš tikai raksturo
pagaidu palīglīdzekli, ko loģikas ekonomisti izmanto kā ierobežojošu jēdzienu, lai definētu situāciju,
kurā vairs nav nekādas darbības un tirgus process nonācis sastingumā. Tas ir viss, ko viņš var pateikt.
Algebriskos simbolos ir jāiztulko tas, ko loģikas ekonomists formulē vārdiski, definējot izdomātas
konstrukcijas par miera stāvokļa un vienlīdzīgi mainīgas ekonomikas beigām, un ko matemātikas
ekonomistam pašam ir jāraksturo vārdos pirms viņš ķeras pie matemātiskā darba. Vispārēja analoģija
ir pārlieku ieilgusi, tas arī viss.
Gan loģikas, gan matemātikas ekonomisti apgalvo, ka cilvēka rīcība beigās var izveidot tādu līdzsvara
stāvokli un to izdotos sasniegt, ja visas izmaiņas datos mitētos. Tomēr loģikas ekonomists zina daudz
vairāk nekā to. Viņš zina, kā uzņēmējdarbībā iesaistīti cilvēki, preču virzītāji un spekulanti, alkstot gūt
peļņu no neatbilstībām cenu struktūrā, virzās uz tādu neatbilstību izskaušanu un tādējādi arī uz
uzņēmējdarbības peļņas un zaudējumu avota izdzēšanu. Viņš zina, ka šis process noslēgsies vienlīdzīgi
mainīgas ekonomikas izveidē. Tas ir ekonomikas teorijas uzdevums. Dažādu līdzsvara stāvokļu
matemātisks apraksts ir tīrā spēle. Problēma ir tirgus procesu analīze.
Abu ekonomikas analīžu metožu salīdzinājums liek mums saprast, ko nozīmē bieži paustā prasība
paplašināt ekonomikas zinātnes apmēru, izveidojot dinamisku teoriju tā vietā, lai tukši ņemtos ar
statiskām problēmām. Saskaņā ar loģisko ekonomiku šis postulāts jebkurā ziņā ir tukšs. Loģiskā
ekonomika pamatā ir procesu un izmaiņu teorija. Tā virzās uz izdomātām nemainīguma
konstrukcijām, lai tikai paskaidrotu izmaiņu fenomenus. Tomēr matemātiskā ekonomikā tas ir citādāk.
Tās vienādojumi un formulas ir ierobežotas ar līdzsvara stāvokļu raksturojumiem un bezdarbību. Tā
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nevar apgalvot neko par tādu stāvokļu veidošanos un to pārtapšanu citos stāvokļos, kamēr vien tā
paliek matemātisku procedūru jomā. Salīdzinājumā ar matemātisko ekonomiku prasība pēc
dinamiskas teorijas ir ļoti pamatota. Tomēr matemātiskai ekonomikai nav līdzekļu, lai izpildītu šo
prasību. Procesu analīzes problēmas, tas ir, vienīgi nozīmīgas ekonomikas problēmas, nepakļaujas
matemātiskai pieejai. Laika parametru ievietošana vienādojumos nav risinājums. Tā nenorāda pat
matemātiskās metodes būtiskus trūkumus. Apgalvojumi, ka katra izmaiņa ietver laiku un ka izmaiņai
vienmēr ir pārejoša secība, ir tikai veids, kā izteikt to, ka laika nav tikmēr, kamēr ir nekustīgums un
nemainīgums. Matemātiskās ekonomikas galvenais trūkums nav tas, ka tā ignorē pārejošo secību, bet
gan tas, ka tā ignorē tirgus procesa darbību.
Matemātikas metode zaudē, jo nespēj parādīt, kā no nelīdzsvara stāvokļa rodas darbības, kas virzās uz
līdzsvara izveidi. Protams, ir iespējams noteikt matemātiskās darbības, kas nepieciešamas noteikta
nelīdzsvara stāvokļa matemātiska apraksta pārejai uz līdzsvara stāvokļa matemātisku aprakstu. Tomēr
šīs matemātiskās operācijas nekādā veidā neraksturo tirgus procesu, ko rosina cenu struktūras
pretrunas. Atšķirīgiem mehānikas vienādojumiem vajadzētu precīzi raksturot kustību saistībā ar
jebkādu laika mirkli starp nelīdzsvara un līdzsvara stāvokli. Tikai tie, kurus pilnībā aklus ir padarījis
aizspriedums, ka ekonomikai jābūt blāvai mehānikas kopijai, par zemu novērtēs šī iebilduma nozīmi.
Ļoti nepilnīga un virspusēja metafora nav pamatojums loģikas ekonomikas sniegtajiem
pakalpojumiem.
Katrā katalaktikas nodaļā var pārbaudīt matemātiskas attieksmes pret ekonomiku postošās sekas. Ir
pietiekami runāt tikai par diviem gadījumiem. Vienu sniedz tā dēvētais maiņas vienādojums –
matemātikas ekonomistu velts un maldinošs mēģinājums aplūkot naudas pirktspējas izmaiņas199. Otru
vislabāk var izteikt, atsaucoties uz profesora Šumpētera domugraudu, ka patērētāji, novērtējot plaša
patēriņa preces, „ipso facto200 novērtē arī ražošanas līdzekļus, kas izmantoti šo preču ražošanā201”.
Gandrīz neiespējami ir izskaidrot tirgus procesu vēl kļūdaināk.
Ekonomika nav par precēm un pakalpojumiem, tā ir par dzīvu cilvēku rīcību. Tās mērķis nav uzsvērt
tādas izdomātas konstrukcijas kā līdzsvaru. Šīs konstrukcijas ir tikai spriešanas instrumenti.
Ekonomikas vienīgais uzdevums ir analizēt cilvēku rīcību, tā ir procesu analīze.

6. Monopola cenas
Konkurējošas cenas ir pilnīgas pārdevēju pielāgošanās patērētāju pieprasījumam rezultāts. Ar
konkurējošu cenu viss pieejamais piedāvājums ir pārdots un specifiskie ražošanas faktori tiek
izmantoti tādā apmērā, kādā to ļauj nespecifisko veidojošo faktoru cenas. Neviena daļa no pieejamā
piedāvājuma nav pastāvīgi atturēta no tirgus, un izmantoto specifisko ražošanas faktoru marginālā
vienība nedod tīros ieņēmumus. Viss ekonomikas process tiek veikts patērētāju labā. Nav konflikta
starp pircēju un pārdevēju interesēm, starp ražotāju un patērētāju interesēm. Dažādu preču īpašnieki
neatrodas pozīcijā, lai patēriņu un ražošanu pārvietotu no patērētāju vērtējumu uzliktajām līnijām,
visu līmeņu preču un pakalpojumu piedāvājuma stāvokļa un tehnoloģisku zināšanu stāvokļa.
Ikkatrs pārdevējs pieredzētu savu ieņēmumu palielināšanos, ja viņa sāncenšu rīcībā esošā
piedāvājuma kritums palielinātu cenu, par kādu viņš pats var pārdot visu savu piedāvājumu. Tomēr
konkurējošā tirgū viņš neatrodas pozīcijā, lai nonāktu pie šāda rezultāta. Izņemot privilēģijas, kas
rodas ar valdības iesaisti uzņēmējdarbībā, viņam ir jāpakļaujas tirgus stāvoklim, kāds tas ir.
Uzņēmējs ar savu uzņēmējdarbības spējām vienmēr ir pakļauts pilnīgam patērētāju pārākumam.
Attiecībā uz pārdodamo preču un ražošanas faktoru īpašniekiem tas ir atšķirīgi, un, protams, tā ir arī
ar uzņēmējiem, kam ir tādu preču un faktoru īpašnieku spējas. Noteiktos apstākļos viņi tiek galā labāk,
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ierobežojot piedāvājumu un pārdošanu par augstāku vienības cenu. Tādā veidā noteiktas cenas –
monopola cenas – ir patērētāju pārākuma un tirgus demokrātijas pārkāpums.
Speciāli nosacījumi un apstākļi, kas nepieciešami, lai rastos monopola cenas, un to katalaktiskās
īpašības ir:
1. Ir jādominē piedāvājuma monopolam. Visu monopolizētas preces piedāvājumu kontrolē viens
pārdevējs vai pārdevēju grupa, kas rīkojas kopīgi. Monopolists – viens indivīds vai indivīdu grupa –
atrodas pozīcijā, lai ierobežotu pārdošanā piedāvāto vai ražošanā izmantoto piedāvājumu, lai celtu
pārdotās vienības cenu, un tam nav jābaidās, ka viņa plānu izjauks citu tās pašas preces pārdevēju
iesaiste.
2. Monopolists neatrodas pozīcijā, lai atšķirtos no citiem pārdevējiem, vai viņš brīvprātīgi atturas
no tādas atšķiršanās202.
3. Pircēju sabiedrības reakcija uz cenu, kas ir zem potenciālās konkurējošās cenas, pacelšanu pieprasījuma kritums – nav tāds, lai iegūtu ienākumus no kopējās pārdošanas par jebkuru cenu, kas
pārsniedz konkurējošo cenu. Tādēļ ir lieki ieslīgt izsmalcinātos apcerējumos par to, kas jāuzskata par
preces vienādības pazīmi. Nav nepieciešams pacelt jautājumu par to, vai visas kaklasaites ir saucamas
par vienādas preces eksemplāriem vai arī tās ir jāizšķir pēc auduma, krāsas un piegriezuma. Teorētiska
dažādu preču norobežošana nav vajadzīga. Vienīgā nozīme ir veidam, kādā pircēji reaģē uz cenu
pacelšanu. Monopola cenu teorijā nav jānovēro, ka katrs kaklasaišu ražotājs izgatavo atšķirīgas preces,
un katrs no tiem nav jāsauc par monopolistu. Katalaktika neaplūko monopolu kā tādu, bet gan
monopola cenas. Kaklasaišu, kas atšķiras no citu cilvēku pārdošanā piedāvātajām, pārdevējs varētu
sasniegt monopola cenas vien tad, ja pircēji nereaģētu uz cenu kāpumu, kāds viņam būtu neizdevīgs.
Monopols ir priekšnosacījums, lai rastos monopola cenas, tomēr tas nav vienīgais priekšnosacījums. Ir
nepieciešami vēl vairāki apstākļi, proti, noteikta pieprasījuma līknes forma. Monopola pastāvēšana
vien šajā ziņā neko nenozīmē. Ar autortiesībām aizsargātas grāmatas izdevējs ir monopolists. Tomēr
viņš varētu arī nespēt pārdot kaut vienu eksemplāru neatkarīgi no tā, kādu cenu prasa. Ne katra cena,
par kādu monopolists pārdod monopolizētu preci, ir monopola cena. Monopola cenas ir tikai tās
cenas, pie kurām monopolistam ir izdevīgāk ierobežot kopējo pārdodamo apmēru, nekā paplašināt
pārdošanu līdz līmenim, kādu atļautu konkurējošs tirgus. Tās ir apzināta projekta, kas virzīts uz
tirdzniecības ierobežošanu, rezultāts.
4. Būtiska kļūda ir pieņemt, ka pastāv trešā cenu kategorija, kas nav nedz monopola cenas, nedz
konkurējošas cenas. Ja mēs neņemam vērā cenu diskriminācijas problēmu, kas tiks aplūkota vēlāk,
noteikta cena ir vai nu konkurējoša cena vai monopola cena. Apgalvojumi par pretējo ir saistīti ar
kļūdainu pārliecību, ka konkurence nav brīva vai pilnīga, ja vien visi neatrodas pozīcijā, lai sevi
pasniegtu kā noteiktas preces pārdevēju.
Katras preces pieejamais piedāvājums ir ierobežots. Ja tas nebūtu saistīts tikai ar sabiedrības
pieprasījumu, aplūkotā lieta nebūtu uzskatāma par ekonomikas preci un par to netiktu maksāta cena.
Tādēļ ir maldīgi monopola jēdzienu piemērot tā, lai tas attiektos uz visu ekonomikas preču jomu.
Skaidra piedāvājuma ierobežošana ir ekonomiskās vērtības un visu maksāto cenu avots; tomēr ar to
nepietiek, lai radītu monopola cenas203.
Mūsdienās terminu monopolists vai nepilnīga konkurence attiecina uz gadījumiem, kad ir dažas
atšķirības starp dažādu ražotāju un pārdevēju produktiem. Tas nozīmē, ka visas plaša patēriņa preces
tiek iekļautas monopolizēto preču kategorijā. Tomēr vienīgais cenu noteikšanas izpētei piemērotais
jautājums ir, vai šīs atšķirības pārdevējs var izmantot, lai izplānotu apzinātu piedāvājuma
ierobežošanu ar mērķi palielināt savus tīros ieņēmumus. Tikai tad, ja tas ir iespējams un tiek
izmantots, var rasties no konkurējošām cenām atšķirtas monopola cenas. Var būt taisnība arī tas, ka
katram pārdevējam ir klientu loks, kas priekšroku viņa zīmolam, nevis viņa sāncenšu, un nepārtrauks
to pirkt pat tad, ja cena būs lielāka. Tomēr pārdevēja problēma ir tā, vai tādu cilvēku skaits ir
pietiekami liels, lai kompensētu kopējo ieņēmumu samazinājumu, ko varētu radīt citu cilvēku
atturēšanās no iegādes. Tikai tādā gadījumā viņš var uzskatīt konkurējošu cenu aizstāšanu ar
monopola cenām par izdevīgu.
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Ievērojumu apjukumu rada nepareiza termina piedāvājuma kontrole interpretācija. Katra produkta
katram ražotājam ir sava daļa tirdzniecībā piedāvāto preču piedāvājuma kontrolē. Ja viņš būtu
saražojis vairāk a, viņa piedāvājums palielinātos un radītu zemākas cenas tendenci. Tomēr jautājums
ir, kādēļ viņš nesaražoja vairāk a. Vai viņš a ražošanu ierobežoja ar daudzumu p, vēloties savas labākās
spējas pakļaut patērētāju vēlmēm? Vai viņš vēlas nepakļauties patērētāju pasūtījumiem pats savā
labā? Pirmajā gadījumā viņš neražoja vairāk a, jo, palielinot a daudzumu virs p, trūcīgie ražošanas
faktori tiktu atņemti citām nozarēm, kurās tie tiktu izmantoti steidzamāku patērētāju vajadzību
apmierināšanai. Viņš neražo p + r, bet tikai p, jo tāds palielinājums padarītu viņa biznesu nerentablu
vai mazāk rentablu, lai gan kapitāla investīcijas ir iespējams izmantot peļņu nesošākā veidā. Otrajā
gadījumā viņš neražoja r, jo daudz izdevīgāk viņam bija atstāt neizmantotu daļu monopolizētā speciālā
ražošanas faktora m piedāvājuma. Ja viņš nebūtu monopolizējis m, viņam nebūtu iespējams gaidīt
jebkādu ieguvumu no savas a ražošanas ierobežojuma. Viņa sāncenši aizpildītu starpību un viņš
neatrastos pozīcijā, lai prasītu augstāku cenu.
Aplūkojot monopola cenas, mums vienmēr ir jāmeklē monopolizētais faktors m. Ja tāda faktora nav,
nevar veidoties monopola cenas. Monopola cenām pirmā prasība ir monopolizētas preces
pastāvēšana. Ja tādas preces m daudzums netiek ieturēts, uzņēmējam nav iespējas aizstāt
konkurējošas
cenas
ar
monopola
cenām.
Uzņēmējdarbības peļņai nav nekādas saistības ar monopolu. Ja uzņēmējs atrodas pozīcijā, lai varētu
pārdot pa monopola cenām, viņš par sava monopola ieguvumiem ir parādā monopolizētajam
faktoram m. Viņš nopelna specifiska monopola ieguvumu, jo viņam pieder m, nevis tādēļ, ka viņa
uzņēmējdarbība ir specifiska.
Pieņemsim, ka negadījuma rezultātā uz vairākām dienām pilsētā tiek pārtraukta elektroapgāde un
iedzīvotājiem ir jāizmanto tikai sveces. Sveču cena pieaug līdz s; par šo cenu tiek pārdots viss
pieejamais piedāvājums. Veikali, kas pārdod sveces, gūst lielu peļņu, pārdodot visu piedāvājumu par s.
Tomēr ir iespējams, ka veikalnieki apvienojas, lai daļu savu krājumu ieturētu no tirgus un pārdotu par
cenu s + t. Ja s ir konkurējoša cena, s + t ir monopola cena. Veikalnieku ar cenu s + t nopelnītais
pārsniegums pār ieņēmumiem, ko tie iegūtu, pārdodot tikai par s, ir viņu īpašā monopola ieguvums.
Nav svarīgi, kādā veidā veikalnieki rada tirdzniecībā esošā piedāvājuma ierobežojumu. Daļas pieejamā
piedāvājuma fiziska samazināšana ir klasisks monopolistiskas rīcības gadījums. Tikai nesen to
praktizēja Brazīlijas valdība, sadedzinot lielu daudzumu kafijas. Tomēr tādu pašu efektu var iegūt, daļu
piedāvājuma atstājot neizmantotu.
Ieņēmumi nav savienojami ar izdomātu vienlīdzīgi mainīgas ekonomikas konstrukciju, bet monopola
cenas un īpašā monopola ieguvums ir savienojams.
5. Ja preces m pieejamie daudzumi pieder nevis vienam cilvēkam, firmai, korporācijai vai
institūcijai, bet vairākiem īpašniekiem, kas sadarbojas konkurējošas cenas aizstāšanā ar monopola
cenu, viņu starpā ir nepieciešama vienošanās (ierasti tiek saukta par karteli un ASV tiesību normās
trestu novēršanai tiek nosodīta kā sazvērestība), kas piešķir katrai pusei m daudzumu, ko tai ļauts
pārdot, tas ir, par monopola cenu. Jebkura karteļu līguma būtiska daļa ir noteiktu kvotu piešķiršana
partneriem. Karteļa veidošanas māksla slēpjas spējā vienoties par kvotām. Kartelis sabrūk tiklīdz tā
biedri vairs nav gatavi ievērot vienošanos par kvotām. Tikai sarunas starp m īpašniekiem par augstāku
cenu vēlamību ir veltas.
Ierasti situāciju, kas padara iespējumu monopola cenu rašanos, veido valdības politikas, piemēram,
muitas barjeras. Ja m īpašnieki neizmanto viņiem piedāvāto iespēju apvienoties monopola cenu
sasniegšanai, valdības bieži pašas uzņemas organizēt to, ko amerikāņu likumos sauc par „tirdzniecības
ierobežošanu”. Kārtības nodrošināšanas pilnvaras spiež m īpašniekus – galvenokārt zemes un
kalnrūpniecības, un zivsaimniecības uzņēmumus – ierobežot izlaidi. Šīs metodes visievērojamākos
piemērus nacionālā līmenī sniedz ASV lauksaimniecības politika un starptautiskā līmenī – eifēmiskā
stilā noformētās starpvaldību vienošanās Preču kontroles līgumi. Ir attīstījusies jauna semantika
valdības interferences uzņēmējdarbībā aprakstīšanai. Izlaides, un rezultātā arī iesaistītā patēriņa,
ierobežojums tiek saukts par „izvairīšanos no pārsniegumiem” un vēlamais rezultāts – augstāka cena
par pārdoto vienību – tiek saukts par „stabilizāciju”. Ir skaidrs, ka tiem, kas būtu patērējuši daudzumus
m, tie nešķita kā „”pārsniegumi”. Tāpat ir skaidrs, ka šie cilvēki augstākas cenas „stabilizācijas” vietā
izvēlētos zemāku cenu.
6. Konkurences jēdziens neietver prasību, ka ir jābūt lielam skaitam konkurējošu vienību.
Konkurence vienmēr ir viena cilvēka vai firmas sāncensība pret citu cilvēku vai firmu, neatkarīgi no tā,
cik daudz citu tiecas pēc tās pašas balvas. Sāncensība starp dažiem no praksioloģijas viedokļa ir tāda
pati konkurence kā starp daudziem. Neviens nekad nav apgalvojis, ka sāncensība uz vēlētu amatu
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divpartiju sistēmā ir mazāk konkurējoša kā daudzpartiju sistēmā. Konkurentu skaitam ir nozīme
monopola cenu analīzē, kamēr vien tas ir viens no faktoriem, no kuriem ir atkarīgi pūliņu apvienot
konkurentus kartelī panākumi.
7. Ja pārdevējam ir iespējams palielināt savus tīros ieņēmumus, ierobežojot tirdzniecību un
palielinot pārdoto vienību cenu, parasti ir vairākas monopola cenas, kas apmierina šo nosacījumu.
Ierasti viena no šīm monopola cenām sniedz visaugstākos tīros ieņēmumus. Tomēr var arī gadīties, ka
dažādas monopola cenas monopolistam ir vienlīdz izdevīgas. Mēs varam saukt šo monopolistam
visizdevīgāko monopola cenu vai šīs monopola cenas par optimālo monopola cenu vai optimālajām
monopola cenām.
8. Monopolists iepriekš nezina, kā patērētāji reaģēs uz cenu kāpumu. Viņam savā rīcībā ir
jāpakļaujas izmēģinājumam un kļūdām, lai noskaidrotu, vai monopolizētās preces var pārdot viņa labā
par jebkuru cenu, kas pārsniedz konkurējošu cenu, un, ja tas ir tā, kura no dažādām iespējamām
monopola cenām ir optimālā monopola vai viena no optimālajām monopola cenām. Praksē tas ir
sarežģītāk, nekā pieņem ekonomists, kad, zīmējot pieprasījuma līknes, viņš uz monopolistu attiecina
pilnīgu tālredzību. Tādēļ mums kā īpašs nosacījums monopola cenu veidošanai ir jāuzskaita
monopolista spēja atrast tādas cenas.
9. Īpašu gadījumu sniedz nepilnīgs monopols. Lielākā kopējā pieejamā piedāvājuma daļa pieder
monopolistam; pārējā pieder vienam vai vairākiem cilvēkiem, kas nav gatavi sadarboties ar
monopolistu tirdzniecības ierobežošanas plānā un ieviest monopola cenas. Tomēr šo nepiederošo
personu atturība nekavē monopola cenu ieviešanu, ja daļa p1, ko kontrolē monopolists, ir pietiekami
liela, salīdzinot ar nepiederošo daļu summu p2. Pieņemsim, ka visu piedāvājumu (p = p1 + p2) var
pārdot par vienas vienības cenu c un piedāvājumu p - z – par monopola cenu d. Ja d (p1 - z) ir augstāka
par c p1, kas nozīmē, ka monopolists iegūst no savas tirdzniecības monopolistiska ierobežojuma
neatkarīgi no tā, kāda varētu būt nepiederošo rīcība. Viņi varētu turpināt pārdot par c vai viņi varētu
palielināt savas cenas maksimāli līdz d. Vienīgais, kam ir nozīme, ir tas, ka nepiederošie nevēlas paciest
daudzuma, ko viņi paši pārdod, samazinājumu. Viss nepieciešamais samazinājums ir jāsniedz p1
īpašniekam. Tas ietekmē viņa plānus un ierasti nozīmē, ka rodas monopola cena, kas ir atšķirīga no
tās, kāda rastos pilnīga monopola apstākļos204.
10. Duopols un oligopols nav speciālas monopola cenu variācijas, bet tikai monopola cenu
ieviešanai izmantoto metožu varianti. Diviem vai vairākiem cilvēkiem pieder viss piedāvājums. Viņi visi
ir gatavi pārdot par monopola cenām un atbilstoši ierobežot savu kopējo pārdošanas apmēru. Tomēr
kāda iemesla dēļ viņi nevēlas rīkoties saskaņoti. Katrs no viņiem iet savu ceļu bez formālas vai vārdos
neizteiktas vienošanās ar saviem konkurentiem. Tomēr katrs no viņiem arī zina, ka viņa sāncenši ir
cieši apņēmušies monopolistiski ierobežot savu tirdzniecības apmēru, lai iegūtu lielāku cenu par vienu
vienību un specifiskus monopoliskus ieguvumus. Katrs no viņiem rūpīgi vēro savu sāncenšu darbību un
mēģina pats savus plānus pielāgot viņu rīcībai. Gājienu secīgums un pretgājieni, savstarpēja
pārspēšana vienam otrā viltībā, kuras rezultāts ir atkarīgs no pretējo pušu personīgās viltības.
Duopolistiem un oligopolistiem prātā ir divi mērķi: no vienas puses noskaidrot pārdevējiem
visizdevīgāko monopola cenu un pēc iespējas lielāku tirdzniecības apmēra ierobežošanas nastu
novirzīt uz savu sāncenšu pleciem. Tieši tādēļ, ka viņi nepiekrīt par tirdzniecības samazinātā apmēra
kvotām, kas piešķiramas katrai pusei, viņi nerīkojas tik saskaņoti, kā to dara karteļa locekļi.
Nevajag jaukt duopolu un oligopolu ar nepilnīgu monopolu vai konkurenci, kuras mērķis ir izveidot
monopolu. Nepilnīga monopola gadījumā tikai monopolistiska grupa ir gatava ierobežot savu
tirdzniecības apmēru, lai panāktu monopola cenas dominanci; citi pārdevēji atsakās ierobežot savu
tirdzniecību. Tomēr duopolisti un oligopolisti ir gatavi atturēt no tirgus daļu sava piedāvājuma. Cenu
samazināšanas gadījumā viena grupa A plāno iegūt pilnīgu vai nepilnīgu monopolu, piespiežot visus
vai lielāko daļu savu konkurentu, B, pamest biznesu. Tā samazina cenas līdz līmenim, kurā pārdošana
ievainojamākiem sāncenšiem kļūst postoša. A arī var ciest zaudējumus saistībā ar pārdošanu par tādu
zemu likmi; tomēr tā atrodas pozīcijā, lai izturētu tādus zaudējumus ilgāk nekā citi, un tā ir
pārliecināta, ka tā dos labumu vēlāk ar bagātīgiem monopola ienākumiem. Šim procesam nav nekāda
sakara ar monopola cenām. Tas ir plāns monopola pozīcijas iegūšanai.
Var brīnīties, vai duopolam un oligopolam ir praktiska nozīme. Ierasti iesaistītās puses noslēgs vismaz
vārdos neizteiktu vienošanos par savām samazinātā tirdzniecības apmēra kvotām.
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Ir skaidrs, ka nepilnīga monopola plāns ir nolemts sabrukumam, ja nepiederošie nonāk pozīcijā, kad
var paplašināt savu tirdzniecību.
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11. Monopolizētā prece, ar kuras daļēju atturēšanu no tirgus tiek panākta monopola cenu
dominēšana, var būt gan zemāka līmeņa prece, gan luksusa prece, ražošanas faktors. To var veidot
ražošanai nepieciešamo tehnoloģisko zināšanu - „receptes” - kontrole. Tādas receptes ierasti ir
bezmaksas, jo to spēja radīt noteiktus efektus ir neierobežota. Tās var kļūt par ekonomikas precēm
tikai tad, ja ir monopolizētas un to izmantošana ir ierobežota. Jebkura cena, kas samaksāta par
receptes sniegtajiem pakalpojumiem, vienmēr ir monopola cena. Nav svarīgi, vai receptes
izmantošanas ierobežojumu var noteikt institucionālu apstākļu - tādu kā patentu vai autortiesību
likumu - dēļ vai arī tādēļ, ka tās formula tiek turēta noslēpumā un citiem cilvēkiem neizdodas to
atminēt.
Ražošanas papildfaktors, kura monopolizācija var radīt monopola cenu ieviešanu, var būt arī cilvēka
iespēja veidot pircējiem labi zināmas preces ražošanā sadarbību, kurai pircēji piešķir īpašu nozīmi. Šo
iespēju var sniegt vai nu aplūkojamo preču vai pakalpojumu daba vai arī tādi institucionāli
priekšnosacījumi kā preču zīmju aizsardzība. Iemesli, kādēļ patērētāji novērtē cilvēka vai firmas
ieguldījumu, ir dažādi. Tie var būt: īpaša uzticība, kas pausta cilvēkam vai firmai saistībā ar iepriekšējo
205
pieredzi ; tikai nepamatoti aizspriedumi vai kļūme; snobiskums; maģiski vai metafiziski aizspriedumi,
kuru pamatotību izsmej saprātīgāki cilvēki. Zāles ar tirdzniecības zīmi pēc savas ķīmiskās struktūras un
psiholoģiskās iedarbības var neatšķirties no citiem maisījumiem, kas nav atzīmēti ar tādu pašu etiķeti.
Tomēr, ja pircēji īpašu nozīmi piešķir šai etiķetei un ir gatavi maksāt augstāku cenu par produktu, kam
tāda ir, pārdevējs, ņemot vērā, ka pieprasījuma apveids ir labvēlīgs, var noteikt monopola cenas.
Monopols, kas ļauj monopolistam ierobežot piedāvātā apmēru bez pretdarbības no citu cilvēku puses,
var veidoties no lielākas faktora, kas ir viņa rīcībā, produktivitātes salīdzinājumā ar atbilstoša faktora,
kas ir viņa potenciālo sāncenšu rīcībā, produktivitāti. Starpība starp viņa un viņa potenciālo
konkurentu monopolizētā faktora piedāvājumu ir pietiekami plaša, lai rastos monopola cena - tāda
situācija, ko mēs varētu saukt par starpības monopolu206.
Ilustrēsim starpības monopolu, atsaucoties uz tā visbiežāko gadījumu mūsdienu apstākļos 207
protekcionisma muitas nodevas varu radīt monopola cenu īpašu apstākļu ietekmē. Atlantīda nosaka
nodevu t katras preces p vienības, kuras cena pasaules tirgū ir s, ievešanai. Ja Atlantīdā p vietējais
patēriņš par cenu s + t ir a un p vietējās ražošanas apmērs ir b, b esot mazākam par a, tad starpības
tirgotāja izlaides kopējās izmaksas ir s + t. Nodeva ir iedarbīga un stimulē vietējo uzņēmējdarbību
paplašināt p ražošanu no b uz daudzumu, kas ir nedaudz mazāks par a. Tomēr lietas ir atšķirīgas, ja b ir
lielāks par a. Ja pieņemam, ka b ir tik liels, ka pat par cenu s vietējais patēriņš atpaliek no tā un
pārpalikums ir jāeksportē un jāpārdod ārvalstīs, nodevas noteikšana neietekmē p cenu. P cena gan
vietējā, gan globālā tirgū paliek nemainīga. Tomēr muitas nodeva, nošķirot p vietējo un ārējo
ražošanu, dod vietējām ražotnēm privilēģiju, ko var izmantot monopolistiskai apvienībai, ņemot vērā,
ka ir noteikti citi apstākļi. Ja ir iespējams atrast monopola cenu robežā starp s + t un s, vietējiem
uzņēmējiem rodas vilinājums veidot karteli. Kartelis pārdod vietējā Atlantīdas tirgū par monopola
cenu un pārpalikumu realizē ārvalstīs par globālā tirgus cenu. Protams, globālajā tirgū piedāvātais p
daudzums palielinās atkarībā no Atlantīdas tirgū pārdotā daudzuma ierobežojuma, globālā tirgus cena
samazinās no s līdz s1. Tādēļ kā turpmāka prasība vietējā monopola cenas noteikšanai ir tas, lai kopējo
ieņēmumu ierobežojums, kas rodas no šī globālā tirgus cenas krišanās, nav tik liels, lai uzsūktu visu
vietējā karteļa monopola ieguvumu.
Ilgtermiņā tāds nacionāls kartelis nevar saglabāt savu monopolistisko pozīciju, ja ieeja tās ražošanas
jomā ir brīvi pieejama jaunpienācējiem. Monopolizētais faktors, kura izmantošanu kartelis ierobežo
(kamēr runa ir par vietējo tirgu) monopola cenu dēļ, ir ģeogrāfisks nosacījums, ko viegli var kopēt
katrs jauns investors, kas izveido jaunu ražotni Atlantīdas robežās. Saskaņā ar modernās rūpniecības
nosacījumiem, kuru raksturīga iezīme ir nepārtraukts tehnoloģisks progress, jaunākā ražotne ierasti ir
efektīvāka par vecākām ražotnēm un to vidējās ražošanas izmaksas ir zemākas. Tādēļ iespējamo
jaunpienācēju pamudinājums ir dubults. To veido ne tikai karteļa dalībnieku monopola ieguvums, bet
arī iespējama to apsteidze ar zemākām ražošanas izmaksām.
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Skatīt 379.-383.lpp par labo gribu.
Termina „starpības monopols”, tāpat kā citu terminu, izmantošana ir izvēle. Velti būtu iebilst, ka
katru otro monopolu, kas veido monopola cenas, var saukt par starpības monopolu.
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Atlantīda - sala sengrieķu mitoloģijā, kas, kā vēsta leģenda, zemestrīces laikā nogrimusi Atlantijas
okeānā. Autors izmantojis kā valsts simbolu.
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Šeit atkal vecajām firmām, kas veido karteli, palīgā nāk institūcijas. Patenti sniedz tām likumīgu
monopolu, ko neviens nevar ierobežot. Protams, tikai dažus no to ražošanas procesiem var aizsargāt
ar patentiem. Tomēr sāncensis, kas ir atturēts no šo procesu virzības un aplūkoto preču ražošanas, var
būt tik nopietni kavēts, ka viņš nevar apsvērt ieiešanu karteļu rūpniecības nozarē.
Patenta īpašnieks bauda likumīgu monopolu, ko, citiem apstākļiem esot labvēlīgiem, var izmantot
monopola cenu noteikšanai. Ārpus paša patenta klātā sektora patents var radīt papildu pakalpojumus,
lai izveidotu un saglabātu starpības monopolu, kur dominē primārie institucionālie nosacījumi tāda
monopola izveidei.
Varam pieņemt, ka daži pasaules karteļi pastāvētu pat bez jebkādas valdības iejaukšanās, kas citām
precēm sniedz obligātos nosacījumus, kas nepieciešami monopolistisku apvienību izveidei. Ir dažas
preces, piemēram, dimanti un dzīvsudrabs, kuru piedāvājums dabā ir ierobežots ar dažiem avotiem.
Šo resursu īpašniekiem ir viegli apvienoties, lai rīkotos saskaņoti. Tomēr tādiem karteļiem būtu vien
neliela loma pasaules ražošanas noteikšanā. To ekonomiskā nozīme būtu diezgan maza. Karteļu
nozīmīgā vieta, kāda tiem ir mūslaikos, ir visu valstu valdību pieņemto intervences politiku rezultāts.
Monopola problēma, ar kuru cilvēcei mūsdienās ir jāsaskaras, nav tirgus ekonomikas darbības sekas.
Tas ir mērķtiecīgas rīcības no valdību puses produkts. Tā nav viens no kapitālismam raksturīgajiem
ļaunumiem, kā taurē demagogi. Gluži pretēji, tas ir kapitālismam ļaunprātīgu politiku auglis un to cieša
apņemšanās ir sabotēt un iznīcināt tā darbību.
Klasiska karteļu valsts bija Vācija. 19.gadsimta pēdējās desmitgadēs Vācijas reihs uzsāka plašu
Sozialpolitik projektu. Ideja bija palielināt algoto strādnieku ieņēmumus un dzīves līmeni ar dažādiem
pasākumiem, kas tiek saukti par likumiem, kas orientēti uz darba tiesībām, ar izslavinātā Bismarka
sociālās drošības plānu un ar arodbiedrību spiedienu un piespiešanu par augstākas algas līmeņu
sasniegšanu. Šīs politikas aizstāvji ignorēja ekonomistu brīdinājumus. Viņi paziņoja, ka nav tādas lietas
kā ekonomiskās tiesības.
Pilnīgā Sozialpolitik realitātē cēlās ražošanas cenas Vācijā. Katrs likumu, kas tiek uzskatīti par
orientētiem uz darba tiesībām, progress un katrs streiks izjauca rūpnieciskos apstākļus Vācijas
uzņēmumiem par sliktu. To dēļ tiem kļuva grūtāk pārspēt ārvalstu sāncenšus, kuriem vietējie Vācijas
notikumi nepalielināja ražošanas izmaksas. Ja vācieši varētu atteikties no ražojumu eksporta un ražot
tikai vietējam tirgum, muitas nodevas varētu būt sniegušas patvērumu Vācijas ražotnēm no
pastiprinātas ārvalstu uzņēmumu konkurences. Tie varētu būt bijuši pozīcijā, lai pārdotu par
augstākām cenām. To, ko algoti strādnieki būtu nopelnījuši no likumu un arodbiedrību panākumiem,
uzsūktu augstākas cenas, kas viņam būtu bijušas jāmaksā par iegādātajām precēm. Reālās algas likmes
būtu palielinājušās vien tik daudz, cik uzņēmēji uzlabotu tehnoloģiskās procedūras un tādējādi
palielinātu darba produktivitāti. Muitas nodeva Sozialpolitik nekaitētu.
Tomēr Vācija ir un jau laikā, kad Bismarks uzsāka savu politiku, kas orientēta uz darba tiesībām, bija
galvenokārt rūpnieciska valsts. Tās ražotnes ievērojamu savas kopējās izlaides daļu eksportēja. Tāda
eksportēšana ļāva vāciešiem importēt pārtikas produktus un izejmateriālus, ko viņi nevarēja izaudzēt
paši savā valstī, kas bija salīdzinoši pārapdzīvota un nabadzīgi apveltīta ar dabas resursiem. Šo
situāciju nevarēja remdēt vien ar protekcionisma nodevu. Tikai karteļi varēja atbrīvot Vāciju no tās
„progresīvo” politiku, kas orientētas uz darba tiesībām, katastrofālajām sekām. Karteļi noteica
monopola cenas uz vietas un pārdeva ārvalstīs par zemākām cenām. Karteļi arī ir obligāts
„progresīvās” darba politikas pavadījums un iznākums, kamēr vien tā ietekmē rūpniecības nozares,
kas ir atkarīgas no tirdzniecības ārējos tirgos. Karteļi, protams, negarantē algotiem strādniekiem
iluzorus sociālos ieguvumus, ko leiboristu politiķi un arodbiedrību līderi viņiem apsola. Nav līdzekļu
algu palielināšanai visiem tiem, kas vēlas nopelnīt algu, kas ir augstāka par katra darba veida
produktivitātes noteikto. Karteļi panāca tikai pretsvaru redzamam nominālās algas likmes
pieaugumam ar atbilstošu vietējo preču cenu pieaugumu. Tomēr no vispostošākajām minimālās algas
likmes sekām - pastāvīgs masu bezdarbs - sākotnēji izdevās izvairīties.
Visās rūpniecības nozarēs, kas nespēj sevi apmierināt ar vietējo tirgu un cenšas pārdot daļu savas
izlaides ārvalstīs, nodevas funkcija šajā laikmetā, kad valdība iejaucas biznesā, ir veicināt vietējā
monopola cenu noteikšanu. Lai kāds arī varētu būtu nodevu iemesls un sekas pagātnē, tiklīdz
eksportējošā valsts sāk pasākumus, kas veidoti, lai palielinātu algoto strādnieku vai lauksaimnieku
ieņēmumus virs potenciālajām tirgus likmēm, tai jāveicina plāni, kuru rezultāts ir vietējā monopola
cenas aplūkotajām precēm. Nacionālas valdības spējas ir ierobežotas tās suverenitātes teritorijā. Tai ir
vara palielināt vietējās ražošanas izmaksas. Tai nav varas piespiest ārvalstniekus maksāt atbilstoši
augstākas cenas par produktiem. Ja eksports netiks pārtraukts, tas ir jāsubsidē. Subsīdiju var maksāt
atklāti no valsts kases vai tās nastu var uzkraut patērētājiem ar karteļa monopola cenām.
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Valdības iejaukšanās uzņēmējdarbībā aizstāvji piedēvē „Valstij” spēku sniegt labumu noteiktām
grupām tirgū vien ar fiat208. Patiesībā šis spēks ir valdības vara veicināt monopolistiskas apvienības.
Monopola ieguvumi ir līdzekļi, no kuriem tiek finansēti „sociālie ieguvumi”. Kamēr šie monopola
ieguvumi nav pietiekami, dažādi intervences pasākumi nekavējoties paralizē tirgus darbību; rodas
masu bezdarbs, pagrimums un kapitāla patēriņš. Tas izskaidro visu mūsdienu valdību alkas veicināt
monopolu tajos tirgus sektoros, kas vienā vai otrā veidā ir saistīti ar eksporta tirdzniecību.
Ja valdība nesasniedz vai nevar netieši sasniegt savus monopolistiskos mērķus, tā izmanto citus
līdzekļus. Ogļu un potaša jomā Vācijas impērijas valdība veicināja piespiedu karteļu veidošanos.
Amerikāņu Jauno kursu kavēja uzņēmēju pretestība organizēt valsts svarīgākās rūpniecības nozares uz
obligāta karteļa bāzes. Dažās nozīmīgās lauksaimniecības nozarēs tas virzījās labāk ar pasākumiem, kas
ieviesti izlaides ierobežošanai par labu monopola cenām. Garas starp pasaules redzamākajām
valdībām noslēgtu vienošanos ķēdes mērķis bija ieviest globālā tirgus monopola cenas dažādiem
209
izejmateriāliem un pārtikas produktiem . Apvienoto Nāciju Organizācijas atzīts mērķis ir turpināt šos
plānus.
12. Lai ieraudzītu to motivējošos iemeslus, šīs uz monopolu orientētās mūsdienu valdības politikas
ir jāaplūko kā vienādas parādības. No katalaktikas viedokļa raugoties, šie monopoli nav vienādi.
Līguma karteļi, kuros uzņēmēji iesaistās, gūstot labumu no protekcionisma nodevu vilinājuma, ir
starpības monopola gadījumi. Kad valdība tieši veicina monopola cenas, mēs saskaramies ar licences
monopola gadījumiem. Ražošanas faktors, kura izmantošanas ierobežojums noteic monopola cenas, ir
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licence , kura saskaņā ar likumiem ir nepieciešama, lai veiktu piedāvājumu patērētājiem.
Tādu licenci var piešķirt dažādos veidos:
(a) Neierobežota licence tiek piešķirta praktiski ikvienam pieteikuma iesniedzējam. Tā rezultātā rodas
situācija, kad vispār nav nepieciešama nekāda licence.
(b) Licences tiek izsniegtas vien atsevišķiem pieteikuma iesniedzējiem. Konkurence ir ierobežota.
Tomēr monopola cenas var rasties vien tad, ja licences turētāji rīkojas saskaņoti un pieprasījuma
uzstādījumi ir labvēlīgi.
(c) Ir tikai viena licence. Licences turētājs, piemēram, patenta vai autortiesību turētājs ir monopolists.
Ja pieprasījuma apstākļi ir labvēlīgi un ja licences turētājs vēlas saņemt monopola ieguvumus, viņš var
prasīt monopola cenas.
(d) Piešķirtās licences ir ierobežotas. Licences turētājam tās piešķir tikai tiesības ražot vai pārdot
noteiktu daudzumu, lai atturētu to no varas orgānu plānu izjaukšanas. Paši varas orgāni pārvalda
monopola cenu noteikšanu.
Beidzot ir gadījumi, kuros valdība izveido monopolu fiskāliem mērķiem. Monopola ieguvumi nonāk
valsts kasē. Daudzas Eiropas valdības ir ieviesušas tabakas monopolus. Citas ir monopolizējušas sāls,
sērkociņu, telegrāfa un telefona pakalpojumus, raidsabiedrības un tā tālāk. Visām valstīm ir monopols
pār pasta pakalpojumiem.
13. Starpības monopolam ne vienmēr ir jāpateicas tam, ka ir radušies tādi institucionāli faktori kā
nodevas. To var arī radīt pietiekamas dažu ražošanas faktoru auglības vai produktivitātes atšķirības
Jau ir teikts, ka ir rupja kļūda runāt par zemes monopolu un atsaukties uz monopola cenām un
monopola ieguvumiem, skaidrojot lauksaimniecības produkcijas un zemes nomas cenas. Vēsturē
lauksaimniecības produktu monopola cenas gadījumi ir saistīti ar licences monopolu, ko veicinājis
valdības dekrēts. Tomēr šo faktu atzīšana nenozīmē, ka augsnes auglības atšķirības nekad nevarētu
radīt monopola cenas. Ja atšķirība starp nabadzīgākās joprojām apstrādātās augsnes un bagātāko
papuves lauku, kas pieejami ražošanas paplašināšanai, auglību būtu tik liela, ka ļautu jau izmantotās
augsnes īpašniekiem rast izdevīgu monopola cenu šajā starpībā, viņi varētu apsvērt ražošanas
ierobežošanu ar saskaņotu rīcību, lai noteiktu monopola cenas. Tomēr fiziskie lauksaimniecības
apstākļi neatbilst šīm prasībām. Tieši šī fakta dēļ lauksaimnieki, kas ilgojas pēc monopola cenām,
nerīkojas spontāni, bet prasa valdību iejaukšanos.
Dažādos kalnrūpniecības atzaros apstākļi bieži vien ir labvēlīgāki monopola cenu, kas balstītas uz
starpības monopolu, noteikšanai.

208

Fiat - no latīņu valodas dekrēts, rīkojums
Šo vienošanos krājumu 1943.gadā publicēja Starptautiskā Darba organizācija (ILO) ar nosaukumu
Intergovernmental Commodity Control Agreements (Starpvaldību preču kontroles līgumi).
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Termini licence un licences turētājs šeit nav izmantoti tiesību aktos noteiktā tehniskā ziņā.
209
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14. Atkal un atkal tiek apgalvots, ka lielapjoma ražošanas ekonomikas apstrādes rūpniecībā ir
radījušas tendenci uz monopola cenām. Tāds monopols mūsu terminoloģijā ir saucams par starpības
monopolu.
Pirms iesaistīšanās diskusijā par šo jautājumu ir jānoskaidro, kādu lomu monopolista apsvērumos,
meklējot visizdevīgāko monopola cenu, spēlē vienības vidējo ražošanas izmaksu palielinājums vai
samazinājums. Mēs aplūkojam gadījumu, kad monopolizētā ražošanas papildfaktora, piemēram,
patenta, īpašnieks vienlaikus ražo arī produktu p. Ja vidējās vienas p vienības ražošanas izmaksas,
neatkarīgi no patenta, samazinās, palielinot saražotā daudzumu, monopolistam tas ir jāizvērtē
salīdzinājumā ar sagaidāmo izlaides ierobežojuma ieguvumu. Ja no vienas puses vienas vienības
ražošanas izmaksas samazinās, ierobežojot kopējo ražošanu, pamudinājums noteikt monopolistisku
ierobežojumu ir pieaudzis. Ir skaidri redzams, ka fakts vien, ka lielapjoma ražošana ierasti ir tendēta uz
zemākām vidējām ražošanas izmaksām, pats par sevi nav faktors, kas mudina uz monopola cenu
noteikšanu. Tas drīzāk ir kontroles faktors.
Tie, kas lielapjoma ražošanas ekonomikas vaino par monopola cenu izplatīšanu, mēģina pateikt, ka
augstāka lielapjoma ražošanas efektivitāte sarežģī vai pat padara neiespējamu mazapjoma ražotnēm
veiksmīgi sacensties. Viņi uzskata, ka lielapjoma ražotnes varētu nesodīti noteikt monopola cenas, jo
mazie uzņēmumi neatrodas pozīcijā, lai izaicinātu to monopolu. Tagad ir gandrīz taisnība, ka daudzas
apstrādes rūpniecības nozarēs būtu muļķīgi ieiet tirgū ar dārgākiem nelielu, neatbilstošu ražotņu
produktiem. Modernai kokvilnas vērptuvei nav jābaidās par sāncensību no vecmodīgu kodaļu puses;
tās sāncenši ir citas mazāk vai vairāk atbilstoši aprīkotas vērptuves. Tomēr tas nenozīmē, ka tā bauda
iespēju pārdot par monopola cenām. Pastāv konkurence arī starp lieliem uzņēmumiem. Ja monopola
cenas dominē lielapjoma uzņēmumu produktu pārdošanā, iemesli ir vai nu patenti vai raktuvju vai citu
izejmateriālu īpašuma monopols, vai karteļi, kas balstīti uz nodevām.
Nevajag jaukt uzskatus par monopolu un monopola cenām. Monopolam kā tādam vien katalaktiski
nav nozīmes, ja tā rezultāts nav monopola cenas. Monopola cenas ir sekojošas vien tādēļ, ka tās ir
rezultāts uzņēmējdarbības rīcībai, kas ignorē patērētāju augstāko varu un aizstāj sabiedriskās
intereses ar monopolista privātajām interesēm. Tās ir vienīgais tirgus ekonomikas darbības gadījums,
kad ir iespējams kaut kādā mērā nošķirt ražošanu peļņai no ražošanas lietošanai, ja ir gatavība neņemt
vērā faktu, ka monopola ieguvumiem nav nekādas saistības ar atbilstošo peļņu. Tās nav daļa no tā, ko
katalaktika sauc par peļņu, tās ir cenas, kas iemantotas no dažu ražošanas faktoru - daži no šiem
faktoriem ir fiziski faktori, daži no tiem ir tikai institucionāli - sniegto pakalpojumu pārdošanas
pieauguma. Ja uzņēmēji un kapitālisti bez monopola cenas plejādes atturas no ražošanas
paplašināšanas noteiktā rūpniecības nozarē, jo viņiem piedāvātās iespējas citās nozarēs ir
pievilcīgākas, viņi nerīkojas, nepakļaujoties patērētāju vēlmēm. Gluži pretēji, viņi seko tieši tirgus
paustajai pieprasījuma līnijai.
Politiskās noslieces, kas aizēno diskusijas par monopola problēmu, nav pievērsušās nozīmīgiem
iesaistītajiem jautājumiem. Risinot katru monopola cenu gadījumu, vispirms ir jāuzdod jautājums, kādi
šķēršļi kavē cilvēkus no monopolistu izaicināšanas. Atbildot uz šo jautājumu tiek atklāta loma, kādu
monopola cenu noteikšanā spēlē institucionālie faktori. Bija muļķīgi runāt par sazvērestību saistībā ar
darījumiem starp amerikāņu firmām un vācu karteļiem. Ja amerikānis vēlējās ražot preci, ko aizsargā
vāciešiem piederošs patents, viņš saskaņā ar amerikāņu likumiem bija spiests vienoties ar vācu
uzņēmumu.
15. Par īpašu gadījumu varētu saukt neveiksmes monopolu. Pagātnē kapitālisti investēja līdzekļus
ražotnē, kas veidota preces p ražošanai. Vēlāk notikumi pierādīja, ka investīcija ir neveiksme. Cenas,
ko var iegūt, pārdodot p, ir tik zemas, ka ražotnes neapmaināmajā aprīkojumā investētais kapitāls
neatmaksājas. Tas ir zudis. Tomēr šīs cenas ir pietiekami augstas, lai sniegtu saprātīgu atmaksāšanos
par maināmo kapitālu, kas tiks izmantots pašreizējai p ražošanai. Ja neapmaināmajā aprīkojumā
investētā kapitāla nemaināmie zaudējumi ir norakstīti un tiek veiktas visas atbilstošās izmaiņas
atskaitēs, samazinātais kapitāls, kas tiek izmantots uzņēmējdarbībā, kopumā ir tik rentabls, ka jauna
kļūda būtu vispār apturēt ražošanu. Ražotne strādā ar pilnu jaudu, saražojot daudzumu q no p un
pārdodot vienu vienību par cenu s.
Tomēr apstākļi var būt tādi, ka uzņēmumam ir iespējams sasniegt monopola ieguvumu, ierobežojot
izlaidi līdz q/2 un pārdodot q daudzumu par cenu 3s. Tad neapmaināmajā aprīkojumā investētais
kapitāls vairs nav pilnībā zaudēts. Tas sniedz pieticīgus ieņēmumus, proti, monopola ieguvumu.
Šis uzņēmums tagad pārdod par monopola cenām un gūst monopola ieguvumu, lai gan kopējais
investētais kapitāls sniedz nelielu salīdzinājumā ar to, ko investori būtu nopelnījuši, ja būtu investējuši
citās uzņēmējdarbības līnijās. Uzņēmums attur no tirgus pakalpojumus, kurus varētu sniegt tā,

Lapa 193 no 458

neizmantotās ilgstošā aprīkojuma ražošanas jaudas, un virzās labāk nekā to darītu, ražojot ar pilnu
jaudu. Tas nepakļaujas sabiedrības pasūtījumiem. Sabiedrība atrastos labākā pozīcijā, ja investori būtu
izvairījušies no daļas sava kapitāla izņemšanas no apgrozības p ražošanā. Tomēr tagad, kad šī
nelabojamā kļūda ir pastrādāta, viņi vēlas saņemt vairāk no p un ir gatavi maksāt par to, kas tagad ir
potenciāli konkurējoša tirgus cena, proti, s. Viņi pašreizējos apstākļos neapstiprina uzņēmuma rīcību
atturēt daļu no mainīgā kapitāla izmantošanai p ražošanai. Šis daudzums noteikti nepaliek
neizmantots. Tas tiek novirzīts citās uzņēmējdarbības līnijās un tur ražo ko citu, proti, m. Tomēr
pašreizējos apstākļos patērētāji priekšroku dotu pieejamā p daudzuma palielinājumam, nevis
pieejamā m daudzuma palielinājumam. Pierādījums ir tas, ka bez monopolistiska ierobežojuma p
ražošanas jaudas esošajos apstākļos daudzuma q, kas tiek pārdots par cenu s, ražošanas rentabilitāte
būtu tāda, ka tā atmaksātos labāk nekā saražotās preces m daudzuma palielināšana.
Šim gadījumam ir divas atšķirīgas īpašības. Pirmkārt, monopola cenas, ko maksā pircēji, joprojām ir
zemākas nekā būtu kopējās p ražošanas izmaksas, ja tiktu veikta izsmeļoša atskaite par visu investoru
ieguldīto. Otrkārt, firmas monopola ieguvumi ir tik nelieli, ka tie nepadara visu uzņēmējdarbību par
labu investīciju. Tā paliek kā neefektīva investīcija211. Tieši tas rada firmas monopolistisko pozīciju.
Neviens nepiederošais nevēlas ieiet tās uzņēmējdarbības jomā, jo p ražošana nes zaudējumus.
Neveiksmes monopols nekādā ziņā nav tikai akadēmiska konstrukcija. Tas, piemēram, pašlaik ir
aktuāls dažu dzelzceļa kompāniju gadījumā. Tomēr ir jāpiesargājas no katra neizmantotas ražošanas
jaudas gadījumā kā neveiksmes monopola interpretācijas. Pat bez monopola būtu rentablāk izmantot
mainīgo kapitālu citiem mērķiem tā vietā, lai paplašinātu firmas ražošanu līdz robežai, ko noteic tās
ilgstošais neapmaināmais aprīkojums; tad izlaides ierobežojums precīzi pakļaujas konkurējoša tirgus
stāvoklim un sabiedrības vēlmēm.
16. Vietējie monopoli ierasti ir institucionālas izcelsmes. Tomēr ir arī vietējie monopoli, kas
radušies no netraucēta tirgus apstākļiem. Bieži institucionālais monopols tiek veidots, lai tiktu galā ar
monopolu, kas radies vai varētu rasties bez jebkādas autoritāras iejaukšanās tirgū.
Katalaktikas vietējo monopolu klasifikācijai ir jāizšķir trīs grupas: starpības monopols, ierobežotas
telpas monopols un licences monopols.
Vietējo starpības monopolu raksturo tas, ka barjeras, kas nepiederošos attur no konkurences vietējā
tirgū un vietējo pārdevēju monopola laušanas, ir salīdzinoši augstas pret transportēšanas izmaksām.
Nekādas nodevas nav nepieciešamas ierobežota protekcionisma nodrošināšanai firmai, kam pieder
visi blakusesošie dabas resursi, kas nepieciešami ķieģeļu ražošanai, pret sāncensību, ko veido attālāki
krāsns podiņu ražotāji. Transportēšanas izmaksas sniedz tai starpību, pieprasījuma stāvoklim esot
labvēlīgam, kurā var atrast izdevīgu monopola cenu.
Pagaidām no katalaktikas viedokļa vietējie starpības monopoli neatšķiras no citiem starpības
monopola gadījumiem. Tos atšķir un padara speciālā veidā risināmus to saistība ar pilsētas zemes
nomāšanu no vienas puses un saistības ar pilsētas attīstību no otras puses.
Pieņemsim, ka teritorija A, kas sniedz labvēlīgus apstākļus pilsētas iedzīvotāju skaita pieauguma
kopumam, ir pakļauta būvmateriālu cenu monopolam. Tādējādi būvniecības izmaksas būtu augstākas
nekā tās būtu bez tāda monopola. Tomēr tiem, kas izvērtē plusus un mīnusus izvēlei par savu māju un
savu darbnīcu atrašanās vietu A, nav iemesla maksāt augstāku cenu par tādu māju vai darbnīcu iegādi
vai īri. Šīs cenas nosaka no vienas puses atbilstošas cenas citās teritorijās un no otras puses priekšrocības, ko sniedz apmešanās A salīdzinājumā ar apmešanos citviet. Augstākas izmaksas, kas
nepieciešamas būvniecībai, neietekmē šīs cenas; to sastopamība ir saistīta ar ienākumiem no zemes.
Būvmateriālu pārdevēju monopola ieguvumu nasta gulstas uz pilsētas zemes īpašniekiem. Šie
ieguvumi ir saistīti ar ieņēmumiem, kas bez tiem nonāktu pie šiem īpašniekiem. Pat - ne īpaši
iespējamā - gadījumā, ka māju un darbnīcu pieprasījums ir tāds, lai zemes īpašniekiem būtu iespējams
sasniegt pārdošanas un iznomāšanas monopola cenas, būvmateriālu monopola cenas ietekmētu vien
zemes īpašnieku ieņēmumus, nevis cenas, ko maksā pircēji vai īrnieki.
Tas, ka monopola ieguvumu nasta atgriežas pie cenas par zemes pilsētas izmantojumu, nenozīmē, ka
netiek pārbaudīta pilsētas izaugsme. Tā atliek perifērās zemes izmantošanu pilsētapmetnes
paplašinājumam. Brīdis, kad piepilsētas zemes gabala īpašniekam kļūst izdevīgi izņemt to no
izmantošanas lauksaimniecībā vai citiem mērķiem, kas nav saistīti ar pilsētvidi, un izmantot to pilsētas
attīstībai, ir vēlāks.
211

Neefektīva investīcija - malinvestment - Austrijas ekonomikas skolā ar šo terminu saprot investīciju,
kas veikta nepareizās ražošanas līnijās, nenovēršami novedot pie kapitāla izšķiešanas un
ekonomiskiem zaudējumiem un tādējādi prasot resursu pārdali produktīvākai izmantošanai.
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Tagad pilsētas attīstības aizkavēšana ir apšaubāma rīcība. Tās lietderīgums monopolistam ir
nenoteikts. Viņš nevar zināt, vai nākotnes apstākļi būs tādi, lai piesaistītu vairāk cilvēku A, kas ir
vienīgais tirgus viņa produktiem. Viens no valdzinājumiem, ko pilsēta piedāvā jaunpienācējiem ir tās
lielums, iedzīvotāju daudzskaitlīgums. Rūpniecība un tirdzniecība virzās uz centriem. Ja monopolista
rīcība atliek pilsētas kopienas izaugsmi, tā var novirzīt plūsmu uz citām vietām. Iespēja var tikt palaista
garām un nekad neatgriezties. Lielāki ieņēmumi nākotnē var būt tikuši ziedoti par salīdzinoši nelieliem
īstermiņa ieguvumiem.
Tādēļ ne mazāk apšaubāms ir tas, vai vietējā starpības monopola īpašnieks ilgtermiņā labi kalpo savām
paša interesēm, sākot pārdošanu par monopola cenām. Bieži viņam izdevīgāk būtu nošķirt dažādus
pircējus. Viņš varētu par augstākām cenām pārdot būvprojektiem pilsētas centrālajās daļā un par
zemākām cenām tādiem projektiem perifēros rajonos. Vietējā starpības monopola apmērs ir
ierobežotāks nekā ir vispārīgi pieņemts.
Ierobežotas telpas monopols ir rezultāts tam, ka fiziskie apstākļi ierobežo darbības lauku tā, ka tikai
viens vai daži uzņēmumi var tajā ieiet. Monopols rodas, kad jomā ir tikai viens uzņēmums vai kad daži
strādājoši uzņēmumi apvienojas saskaņotai darbībai.
Dažreiz ir iespējams divām konkurējošām ratiņu ražošanas kompānijām darboties vienā un tajā pašā
pilsētas ielā. Bija gadījumi, kad divas vai pat vairāk kompānijas kopīgi piegādāja apkaimes
iedzīvotājiem gāzi, elektrību un telefona pakalpojumus. Tomēr pat tādos izņēmuma gadījumos reāla
sāncensība praktiski nepastāv. Nosacījumi paredz, ka sāncenši vismaz klusi vienojas par rīcības
apvienošanu. Telpas šaurības rezultāts vienā vai otrā veidā ir monopols.
Praksē ierobežotas telpas monopols ir cieši saistīts ar licences monopolu. Praktiski neiespējami ir ieiet
jomā bez vietējo varas iestāžu, kas kontrolē ielas un to pamatzemi, piekrišanas. Pat bez likumiem, kas
prasa komercpilnvarojumu komunālo pakalpojumu izveidei, uzņēmumiem būtu nepieciešams
vienoties ar pašvaldības varas iestādēm. Nav svarīgi, vai tādas vienošanās tiek tiesiski raksturotas kā
komercpilnvarojums.
Monopola rezultātam, protams, nav jābūt monopola cenām. No speciāliem katra gadījuma datiem ir
atkarīgs, vai monopolizēta komunālo pakalpojumu kompānija var noteikt monopola cenas. Tomēr ir
noteikti gadījumi, kuros to var izdarīt. Ir iespējams, ka kompānija ir pārsteidzīga, izvēloties monopola
cenu politiku un tās ilgtermiņa interesēs būtu zemākas cenas. Tomēr nav garantijas, ka monopolists
noskaidros, kas viņam ir visizdevīgāk.
Ir jāapzinās, ka ierobežotas telpas monopola rezultāts nereti ir monopola cenas. Šajā gadījumā mums
jāstājas pretī situācijai, kurā tirgus process neveic savu demokrātisko funkciju212.
Mūsu laikabiedru vidū privātie uzņēmumi ir ļoti nepopulāri. Privātais ražošanas līdzekļu īpašums īpašu
nepatiku izraisa tajās jomās, kurās ierobežotas telpas monopols rodas pat tad, ja kompānija nenosaka
monopola cenas un pat tad, ja tās uzņēmējdarbība nes tikai nelielus ieņēmumus vai zaudējumus.
„Komunālo pakalpojumu” kompānija intervences piekritēju un sociālistu politiķu skatījumā ir
sabiedrības ienaidnieks. Vēlētāji apstiprina jebkādu ļaunumu, ko tai rada varas iestādes. Vispārēji ir
pieņemts, ka šie uzņēmumi ir jānacionalizē vai jānodod pašvaldību īpašumā. Monopola ieguvumi, tiek
teikts, nekad nedrīkst nonākt privāto pilsoņu rokās. Tiem jānonāk tikai un vienīgi sabiedriskajos
līdzekļos.
Nodošanas pašvaldības īpašumā un nacionalizācijas politiku iznākums pēdējo desmitgažu laikā
galvenokārt bez izņēmuma bija finansiāla neveiksme, slikti pakalpojumi un politiskā korupcija. Cilvēki,
kuru redzējumu aizmiglojuši pret kapitālismu vērstie aizspriedumi, piedod slikto pakalpojumu un
korupciju un ilgu laiku neraizējās par finansiālo neveiksmi. Tomēr šī neveiksme ir viens no faktoriem,
kas veicināja pašreizējās intervences krīzes rašanos213.
17. Ir pierasts arodbiedrību politikas raksturot kā monopolistiskus plānus, kuru mērķis ir aizstāt
konkurējošu algu likmes ar monopola algu likmēm. Arodbiedrība ir cieši apņēmusies ierobežot
sāncensību savā darba tirgus sektorā, lai palielinātu tā algu likmes. Tomēr konkurences ierobežošanu
un monopola cenu nevajag jaukt. Monopola cenu raksturīga iezīme ir tas, ka tikai daļas p no kopējā
pieejamā piedāvājuma P pārdošanas tīrie ieņēmumi ir lielāki nekā no P pārdošanas. Monopolists
nopelna monopola ieguvumu, atturot P - p no tirgus. Nevis šī ieguvuma lielums pats par sevi iezīmē
monopola cenu situāciju, bet gan monopolistu mērķtiecīgā rīcība to noteikšanā. Monopolists
uztraucas par visa pieejamā krājuma izmantošanu. Viņš ir vienlīdz ieinteresēts katrā šī krājuma daļā. Ja
212
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daļa no tā paliek nepārdota, tas rada viņam zaudējumus. Tomēr viņš izvēlas atstāt daļu neizmantotu,
jo dominējošajā pieprasījuma stāvoklī viņam izdevīgāk ir turpināt šādā veidā. Viņa lēmumu motivē
sevišķs tirgus stāvoklis. Monopols, kas ir viens no diviem nepieciešamajiem nosacījumiem monopola
cenu izveidei, var būt - un ierasti ir - institucionālās iejaukšanās tirgus datos rezultāts. Tomēr
monopola cenas nav tiešs šo ārējo spēku rezultāts. Tikai tad, ja izpildās arī otrais nosacījums, rodas
monopolistiskas rīcības iespēja.
Atšķirīgs ir vienkāršas piedāvājuma ierobežošanas gadījums. Tajā ierobežošanas autori neuztraucas
par to, kas var notikt ar to piedāvājuma daļu, kurai viņi liedz piekļuvi tirgum. Viņiem nav svarīgs to
cilvēku, kam pieder šī daļa, liktenis. Viņi raugās vien uz piedāvājuma daļu, kas paliek tirgū.
Monopolistiskā rīcība ir monopolistam izdevīga vien tad, ja kopējie tīrie ieņēmumi par monopola cenu
pārsniedz kopējos tīros ieņēmumu par potenciālu konkurējošu cenu. Ierobežojoša rīcība no vienas
puses vienmēr ir izdevīga priviliģētai grupai un neizdevīgi tiem, kurus tā izslēdz no tirgus. Tā vienmēr
palielina vienas vienības cenu un tādējādi kopējos tīros priviliģētās grupas ieņēmumus. Priviliģētā
grupa neņem vērā izslēgtās grupas zaudējumus.
Var gadīties, ka labumi, ko priviliģētā grupa gūst no konkurences ierobežošanas, ir tai vilinošāki nekā
jebkāda iedomājama monopola cenu politika varētu būt. Tomēr tas ir cits jautājums. Tas neizslēdz
katalaktikas atšķirības starp šiem diviem rīcības veidiem.
Arodbiedrības mērķē uz monopolistisku pozīciju darba tirgū. Tomēr, kad ir to sasniegušas, to politikas
ir ierobežojošas un nav monopola cenu politikas. Tās ir apņēmušās ierobežot darbaspēka
piedāvājumu savā jomā, neraizējoties par to, kas tiek no tā izslēgti, likteni. Tās ir guvušas panākumus
imigrācijas barjeru uzcelšanā ikvienā relatīvi mazapdzīvotā valstī. Tādējādi tās saglabā savas salīdzinoši
augstās algas likmes. Izslēgtie ārvalstu strādnieki ir spiesti palikt savās valstīs, kurās galējā darba
produktivitāte un līdz ar to algas likmes ir zemākas. Ir paralizēta tendence uz algas likmju
vienādošanu, kas dominē, kad ir brīva darbaspēka kustība no valsts uz valsti. Vietējā tirgū
arodbiedrības necieš sāncensību no strādnieku, kas nav iesaistīti arodbiedrībās, puses un atzīst tikai
ierobežotu skaitu arodbiedrību biedru. Neatzītajiem ir jāstrādā mazāk ienesīgi darbi vai jāpaliek bez
darba. Arodbiedrības nav ieinteresētas šo cilvēku liktenī.
Pat, ja arodbiedrība uzņemas atbildību par tās bez darba esošajiem biedriem un no nodarbināto
biedru veiktajām iemaksām maksā tiem bezdarbnieku pabalstus, kas nav zemāki par nodarbināto
biedru ienākumiem, tās rīcība nav monopola cenu politika. Ne tikai nenodarbināto arodbiedrības
biedru pirktspēju negatīvi ietekmē arodbiedrības politika potenciāli zemākas tirgus likmes aizstāt ar
augstākām likmēm. To, kas tiek izslēgti no dalības arodbiedrībā, intereses netiek ņemtas vērā.

Matemātiska pieeja monopola cenu teorijai
Matemātikas ekonomisti īpašu uzmanību ir pievērsuši monopola cenu teorijai. Izskatās, ka monopola
cenas būtu katalaktikas nodaļa, kurā matemātiska pieeja ir piemērotāka nekā citās katalaktikas
nodaļās. Tomēr pakalpojumi, ko matemātika var sniegt šajā jomā, arī ir diezgan nabadzīgi.
Attiecībā uz konkurējošām cenām matemātika nevar sniegt vairāk par matemātisku aprakstu par
dažādiem līdzsvara stāvokļiem un apstākļiem iedomātā vienlīdzīgi mainīgas ekonomikas konstrukcijā.
Tā nevar pateikt neko par rīcībām, kas beigās radītu šos līdzsvarus un šo vienlīdzīgi mainīgo sistēmu, ja
nenotiktu nekādas turpmākas datu izmaiņas.
Monopola cenu teorijā matemātika nedaudz pietuvojas rīcības īstenumam. Tā parāda, kā monopolists
varētu noskaidrot monopola cenas optimumu, pieņemot, ka viņa rīcībā ir bijuši visi nepieciešamie
dati. Tomēr monopolists nezina, kā veidot pieprasījuma līkni. Viņš zina tikai punktus, kuros
pieprasījuma un piedāvājuma līknes savstarpēji krustojās pagātnē. Tādēļ viņš neatrodas pozīcijā, lai
izmantotu matemātiskas formulas, lai atklātu, vai viņa monopolizētajai precei ir kāda monopola cena
un, ja tā ir, kura no dažādām monopola cenām ir optimālā cena. Matemātiski un grafiski apcerējumi
šajā rīcības sektorā tādējādi nav mazāk kļūdaini kā jebkurā citā sektorā. Tomēr tie vismaz shematizē
monopolista apsvērumus un atšķirībā no konkurējošu cenu gadījuma neapmierinās ar raksturojuma
sniegšanu tikai par teorētiskās analīzes papildkonstrukciju, kas reālā īstenā rīcībā nespēlē nekādu
lomu.
Mūsdienu matemātikas ekonomisti ir radījuši apjukumu monopola cenu mācībā. Viņi monopolistu
neuzskata par monopolizētas preces pārdevēju, bet gan par uzņēmēju un ražotāju. Tomēr ir skaidri
jāizšķir monopola ieguvums no uzņēmējdarbības peļņas. Monopola ieguvumus var gūt tikai preces vai
pakalpojuma pārdevējs. Uzņēmējs tos var gūt vien ar savām kā monopolizētas preces pārdevēja
spējām, nevis savām uzņēmēja spējām. Priekšrocības un trūkumi, kas varētu rasties no vienas vienības
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ražošanas izmaksu krituma vai kāpuma, palielinot kopējo ražošanu, samazina vai palielina
monopolista kopējos tīros ieņēmumus un ietekmē viņa rīcību. Tomēr katalaktikas pieejā monopola
cenām nedrīkst aizmirst, ka speciāls monopola ieguvums sakņojas, pienācīgi pievēršoties pieprasījuma
uzstādījumiem, vienīgi no preces vai tiesību monopola. Tikai tas vien dod monopolistam iespēju
ierobežot piedāvājumu, nebaidoties, ka citi cilvēki var izjaukt viņa rīcību, paplašinot daudzumu, ko viņi
piedāvā tirdzniecībā. Velti ir mēģinājumi definēt nosacījumus, kas nepieciešami monopola cenu
noteikšanai, izmantojot ražošanas izmaksas.
Maldinoši ir aprakstīt tirgus situāciju, kas rodas no konkurējošām cenām, paziņojot, ka atsevišķs
ražotājs varētu pārdot par tirgus cenu arī lielāku daudzumu par to, ko viņš īstenībā pārdod. Tā ir
patiesība vien tad, kad ir izpildīti divi īpaši nosacījumi: aplūkotais ražotājs A nav galējais ražotājs un
ražošanas paplašināšanai nav nepieciešamas papildu izmaksas, ko nevar segt, pārdodot papildu
produktu daudzumu. Tad A paplašināšanās liek galējam ražotājam izbeigt ražošanu; tirdzniecībā
piedāvātais piedāvājums paliek nemainīgs.
Raksturīga konkurējošas cenas pazīme atšķirībā no monopola cenas ir tā, ka pirmā ir iznākums
situācijai, kurā visu līmeņu preču un pakalpojumu īpašnieki ir spiesti kalpot labākajām patērētāju
vēlmēm. Konkurējošā tirgū pārdevējiem nav cenu politikas. Viņiem nav citas alternatīvas kā vien
pārdot tik, cik viņi var par augstāko viņiem piedāvāto cenu. Tomēr monopolists vairāk iegūst, atturot
no tirgus daļu viņa rīcībā esošā piedāvājuma, lai saņemtu īpašu monopola ieguvumu.

7. Laba reputācija
Atkal ir jāuzsver, ka tirgu apdzīvo cilvēki, kas nav viszinoši un kam ir tikai vairāk vai mazāk nepilnīgas
zināšanas par dominējošiem apstākļiem.
Pircējam vienmēr ir jāpaļaujas uz pārdevēja uzticamību. Pat ražošanas līdzekļu pircējs pirkuma
darījumā, lai gan ierasti ir nozares lietpratējs, kaut kādā mērā ir atkarīgs no pārdevēja uzticamības.
Tomēr lielāka nozīme tam ir patēriņa preču tirgū. Tajā pārdevējs lielākoties ir pārāks par pircēju
tehnoloģiskās un tirdzniecības izpratnes ziņā. Pārdevēja uzdevums nav vienkārši pārdot to, ko prasa
patērētājs. Viņam bieži vien ir jāsniedz pircējam padoms, kā izvēlēties preces, kas vislabāk var
apmierināt viņa vajadzības. Mazumtirgotājs nav tikai pārdevējs; viņš ir arī draudzīgs palīgs. Sabiedrībai
nav nevērīgi jāatbalsta katrs veikals. Ja iespējams, cilvēks priekšroku dod veikalam vai zīmolam, ar
kuru viņam pašam vai viņa uzticamiem draugiem pagātnē ir bijusi laba pieredze.
Laba reputācija ir slava, ko uzņēmējdarbība iegūst saistībā ar pagātnes sasniegumiem. Tā ietver
gaidas, ka labās reputācijas nesējs nākotnē atbildīs saviem agrākajiem standartiem. Reputācija nav
fenomens, kas parādās tikai uzņēmējdarbības attiecībās. Tā ir visās sociālajās attiecībās. Tā nosaka
personas laulātā drauga un viņa draugu izvēli un viņa balsojumu par kandidātu vēlēšanās. Katalaktika,
protams, aplūko tikai komerciālo reputāciju.
Nav svarīgi, vai labā reputācija ir balstīta uz patiesiem sasniegumiem un nopelniem vai arī tā ir tikai
iztēles un maldīgu ideju produkts. Cilvēka rīcībā svarīgi nav taisnība, kā tas varētu šķist viszinošai
būtnei, bet kļūdām pakļautu cilvēku viedokļi. Ir daži gadījumi, kuros patērētāji ir gatavi maksāt
augstāku cenu par īpašu savienojuma zīmolu, lai gan preces ar zīmolu fiziskā un ķīmiskā struktūra ne
ar ko neatšķiras no lētāka produkta. Lietpratēji tādu rīcību varētu uzskatīt par nesaprātīgu. Tomēr
neviens cilvēks nevar iegūt lietpratību visās jomās, kas atbilst viņa izvēlēm. Viņš nevar pilnībā
izvairīties no zināšanas par patieso lietu stāvokli aizstāšanas ar paļāvību uz cilvēkiem. Pastāvīgs
patērētājs ne vienmēr izvēlas preci vai pakalpojumu, bet gan sagādnieku, kuram viņš uzticas.
Papildmaksu viņš maksā tiem, kuriem viņš uzticas.
Loma, kādu laba reputācija spēlē tirgū, nevājina vai neierobežo sāncensību. Katrs brīvi var iegūt labu
reputāciju, un katrs labas reputācijas nesējs var zaudēt reiz iegūto labo reputāciju. Daudzi reformisti
savas tieksmes pēc tēvišķas valdības mudināti aizstāv preču zīmes aizstāšanu ar autoritāru etiķeti ar
norādi par preces atbilstību oficiāliem kvalitātes standartiem. Viņiem būtu taisnība, ja valdnieki un
birokrāti būtu apveltīti ar viszinību pilnīgu objektivitāti. Tomēr amatpersonas nav brīvas no cilvēciska
vājuma, tādēļ tādu plānu īstenošana tikai aizstātu atsevišķu pilsoņu trūkumus ar valdības amatā
iecelto trūkumiem. Cilvēks nekļūst laimīgāks, ja viņam tiek liegta iespēja nošķirt viņa iecienīto cigarešu
vai pārtikas konservu zīmolu no cita zīmola, kas viņam patīk mazāk.
Labas reputācijas iegūšanai nepieciešams ne vien godīgums un dedzība patērētāju apkalpošanā, bet
ne mazāk arī naudas izdošanā. Ir nepieciešams laiks līdz firma iegūst stabilu klientu loku. Laika posmā
līdz tam tai bieži vien ir jāpiecieš zaudējumi, kas ir līdzsvarā ar vēlāk gaidāmo peļņu.
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No pārdevēja viedokļa laba reputācija, tā sakot, ir nepieciešams ražošanas faktors. Tas atbilstoši tiek
novērtēts. Nav svarīgi, ka ierasti labas reputācijas naudas ekvivalents neparādās grāmatvedības
ierakstos un bilancē. Ja uzņēmums tiek pārdots, par labu reputāciju tiks samaksāts, pieņemot, ka to ir
iespējams nodot uzņēmuma ieguvējam.
Tādējādi katalaktikas problēma ir izmeklēt šo īpašo lietu, ko sauc par labu reputāciju. Šādā rūpīgā
pārbaudē mums ir jāaplūko trīs dažādi gadījumi.
1.gadījums. Labā reputācija pārdevējam sniedz iespēju pārdot par monopola cenām vai izšķirt dažādas
pircēju klases. Tas neatšķiras no citiem monopola cenu vai cenu diskriminācijas gadījumiem.
2.gadījums. Labā reputācija sniedz pārdevējam tikai iespēju pārdot par cenām, kas atbilst viņa
sāncenšu noteiktajām. Ja viņam nebūtu labās reputācijas, viņš nepārdotu neko vai pārdotu par
pazeminātu cenu. Laba reputācija viņam ir nepieciešama ne mazāk kā uzņēmējdarbības telpas, labi
atlasītu preču krājuma uzturēšana un prasmīgu palīgu algošana. Labās reputācijas iegūšanas
izmaksām ir tāda pati loma, kā jebkuriem citiem uzņēmējdarbības izdevumiem. Tie jāsedz tāpat,
kopējiem ieņēmumiem pārsniedzot kopējos izdevumus.
3.gadījums. Pārdevējam ierobežotā pārliecinātu pastāvīgo klientu lokā ir tik spīdoša reputācija, ka viņš
tiem var pārdot par augstākām cenām, nekā tiek maksātas viņa mazāk slaveniem sāncenšiem. Tomēr
šīs cenas nav monopola cenas. Tās ir rezultāts apzinātai politikai, kuras mērķis ir ierobežot kopējo
tirdzniecības apmēru, lai kāpinātu kopējos tīros ieņēmumus. Iespējams, ka pārdevējam nav nekādas
iespējas pārdot lielāku daudzumu, kā tas ir, piemēram, gadījumā ar ārstu, kas ir nodarbināts savu
iespēju robežās, lai gan maksa par viņa pakalpojumiem ir lielāka nekā pie viņa mazāk populāriem
kolēģiem. Tāpat ir iespējams, ka tirdzniecības apmēra paplašināšana prasītu papildu kapitāla
ieguldījumus un pārdevējam vai nu trūkst tāda kapitāla vai viņš uzskata, ka ir peļņu nesošāks tā
izmantojums. Izlaides vai tirdzniecībā piedāvāto preču vai pakalpojumu daudzuma palielinājuma
aizkavēšana nav mērķtiecīga rīcība no pārdevēja puses, bet gan tirgus stāvoklis.
Tā kā nepareiza šo faktu interpretācija ir radusies vesela mitoloģija par „nepilnīgu konkurenci” un
„monopolistisku konkurenci”, daudz detalizētāk ir jāaplūko uzņēmēja, kas izvērtē savas
uzņēmējdarbības paplašināšanas plusus un mīnusus, apsvērumi.
Ražošanas kopapmēra paplašināšanai un ne mazākā mērā ražošanas palielināšanai no daļējas tāda
kopamēra izmantojuma līdz pilnai ražošanas jaudai, ir nepieciešams papildu kapitāla ieguldījums, kas
ir saprātīgi vien tad, ja nav pieejamas citas peļņu nesošākas investīcijas214. Nav svarīgi, vai uzņēmējs ir
pietiekami bagāts, lai investētu savus līdzekļus, vai arī viņam būtu jāaizņemas nepieciešamie līdzekļi.
Arī tā paša uzņēmēja kapitāla daļa, kas nav izmantota aplūkotās uzņēmējdarbības ražošanas
paplašināšanai, ir jāatrauj no to pašreizēja izmantojuma215. Uzņēmējs tādas izmaiņas sāks vien tad, ja
sagaida no tām savu tīro ieņēmumu palielināšanos. Turklāt pastāv arī citas šaubas, kas var pārbaudīt
viņa tieksmi paplašināt plaukstošu uzņēmumu pat tad, ja tirgus situācija šķietami piedāvā labvēlīgas
iespējas. Uzņēmējs var neuzticēties pats savām spējām veiksmīgi pārvaldīt lielāku vienību. Viņu var arī
baidīt piemērs, ko sniedz reiz plaukstoši uzņēmumi, kuru paplašināšanās beidzās ar neveiksmi.
Uzņēmējs, kurš, pateicoties savai krāšņajai labajai reputācijai, atrodas pozīcijā, lai pārdotu par
augstāku cenu nekā viņa mazāk slavenie sāncenši, protams, varētu atteikties no savām priekšrocībām
un samazināt savas cenas līdz viņa konkurentu noteiktajam līmenim. Kā jebkurš preču vai darba
pārdevējs viņš varētu atturēties no tirgus stāvokļa priekšrocību pilnīgākās izmantošanas un pārdot par
cenu, kurā pieprasījums pārsniedz piedāvājumu. Tā darot, viņš pasniegtu dāvanas dažiem cilvēkiem.
Dāvanu saņēmēji būtu tie, kas pirktu par šo pazemināto cenu. Citiem, lai gan būtu gatavi pirkt par
tādu pašu cenu, būtu jādodas prom tukšām rokām, jo piedāvājums nebūtu pietiekams.
Katras saražotās un tirdzniecībā piedāvātās preces daudzuma ierobežojums vienmēr ir uzņēmēju
lēmumu rezultāts, cenšoties gūt augstāko iespējamo peļņu un izvairoties no zaudējumiem. Monopola
cenām raksturīga iezīme nav tas, ka uzņēmēji nesaražoja vairāk aplūkotās preces un tādēļ nesākās tās
cenas kritums. Nedz arī tas, ka ražošanas papildfaktori paliek neizmantoti, lai gan to pilnīgāka
izmantošana būtu samazinājusi produkta cenu. Vienīgais atbilstošais jautājums ir par to, vai ražošanas
ierobežošana ir sekas rīcībai, ko veicis - monopolistiska - preču un pakalpojumu piedāvājuma
īpašnieks, kas attur daļu no šī piedāvājuma, lai pārējam noteiktu augstākas cenas. Monopola cenu
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Papildu reklamēšanas izdevumi arī nozīmē papildu kapitāla ieguldījumus.
Skaidras naudas krājumi, pat ja tie pārsniedz kārtējo apmēru un tiek saukti par „slepenu krājumu”,
ir veids, kā izmantot pieejamos līdzekļus. Atbilstoši dominējošajam tirgus stāvoklim spēlētājs uzskata
skaidras naudas krājumus par piemērotāko šīs viņa aktīvu daļas izmantojumu.
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raksturīga iezīme ir tas, ka monopolists nepakļaujas patērētāju vēlmēm. Konkurējoša vara cena
nozīmē, ka vara gala cenai ir tendence uz punktu, kurā krājumi ir izmantoti tādā mērā, kā to pieļauj
nepieciešamo nespecifisko ražošanas papildfaktoru cenas; galējā raktuve neiegūst kalnrūpniecības
nomas maksu. Patērētāji iegūst tik daudz vara, cik paši nosaka ar cenām, ko pieļauj par varu un visām
citām precēm. Vara monopola cena nozīmē, ka vara krājumi tiek izmantoti tikai mazākā mērā, jo tas ir
izdevīgāk īpašniekiem; kapitāls un darbs, kas, ja netiktu ierobežota patērētāju pārākums, būtu
izmantots papildu vara ražošanai, tiek izmantots citu preču ražošanai, pēc kurām patērētāju
pieprasījums nav tik spēcīgs. Vara krājumu īpašnieku intereses atrodas augstākā stāvoklī kā patērētāju
intereses. Pieejamie vara resursi netiek izmantoti atbilstoši sabiedrības vēlmēm un plāniem.
Peļņa, protams, ir rezultāts nesaskaņām starp patērētāju vēlmēm un uzņēmēju rīcību. Ja visiem
uzņēmējiem pagātnē būtu bijusi lieliska tālredzība par pašreizējo tirgus stāvokli, nebūtu radusies
nekāda peļņa un zaudējumi. Viņu sāncensība jau pagātnē būtu pielāgojusi - pienācīgi novērtējot laika
priekšrocības - ražošanas papildfaktoru cenas produktu cenām tagadnē. Tomēr šis apgalvojums nevar
izdzēst fundamentālo atšķirību starp peļņu un monopola ieguvumiem. Uzņēmējs gūst peļņu tādā
mērā, kādā ir bijis veiksmīgs, kalpojot patērētājiem labāk nekā to ir izdarījuši citi cilvēki. Monopolists
gūst monopola ieguvumus, kaitējot patērētāju apmierinātībai.

8. Pieprasījuma monopols
Monopola cenas var rasties vienīgi no piedāvājuma monopola. Pieprasījuma monopols nerada tirgus
situāciju, kas atšķiras no tās, kad pieprasījums nav monopolizēts. Pircējs monopolists - indivīds vai
indivīdu grupa, kas rīkojas saskaņoti, - nevar gūt specifisku pārdevēju monopolistu ieguvumam
atbilstošu ieguvumu. Ja viņš ierobežo pieprasījumu, viņš pirks par mazāku cenu. Tomēr tad kritīsies arī
nopirktā daudzums.
Tādā pašā veidā, kādā valdības ierobežo konkurenci, lai uzlabotu priviliģēto pārdevēju pozīciju, tās var
ierobežot arī konkurenci priviliģētu pircēju labā. Atkal un atkal valdības ir uzlikušas embargo noteiktu
preču eksportam. Tādā veidā, izslēdzot ārvalstu pircējus, to mērķis ir samazināt vietējo cenu. Tomēr
tāda pazemināta cena nav monopola cenu līdziniece.
Ierasti kā pieprasījuma monopols tiek aplūkots noteiktas specifisku ražošanas papildfaktoru cenu
noteikšanas parādības.
Vienas preces m vienības ražošanai bez dažādu nespecifisko faktoru izmantošanas ir nepieciešams arī
izmantot vienu vienību no abiem pilnībā specifiskiem faktoriem a un b. Nedz a, nedz b nav aizstājams
ar jebkādu citu faktoru; no otras puses a ir izmantojams tikai kopā ar b un otrādāk. Pieejamais a
piedāvājums ievērojami pārsniedz pieejamo b piedāvājumu. Tādēļ a īpašniekiem nav iespējams
noteikt a jebkādu cenu. Pieprasījums pēc a vienmēr atpaliek no piedāvājuma; a nav tikai ekonomikas
prece. Ja a ir minerālu iegulas, kuru ieguvei ir jāizmanto kapitāls un darbs, krājumu īpašnieks nesaņem
honorāru. Netiek maksāta raktuvju noma.
Tomēr, ja a īpašnieki izveido karteli, viņi situāciju var mainīt. Viņi var ierobežot tirdzniecībā piedāvāto
a daudzumu līdz tādai daļai, ka b piedāvājums pārsniedz a piedāvājumu. Tagad a kļūst par ekonomikas
preci, par ko tiek maksāta cena, bet b cena samazinās līdz nullei. Ja b īpašnieki tad reaģē arī ar karteļu
izveidi, starp divām monopolistiskām apvienībām veidojas cenu cīņa, par kuras iznākumu katalaktika
neko nevar pateikt. Kā jau ir norādīts, cenošanas process nerada vienreizēji noteiktu rezultātu
gadījumos, kuros vairāk nekā viens no ražošanas faktoriem ir pilnībā specifiska rakstura.
Nav svarīgi, vai tirgus situācija ir tāda, ka faktorus a un b kopā varētu pārdot par monopola cenām.
Nav starpības, vai cena par partiju, kas ietver pa vienai vienībai gan no a, gan no b, ir monopola cena
vai konkurējoša cena.
Tādēļ tas, ko dažreiz uztver kā pieprasījuma monopolu, izrādās ir piedāvājuma monopols, kas veidojies
noteiktos apstākļos. A un b pārdevēji ir cieši apņēmušies pārdot par monopola cenām, neņemot vērā
jautājumu, vai m cena var kļūt par monopola cenu. Viņiem tikai ir svarīgi iegūt pēc iespējas lielāku
daļu no kopējās cenas, ko pircēji ir gatavi maksāt par a un b kopā. Gadījums neparāda nekādas
iezīmes, kas varētu padarīt pieļaujamu termina pieprasījuma monopols attiecināšanu. Tomēr tāds
izteiksmes veids kļūst saprotams, ja ņem vērā nejaušas iezīmes par sāncensību starp divām grupām. Ja
a (vai b) īpašnieki vienlaikus ir arī uzņēmēji, kas vada m pārstrādi, viņu kartelis rada ārēju pieprasījuma
monopola izskatu. Tomēr šī personīgā savienība, kas apvieno divas dažādas katalaktikas funkcijas,
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nemaina būtisko jautājumu; tiek riskēts ar divu monopolistisku pārdevēju grupu savstarpējo lietu
nokārtošanu.
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Mūsu piemērs, mutatis mutandis , atbilst gadījumam, kad a un b ir iespējams izmantot ar citiem
mērķiem ne tikai m ražošanai, pieņemot, ka šie citi izmantošanas veidi vienīgi sniedz mazākus
ieņēmumus.

9. Monopola cenu ietekmēts patēriņš
Atsevišķs patērētājs uz monopola cenām var reaģēt atšķirīgi.
1.Neskatoties uz cenu kāpumu, atsevišķs patērētājs neierobežo savus monopolizētās preces
pirkumus. Viņš izvēlas ierobežot citu preču pirkumus. (Ja visi patērētāji reaģētu tādā veidā,
konkurējoša cena jau būtu pacēlusies līdz monopola cenas augstumam.)
2.Patērētājs ierobežo savu monopolizētās preces pirkumu tādā mērā, ka viņš neiztērē vairāk kā būtu
iztērējis - lielāka daudzuma iepirkšanai - par konkurējošu cenu. (Ja visi cilvēki reaģētu tādā veidā
pārdevējs nesaņemtu vairāk par monopola cenu kā viņš saņemtu par konkurējošu cenu; viņš negūtu
nekādu labumu, atkāpjoties no konkurējošas cenas.)
3.Patērējs ierobežo savu monopolizētās preces pirkumu tādā mērā, ka viņš iztērē par to mazāk nekā
iztērētu par konkurējošu cenu; par tādējādi ietaupīto naudu viņš iegādājas preces, ko citādā gadījumā
nebūtu pircis. (Ja visi cilvēki reaģētu tādā veidā, pārdevējs kaitētu savām interesēm, konkurējošu cenu
aizstājot ar augstāku cenu; nerastos monopola cena. Tikai labvēlis, kas vēlētos atradināt savus
līdzcilvēkus no nāvējošām narkotikām , šajā gadījumā paaugstinātu aplūkotās preces cenu virs
konkurējoša līmeņa.).
4.Patērētājs izdod vairāk par monopolizēto preci nekā iztērētu par konkurējošu cenu un iegūst vien
nelielu daudzumu tās.
Lai kā arī patērētājs reaģē, no viņa paša vērtējuma raugoties, viņa apmierinātība šķiet bojāta. Viņš
nesaņem tik labu pakalpojumu par monopola cenām, kā saņem par konkurējošām cenām. Pārdevēja
monopola ieguvums tiek saņemts no pircēja monopola zaudējuma. Pat tad, ja daži patērētāji (kā
3.gadījumā) iegādājas preces, ko nebūtu pirkuši, ja nebūtu monopola cenas, viņu apmierinātība ir
zemāka nekā tā būtu, ja cenu stāvoklis būtu citādāks. Produktu ražošanai, kas samazinās saistībā ar
viena no ražošanai nepieciešamo papildfaktoru piedāvājuma monopolistisko ierobežošanu, atņemtais
kapitāls un darbs tiek izmantots citu lietu ražošanai, kas citā gadījumā netiktu ražotas. Tomēr
patērētāji šīs lietas novērtē zemāk.
Tomēr šim vispārīgajam likumam, ka monopola cenas ir izdevīgas pārdevējam un kaitē pircējam un tās
pārkāpj patērētāju interešu augstāko varu, ir izņēmums. Ja konkurējošā tirgū viens no
papildfaktoriem, proti, f, kas nepieciešams patēriņa preces g ražošanai, neiegūst nekādu cenu, lai gan
f ražošanai ir nepieciešami dažādi izdevumi un patērētāji ir gatavi maksāt par patēriņa preci g cenu,
kas konkurējošā tirgū padara tā ražošanu peļņu nesošu, monopola cena f kļūst par nepieciešamu
prasību g ražošanai. Šī ideja ir iemesls, kādēļ cilvēki atbalsta tiesību aktus par patentiem un
autortiesībām. Ja izgudrotāji un autori neatrastos pozīcijā, kurā saņem naudu par izgudrošanu un
rakstīšanu, viņi būtu kavēti no laika ziedošanas šīm darbībām un no iesaistīto izmaksu segšanas.
Sabiedrība negūtu nekādu labumu no monopola cenas f trūkuma. Gluži pretēji, tai zustu
apmierinātība, ko tā varētu saņemt no g iegūšanas.23
23. Skatīt zemāk 680.-681.lpp
Daudzus cilvēkus uztrauc bezrūpīga minerālu un naftas krājumu, ko nav iespējams atjaunot,
izmantošana. Mūsu laikabiedri, viņi saka, izšķiež izlietojamos krājumus, nekādā mērā neņemot vērā
nākamās paaudzes. Mēs patērējam gan paši savas ar dzimšanu saņemtās tiesības, gan arī nākotnes
paaudžu. Pašlaik tādām sūdzībām ir maza jēga. Mēs nezinām, vai vēlākos laikos mēs joprojām
paļausimies uz tām pašām izejvielām, no kurām esam atkarīgi pašlaik. Taisnība, ka naftas un pat ogļu
krājumu izsīkšana strauji palielinās. Tomēr ir ļoti ticams, ka pēc simt vai piecsimt gadiem cilvēki
izmantos citas metodes siltuma un enerģijas ražošanai. Neviens nezina, vai mēs, kļūstot mazāk
izšķērdīgi ar šiem krājumiem, nebūsim zaudētāji, lai gan 21.vai 25.gadsimta cilvēkiem no tā nebūs
nekāda labuma. Ir velti nodrošināt laikus, par kuru tehnoloģiskajām iespējām mēs pat sapņot
nevaram.
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Tomēr situācija ir pretēja, ja tie paši cilvēki, kas žēlojas par dažu dabas resursu noplicināšanu, ne
mazāk kaismīgi norāda uz monopolistisku atturēšanu to pašreizējā izmantošanā. Dzīvsudraba
monopola cenu ietekme noteikti nav tā noplicināšanas tempa palēninājums. To, kurus biedē aspekts
par dzīvsudraba trūkumu nākotnē, acīs tādai ietekmei vajadzētu būt ļoti vēlamai.
Ekonomikas mērķis tādu pretrunu atklāšanā nav monopola cenu naftai, minerāliem un rūdai
„attaisnošana”. Ekonomikas uzdevums nav nedz attaisnot, nedz nosodīt. Tas ir tikai rūpīgi izpētīt visu
cilvēka rīcības veidu ietekmi. Tā neieiet teritorijā, kur monopola cenu draugi un pretinieki aizstāv savu
virzienu.
Abas puses šajā nokaitētajā pretrunā balstās uz maldīgiem argumentiem. Pret monopolu esošā puse
kļūdās, katram monopolam piedēvējot varu pasliktināt pircēju situāciju ar piedāvājuma ierobežošanu
un monopola cenu noteikšanu. Ne mazāk nepareizi ir pieņemt, ka tirgus ekonomikā, kuru nav
sabojājusi un sabotējusi valdības iejaukšanās, dominē vispārēja tendence uz monopola veidošanu.
Runāt par monopola intervenci monopola kapitālisma vietā un par valdības izveidotiem karteļiem
privātu karteļu vietā ir groteska reālās situācijas izkropļošana. Dažiem minerāliem, kurus var iegūt vien
dažās vietās, būtu ierobežotas monopola cenas un peļņu gūtu vietējie ierobežotas telpas monopoli, ja
valdības negrasītos tās veicināt217.
Monopolu atbalstošā puse kļūdās, piedēvējot karteļiem lielapjoma ražošanas ekonomiku.
Monopolistiska ražošanas koncentrācija vienās rokās, viņi teic, ierasti samazina vidējās ražošanas
izmaksas un tādējādi palielina papildu ražošanai pieejamā kapitāla un darbaspēka apmēru. Tomēr
nekāds kartelis nav nepieciešams, lai novērstu, ka rūpnīcas ražo par augstākām izmaksām.
Konkurence brīvā tirgū sniedz šo ietekmi bez jebkāda monopola vai monopola cenām. Gluži pretēji,
bieži valdības atbalstītas centralizācijas mērķis ir saglabāt ražotnes un fermas, kuras brīvais tirgus
piespiestu izbeigt darbību tieši tādēļ, ka tās ražo par pārāk augstām ražošanas izmaksām. Brīvais tirgus
būtu izslēdzis, piemēram, fermas ar zemu produktivitāti un saglabājis tikai tās, kuru ražošana
atmaksājas ar dominējošo tirgus cenu. Tomēr Jaunais kurss priekšroku deva citādākai kārtībai. Tas lika
visiem lauksaimniekiem proporcionāli ierobežot izlaidi. Ar savu monopolistisko politiku tas
paaugstināja lauksaimniecības produktu cenu līdz tādam līmenim, ka atkal bija saprātīgi ražot
neauglīgā augsnē.
Ne mazāk kļūdaini ir secinājumi, kas balstīti uz produktu standartizācijas un monopola ekonomikas
sajaukšanu. Ja cilvēki pieprasītu tikai vienu noteiktas preces standarta tipu, dažu preču ražošanu
varētu organizēt ekonomiskāk un izmaksas būtu atbilstoši mazākas. Tomēr, ja cilvēki tā uzvestos,
standartizācija un atbilstoša cenu samazināšana rastos arī bez monopola. Ja, no otras puses, patērētāji
tiek piespiesti samierināties tikai ar vienu standarta tipu, netiek palielināta viņu apmierinātība; tā tiek
pasliktināta. Diktators varētu domāt, ka patērētāju rīcība ir diezgan muļķīga. Kādēļ viņiem tik neprātīgi
vajadzētu vēlēties individuāli piegrieztas drēbes? Viņam varētu būt taisnība no viņa paša vērtību
sprieduma viedokļa. Tomēr problēma ir tā, ka tāds novērtējums ir personīgs, individuāls un patvaļīgs.
Tirgus demokrātiju veido tas, ka cilvēki paši izdara izvēles un neviens diktators nevar viņus piespiest
pakļauties viņa vērtību spriedumiem.
10. Cenu diskriminācija no pārdevēja puses
Gan konkurējošas, gan monopola cenas pircējiem ir vienādas. Tirgū dominē pastāvīga tendence
samazināt visas cenu novirzes vienai un tai pašai precei vai pakalpojumam. Lai gan pircēju vērtējums
un viņu pieprasījuma intensitāte tirgū ir atšķirīga, viņi maksā vienādu cenu. Turīgs cilvēks nemaksā
vairāk par maizi nekā mazāk turīgs, lai gan viņš varētu būt gatavs maksāt augstāku cenu, ja nevarētu
to nopirkt lētāk. Entuziasts, kas drīzāk ierobežotu savu pārtikas patēriņu nekā laistu garām Bēthovena
simfonijas atskaņojumu, nemaksā vairāk par koncerta biļeti nekā cilvēks, kuram mūzika ir tikai brīvā
laika pavadīšanas veids un kuram koncerts neinteresētu, ja viņš to varētu apmeklēt vien atsakoties no
vēlmes apēst kādu klasiskā angļu deserta trifles porciju. Atšķirība starp cenu, kas jāmaksā par preci, un
maksimālo summu, ko cilvēks ir gatavs maksāt, dažreiz tiek dēvēta par patērētāja ieguvumu218.
Tomēr var rasties tirgus apstākļi, kas pārdevējam dod iespēju izšķirt starp pircējiem. Viņš var pārdot
preci vai pakalpojumu par dažādām cenām dažādiem pircējiem. Viņš var iegūt cenas, kas dažreiz var
pacelties pat līdz punktam, kurā viss patērētāja ieguvums pircējam zūd. Lai cenu diskriminācija būtu
izdevīga pārdevējam, ir jāsakrīt diviem nosacījumiem.
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Skatīt iepriekš 366.lpp
Skatīt Alfrēds Māršals (Alfred Marshall), „Principles of Economics” („Ekonomikas principi”
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Pirmais nosacījums ir tāds, ka tie, kas pērk par zemāku cenu neatrodas pozīcijā, lai preci vai
pakalpojumu pārdotu tālāk cilvēkiem, kuriem cenu diskrimināciju piemērojošais pārdevējs pārdod par
augstāku cenu. Ja tādu tālākpārdošanu nevar novērst, pirmā pārdevēja nodoms tiks izjaukts. Otrais
nosacījums ir tāds, ka sabiedrība nereaģē tā, lai pārdevēja kopējie tīrie ieņēmumi atpaliktu no
kopējiem tīrajiem ieņēmumiem, ko viņš gūtu ar vienādu cenu visiem patērētājiem. Šis otrais
nosacījums vienmēr ir sastopams apstākļos, kas pārdevējam padara izdevīgāku konkurējošu cenu
aizstāšanu ar monopola cenām. Tomēr tas var parādīties arī tirgus situācijā, kura nerada monopola
ieguvumus. Cenu diskriminācijai pārdevējam obligāti nav jāierobežo pārdotā daudzums. Viņš pilnībā
nezaudē nevienu pircēju; viņam tikai ir jāņem vērā, ka daži pircēji var ierobežot savu pirkumu apmēru.
Tomēr ierasti viņam ir iespēja pārdot atlikušo piedāvājuma daļu cilvēkiem, kas, ja viņiem būtu jāmaksā
vienota konkurējošā cena, nebūtu pirkušu nemaz vai būtu pirkuši vien mazāku daudzumu.
Rezultātā ražošanas izmaksu apveidam nav nozīmes diskriminējošas cenas noteicošā pārdevēja
apsvērumos. Ražošanas izmaksas netiek ietekmētas, jo kopējais saražotā un pārdotā daudzums paliek
nemainīgs.
Biežākais cenu diskriminācijas gadījums ir ārsti. Ārsts, kas var veikt 80 ārstnieciskās procedūras nedēļā
un par katru no tām iekasē trīs dolārus, ir pilnībā noslogots, aprūpējot 30 pacientu, un par to iekasē
240 dolāru nedēļā. Ja viņš no desmit turīgākajiem pacientiem, kas kopā patērē 50 procedūru, iekasē
četrus dolārus, nevis trīs dolārus, viņi patērē tikai 40 procedūru. Atlikušās desmit procedūras ārsts
pārdod par diviem dolāriem katru pacientiem, kas netērē trīs dolārus par viņa profesionālajiem
pakalpojumiem. Tad viņa nedēļas ieņēmumi pieaug līdz 270 dolāriem.
Tā kā cenu diskrimināciju pārdevējs izmanto tikai tad, ja tā viņam ir izdevīgāka nekā pārdošana par
vienotu cenu, ir acīmredzams, ka tās rezultāts ir patēriņa izmaiņas un ražošanas faktoru novirzīšana
dažādiem izmantojumiem. Diskriminācijas iznākums vienmēr ir izdevumu kopējā aplūkotās preces
daudzuma iegūšanai palielinājums. Pircējiem jānodrošina tēriņu pārsniegums ar citu pirkumu
samazinājumu. Tā kā ir maz ticams, ka tie, kas ieguvuši no cenu diskriminācijas, savu ieguvumu iztērēs
tās pašas preces, ko citi cilvēki vairs nepirks, iegādei tādā pašā daudzumā, nav iespējams izvairīties no
izmaiņām tirgus datos un ražošanā.
Iepriekš minētajā piemērā desmit turīgākie pacienti cieš zaudējumu; viņi maksā četrus dolārus par
pakalpojumu, kas iepriekš viņiem izmaksāja tikai trīs dolārus. Tomēr ne tikai ārsts gūst labumu no
diskriminācijas; iegūst arī pacienti, no kuriem viņš prasa divus dolārus. Taisnība, ka viņiem jānodrošina
ārsta maksājums, atsakoties no citiem apmierinājumiem. Tomēr viņi šos citus apmierinājumus
novērtē zemāk nekā to, ko viņiem sniedz ārsta pakalpojumi. Viņu iegūtās apmierinātības līmenis ir
palielinājies.
Lai pilnībā izprastu cenu diskrimināciju, ir labi atcerēties, ka darba dalīšanā sāncensībai starp tiem, kas
vēlas iegūt vienu un to pašu produktu, nav obligāti jākaitē atsevišķa konkurenta pozīcijai. Konkurenta
intereses ir naidīgas vien attiecībā uz pakalpojumiem, ko sniedz dabas doti ražošanas papildfaktori. Šis
neizbēgamais dabiskais naids aizstāj no darba dalīšanas saņemtos ieguvumus. Kamēr vien vidējās
ražošanas izmaksas var samazināt ar lielapjoma ražošanu, konkurence starp tiem, kas vēlas iegūt
vienu un to pašu preci, uzlabo atsevišķa sāncenša situāciju. Tas, ka ne tikai daži cilvēki, bet gan lielāks
skaits cilvēku vēlas iegūt preci c, padara iespējamu tās ražošanu izmaksas ietaupošos procesos; tad
pat cilvēki ar pieticīgiem līdzekļiem var to atļauties. Tādā pašā veidā dažreiz var gadīties, ka cenu
diskriminācija padara iespējamu vajadzības apmierinājumu, kas bez tās būtu palikusi neapmierināta.
Pilsētā dzīvo p mūzikas cienītāji, no kuriem katrs ir gatavs iztērēt divus dolārus par virtuoza
solokoncertu. Tomēr koncerta izdevumi ir lielāki nekā 2 p dolāri un tādēļ to nevar sarīkot. Tomēr, ja
ieejas maksas diskriminācija ir iespējama un p mūzikas draugu n vidū ir gatavi maksāt četrus dolārus,
solokoncerts kļūst iespējams, pieņemot, ka ar daudzumu 2(n+p) ir pietiekami. Tad n cilvēki katrs iztērē
četrus dolārus un (p-n) cilvēki katrs iztērē divus dolārus par ieejas biļeti un iepriekš apmierina mazāk
steidzamu vajadzību par to, ko viņi apmierinātu, ja nebūtu devuši priekšroku apmeklēt solokoncertu.
Katrs cilvēks skatītāju rindās maksā vairāk nekā būtu maksājuši, ja cenu diskriminācijas neiespējamība
būtu novērsusi uzstāšanās norisi. Organizatoru interesēs ir palielināt auditoriju līdz punktam, kurā
papildu patērētāju ielaišana nozīmē augstākas izmaksas nekā ieejas maksa, kādu tie ir gatavi tērēt.
Situācija būtu atšķirīga, ja solokoncertu varētu sarīkot pat tad, ja ieejas maksa nepārsniegtu divus
dolārus. Tad cenu diskriminācija bojātu to, kam jāmaksā četri dolāri, apmierinātību.
Ierastākā prakse ieejas biļešu uz mākslinieku priekšnesumiem un vilciena biļešu pārdošanā par
dažādām likmēm nav rezultāts cenu diskriminācijai šī termina katalaktikas nozīmē. Tas, kurš maksā
augstāku cenu, iegūst kaut ko, kas tiek vērtēts augstāk nekā tas, ko iegūst tas, kurš maksā mazāk. Viņš
saņem labāku sēdvietu, ērtākas ceļošanas iespējas un tā tālāk. Patiesa cenu diskriminācija ir vērojama
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gadījumā ar ārstiem, kuri, lai gan aprūpē katru pacientu ar vienādu uzmanību, turīgākiem klientiem
prasa lielāku samaksu kā mazāk turīgiem. Tā ir vērojama gadījumā, kad dzelzceļa kompānija prasa
lielāku cenu par preču pārvadāšanu, kuru transportēšana pievieno tām lielāku vērtību nekā citām, lai
gan dzelzceļa izmaksas ir vienādas. Ir acīmredzams, ka gan ārsts, gan dzelzceļš var praktizēt
diskrimināciju tikai robežās, ko nosaka pacientam un preču pārvadātājam sniegta iespēja atrast citu
risinājumu viņu problēmām, kas būtu viņiem izdevīgāks. Tomēr tas ir attiecināms uz vienu no diviem
apstākļiem, kas nepieciešami, lai rastos cenu diskriminācija.
Būtu nepamatoti norādīt uz situāciju, kurā cenu diskrimināciju var noteikt visi visu veidu preču un
pakalpojumu pārdevēji. Svarīgāk ir noteikt, ka tirgus ekonomikā, kuru nav sabotējusi valdības
iejaukšanās, cenu diskriminācijai nepieciešamie nosacījumi ir tik reti, ka to varētu saukt par izņēmuma
parādību.
11. Cenu diskriminācija no pircēja puses
Monopola cenas un monopola ieguvumus nevar īstenot par labu monopolistiskam pircējam, bet cenu
diskriminācijas gadījumā situācija ir citādāka. Ir nepieciešama tikai viena nosacījuma izpilde, lai brīvā
tirgū rastos cenu diskriminācija no monopolistiska pircēja puses, proti, galīga nezināšana par tirgus
stāvokli no pārdevēju puses. Tā kā tādas nezināšanas turpināšanās kādu laiku ir maz ticama, cenu
diskriminācija ir iespējama vien ar valdības iejaukšanos.
Šveices valdība ir izveidojusi valdībai piederošu un vadītu graudaugu tirdzniecības monopolu. Tā
graudaugus ārvalstu tirgos iepērk par globālā tirgus cenām un no vietējiem lauksaimniekiem tos
iepērk par augstākām cenām. Vietējos pirkumos tā samaksā augstāku cenu lauksaimniekiem, kas
kalnu rajonu akmeņainajā augsnē ražo ar lielākām izmaksām, un zemāku cenu - kas gan joprojām ir
augstāka par globālā tirgus cenu - lauksaimniekiem, kas apstrādā auglīgāku augsni.
12. Cenu savstarpējā saistība
Ja noteikts ražošanas process vienlaikus rada produktus p un q, uzņēmēja lēmumus un rīcību vada
apsvērumi par sagaidāmo p un q cenu summu. P un q cenas ir īpaši savstarpēji saistītas, jo izmaiņas p
(vai q) pieprasījumā rada izmaiņas arī q (vai p) piedāvājumā. Savstarpējo p un q cenu mijiedarbību var
saukt par ražošanas savstarpējo saistību. Uzņēmējs p (vai q) sauc par q (vai p) blakusproduktu.
Patēriņa preces z ražošanai nepieciešams izmantot faktorus p un q, p ražošanai ir jāizmanto faktori a
un b un q ražošanai ir jāizmanto faktori c un d. Tad izmaiņas p (vai q) piedāvājumā rada izmaiņas q (vai
p) pieprasījumā. Nav svarīgi, vai z ražošanas no p un q procesu veic tie paši uzņēmumi, kas no a un b
ražo p un no c un d ražo q, vai arī to dara finansiāli savstarpēji neatkarīgi uzņēmēji vai arī paši
patērētāji to veic kā sākotnējo soli savā patēriņā. P un q cenas ir īpaši savstarpēji saistītas, jo p bez q ir
neizmantojams vai tā izmantojamība ir mazāka un otrādāk. P un q cenu mijiedarbību var saukt par
patēriņa savstarpējo saistību.
Ja ar preces b sniegtajiem pakalpojumiem var aizstāt, kaut vai nepilnīgi apmierinošā veidā, citas
preces a sniegtos pakalpojumus, vienas no tām cenu izmaiņas ietekmē arī otras cenu. A un b cenu
mijiedarbību var saukt par aizvietojuma savstarpējo saistību.
Ražošanas savstarpējā saistība, patēriņa savstarpējā saistība un aizvietojuma savstarpējā saistība ir
noteiktas ierobežota skaita preču cenu saistības. No šīm noteiktajām saistībām ir jānošķir visu preču
un pakalpojumu vispārējā cenu saistība. Šī vispārējā cenu saistība ir rezultāts tam, ka visu veidu vēlmju
apmierināšanai bez dažādiem vairāk vai mazāk specifiskiem faktoriem ir nepieciešams arī viens reti
sastopams faktors, kas neatkarīgi no tā kvalitatīvo ražošanas spēju atšķirībām iepriekš precīzi
219
definētajās robežās var tikt saukts par nespecifisko faktoru, proti, darbu.
Hipotētiskā pasaulē, kurā visi ražošanas faktori ir pilnībā specifiski, cilvēka rīcība darbosies dažādās
vēlmju apmierināšanas jomās, kas ir atkarīga viena no otras. Mūsu īstajā pasaulē dažādas vēlmju
apmierināšanas jomas sasaista tas, ka pastāv daudz dažādi nespecifiski faktori, kas ir piemēroti dažādu
mērķu sasniegšanai un kaut kādā mērā viens ar otru ir aizstājami. Tas, ka viens faktors - darbs - no
vienas puses ir nepieciešams visos ražošanas veidos un no otras puses noteiktajās robežās ir
nespecifisks, rada visu cilvēka darbību vispārējo savstarpējo saistību. Tā ietver cenošanas procesu
vienā veselumā, kurā visi mehānismi strādā viens otram. Tā padara tirgu par savstarpēji
mijiedarbojošos parādību virkni.
Būtu muļķīgi noteiktu cenu aplūkot tā, it kā tā būtu pati par sevi izolēts objekts. Cena ir izteiksme
pozīcijai, kuru cilvēki, kas darbojas, piešķir lietai savu centienu neērtības novēršanai pašreizējā
stāvoklī. Tā nenorāda saistību ar ko nemainīgu, bet tikai acumirklīgu pozīciju strauji mainīgā kopumā.
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Šajā darbojošos cilvēku vērtību spriedumos par vērtīgām uzskatītu lietu kopumā katras daļiņas vieta ir
savstarpēji saistīta ar visu citu daļiņu vietu. Tam, ko sauc par cenu, vienmēr ir saistības apvienotā
sistēmā, kam ir cilvēku attiecības veidojoša ietekme.
13.Cenas un ienākumi
Tirgus cena ir patiesa vēsturiska parādība, kvantitatīva likme, par kuru noteiktā vietā un noteiktā laikā
divi indivīdi apmainījās ar divu noteiktu preču noteiktu daudzumu. Tā attiecas uz īpašiem konkrēta
apmaiņas akta apstākļiem. To beigās nosaka iesaistīto indivīdu vērtību spriedumi. Tā nerodas no
vispārējās cenu struktūras vai no speciālās preču un pakalpojumu klases cenu struktūras. Tas, ko sauc
par cenas struktūru, ir abstrakts uzskats, kas radies no individuāli noteiktu cenu dažādošanas. Tirgus
visā visumā nerada zemes vai automašīnu cenas vai vispārējas algu likmes, bet gan cenas noteiktam
zemes gabalam vai noteiktai mašīnai un algu likmes par noteikta veida sniegumu. Cenošanas procesā
nav atšķirības kāda klase no jebkāda skatupunkta tiks piešķirta apmaināmajām lietām. Tomēr tas var
atšķirties citādā ziņā, pašā apmaiņas aktā tās ir tikai preces, tas ir, lietas, kas tiek vērtētas par to spēju
novērst izjusto neērtību.
Tirgus nerada vai nenosaka ienākumus. Tas nav ienākumu veidošanas process. Ja zemes gabala
īpašnieks un darbinieks taupīgi izmanto aplūkotos fiziskos resursus, zeme un cilvēks atjaunosies un
lauksaimniecības un pilsētas zeme saglabās savu spēju sniegt pakalpojumus praktiski bezgalīgi, cilvēks
daudzus gadus. Ja tirgus situācija šiem ražošanas faktoriem nepasliktinās, arī nākotnē būs iespējams
noteikt cenu to produktīvai izmantošanai. Zemi un darbaspēku var uzskatīt par ienākumu avotiem, ja
tos tā uztver, tas ir, ja to ražošanas jauda nav priekšlaikus izsmelta ar bezatbildīgu izmantošanu.
Tālredzīgs ražošanas faktoru ierobežojums, nevis to dabiskās un fiziskās īpašības, padara tos par savā
ziņā ilgstošu ienākumu avotu. Dabā nav tādas lietas kā ienākumu plūsma. Ienākumi ir rīcības
kategorija; tie ir rūpīgas trūcīgo faktoru ekonomēšanas rezultāts. Acīmredzamāk tas joprojām ir
ražošanas līdzekļu gadījumā. Saražotie ražošanas faktori nav pastāvīgi. Lai gan daži no tiem varētu
izdzīvot daudzus gadus, amortizējoties tie visi beigās kļūs nederīgi, dažreiz pat īsā laika posmā. Tie
kļūst par ilgstošu ienākumu avotu tikai tad, ja to īpašnieki pret tiem izturas kā pret tādiem. Kapitālu
nevar saglabāt kā ienākumu avotu, ja tā produktu patēriņš, tirgus apstākļiem paliekot nemainīgiem, ir
ierobežots tā, lai nekaitētu nolietoto detaļu nomaiņai.
Izmaiņas tirgus datos var sagraut katrus centienus iemūžināt ienākumu avotu. Rūpnieciskais
aprīkojums noveco, ja mainās pieprasījums vai tad, ja ir aizstāts ar ko labāku. Zeme kļūst nelietojama,
ja pietiekamā daudzumā kļūst pieejama auglīgāka augsne. Zināšanas un prasmes īpašu darba veidu
izpildei zaudē savu izdevīgumu, kad jaunas ražošanas pieejas vai jaunas metodes sašaurina to
izmantojuma iespējas. Jebkāda neskaidras nākotnes nodrošinājuma panākumi ir atkarīgi no
paredzējumu, kas to vada, pareizuma. Nekādus ienākumus nevar nodrošināt pret izmaiņām, kas nav
atbilstoši paredzētas.
Tāpat arī cenošanas process nav izplatīšanas forma. Kā jau ir norādīts, tirgus ekonomikā nav nekā
tāda, uz ko varētu attiecināt izplatīšanas jēdzienu.
14. Cenas un ražošana
Netraucētā tirgū cenošanas process virza ražošanu tajos kanālos, kuros tā vislabāk kalpo patērētāju
vēlmēm, kādas ir izteiktas tirgū. Tikai monopola cenu gadījumā monopolistam ir vara ierobežotā mērā
novirzīt ražošanu no šīs līnijas uz citām līnijām, lai gūtu savu labumu.
Cenas nosaka, kuri no ražošanas faktoriem būtu jāizmanto un kuri būtu jāatstāj neizmantoti.
Specifiskie ražošanas faktori tiek izmantoti tikai tad, ja vairs nav pieejama nespecifisko papildfaktoru
vērtīga izmantošana. Tehnoloģisko recepšu, zemes un neapmaināmo ražošanas līdzekļu ražošanas
jauda paliek neizmantota, jo tās izmantošana nozīmētu retākā no visiem faktoriem - darba izšķiešanu. Mūsu pasaulē valdošie nosacījumi paredz, ka brīvā darba tirgū nav iespējama ilgstoša
darba neizmantošana, tomēr zemes un neapmaināmā rūpnieciskā aprīkojuma jaudu neizmantošana ir
ierasta parādība.
Neizmantotās jaudas apraudāšana ir muļķības. Tehnoloģisko uzlabojumu dēļ novecojuša aprīkojuma
neizmantotā jauda izceļ materiālo attīstību. Tā būtu svētība, ja ilgstošs miers munīcijas rūpnīcas
padarītu neizmantotas vai ja atklājums par efektīvu tuberkulozes noteikšanas un ārstēšanas metodi
par novecojušām padarītu sanatorijas, kas veidotas šī ļaunuma skarto cilvēku ārstēšanai. Būtu
saprātīgi apraudāt to, ka pagātnē trūka nodrošinājuma, kura dēļ ir veikta neefektīva ražošanas līdzekļu
investīcija. Tomēr cilvēki kļūdās. Nav iespējams izvairīties no noteikta apmēra neefektīvu investīciju. Ir
jāizvairās no tādām politikām kā kreditēšanas paplašinājums, kas mākslīgi veicina neefektīvas
investīcijas.
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Modernās tehnoloģijas viegli ļauj audzēt apelsīnus un vīnogas siltumnīcās arktiskajās un subarktiskajās
valstīs. Ikviens tādu riskantu pasākumu sauktu par vājprātu. Tomēr pamatā tas ir tas pats, kas ar
nodevu un citu protekcionisma instrumentu palīdzību saglabāt graudaugu audzēšanu akmeņainās
kalnu ielejās, lai gan citur ir daudz papuvē atstātas auglīgas zemes. Atšķirības praktiski nav.
Šveices Juras kantona iedzīvotāji izvēlas ražot pulksteņus, nevis audzēt labību. Pulksteņu ražošana
viņiem ir lētākais veids, kā iegūt labību. No otras puses labības audzēšana Kanādas lauksaimniekam ir
lētākais veids, kā iegūt pulksteņus. Tas, ka Juras iedzīvotāji neaudzē labību un kanādieši neražo
pulksteņus nav ievērības cienīgāks fakts par to, ka drēbnieki netaisa savas kurpes un kurpnieki nešuj
savas drēbes.
15. Nepiepildāmais sapnis par ārpustirgus cenām
Cenas ir tirgus parādība. Tās rada tirgus process un tās ir tirgus ekonomikas kodols. Nav tādas lietas kā
cenas ārpus tirgus. Cenas nevar izveidot, tā teikt, sintētiski. Tās ir noteiktu tirgus datu, tirgus
sabiedrības locekļu rīcību un reakciju izkārtojuma rezultāts. Velti ir apcerēt, kādas būtu cenas, ja daži
no to noteicošajiem faktoriem būtu citādāki. Tādi izdomāti plāni nav saprātīgāki par dīvainajām
spekulācijām, kāda būtu vēstures gaita, ja Napaleons būtu nogalināts Arkoles kaujā vai ja Linkolns
būtu devis rīkojumu majoram Endersonam atkāpties no Samtera forta.
Ne mazāk velti ir domāt par to, kādām vajadzētu būt cenām. Ikviens ir priecīgs, ja cenas lietām, ko viņš
vēlas pirkt, samazinās un cenas lietām, ko viņš vēlas pārdot, palielinās. Paužot tādas vēlmes, cilvēks ir
patiess, ja atzīst, ka viņa redzējums ir personīgs. Cits jautājums ir par to, vai viņa personīgais
redzējums ir labs padomdevējs mudināt valdību izmantot tās spaidu un apspiešanas varu, lai iejauktos
tirgus cenas struktūrā. Šīs grāmatas sestajā daļā būs parādīts, kādām jābūt tās intervences politikas
nenovēršamajām sekām.
Tomēr cilvēks sevi vai citus maldina, ja tādas vēlmes un pieņemtos vērtību spriedumus dēvē par
objektīvas patiesības balsi. Cilvēka rīcībā svarīga ir vien dažādu indivīdu vēlme sasniegt mērķus.
Ņemot vērā šo mērķu izvēli, nav jautājums par patiesību; svarīga ir tikai vērtība. Vērtību spriedumi
vienmēr ir subjektīvi, neatkarīgi no tā, vai tos sniedz tikai viens cilvēks vai daudzi cilvēki, cietpauris,
profesors vai valstsvīrs.
Jebkura tirgū noteiktā cena ir obligāts darbojošos spēku, tas ir, pieprasījuma un piedāvājuma,
savstarpējās iedarbības iznākums. Lai kāda arī būtu tirgus situācija, kas šo cenu radīja, ņemot to vērā,
cena vienmēr ir atbilstoša, patiesa un īsta. Tā nevar būt augstāka, ja neparādās neviens solītājs, kas
gatavs piedāvāt augstāku cenu, un tā nevar būt zemāka, ja neparādās neviens pārdevējs, kas gatavs
piedāvāt par zemāku cenu. Tikai tādu cilvēku, kas gatavi pirkt vai pārdot, parādīšanās var mainīt
cenas.
Ekonomika analizē tirgus procesu, kas rada patēriņa preču cenas, algu likmes un procentu likmes. Tā
neizstrādā formulas, ar kurām ikviens varētu izrēķināt „pareizu” cenu, kas atšķiras no pircēju un
pārdevēju mijiedarbības tirgū noteiktās.
Daudzu centienu noteikt ārpustirgus cenas pamatā ir neskaidrais un pretrunīgais reālo izmaksu
jēdziens. Ja izmaksas būtu reālas, tas ir, no personīgiem vērtību spriedumiem neatkarīgs un objektīvi
atšķirams un izmērāms daudzums, neieinteresētam vidutājam būtu iespējams noteikt to lielumu un
tādējādi arī pareizo cenu. Nav nepieciešams ilgāk kavēties pie šīs idejas absurduma. Izmaksas ir
vērtību parādība. Izmaksas ir vērtība, kas pievienota visvērtīgākajam vēlmju apmierinājumam, kas
paliek neapmierināts, jo šim apmierinājumam nepieciešamie līdzekļi ir izmantoti vēlmju
apmierināšanai, kuras izmaksas mēs aplūkojam. Produkta vērtības pārpalikuma pār izmaksām
ieguvums, peļņa, ir katru ražošanas pūliņu mērķis. Peļņa ir veiksmīgas rīcības atmaksāšanās. To nevar
definēt, neatsaucoties uz vērtēšanu. Tā ir vērtēšanas parādība, un tai nav tiešas saistības ar fiziskajiem
un citām ārējās pasaules parādībām.
Ekonomikas analīze nevar visus izmaksu subjektus samazināt līdz vērtību spriedumiem. Sociālisti un
intervences piekritēji uzņēmējdarbības peļņu, procentus no kapitāla un zemes nomas dēvē par
„nenopelnītiem”, jo viņi uzskata, ka tikai strādnieka smags darbs un grūtību pārvarēšana ir reāla un
atalgojuma vērta. Tomēr realitāte neatalgo smagu darbu un grūtības. Ja smags darbs un grūtību
pārvarēšana tiek izmantota saskaņā ar labi apsvērtiem plāniem, to rezultāts palielina vēlmju
apmierināšanai pieejamos līdzekļus. Lai ko arī daži cilvēku neuzskatītu par taisnīgu un godīgu, vienīgais
atbilstošais jautājums vienmēr ir viens un tas pats. Nozīme ir tikai tam, kāda sociālās organizācijas
sistēma ir labāk piemērota, lai sasniegtu tos mērķus, par kuriem cilvēki ir gatavi atdot smagu darbu un
pārvarēt grūtības. Jautājums ir: tirgus ekonomika vai sociālisms? Trešā risinājuma nav. Tirgus
ekonomikas ar ārpustirgus cenām kā jēdziens ir muļķīgs. Pati ideja par izmaksu cenām ir
neīstenojama. Pat ja pašizmaksas formula tiek piemērota tikai uzņēmējdarbības ieņēmumiem, tā
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paralizē tirgu. Ja preces un pakalpojumi tiks pārdoti zem cenas, ko tirgus tiem būtu noteicis,
piedāvājums vienmēr atpaliks no pieprasījuma. Tad tirgus nedz var noteikt, kas ir vai nav jāražo, nedz
arī to, kam preces un pakalpojumi ir jāsaņem. Iestājas haoss.
Tas attiecas arī uz monopola cenām. Ir saprātīgi atturēties no visām politikām, kuru rezultāts varētu
būt monopola cenu rašanās. Tomēr neatkarīgi no tā, vai monopola cenas rada monopolu atbalstošas
valdības politika vai tās rodas par spīti tādu politiku trūkumam, nekāda it kā „faktu atrašana” un
nekādas kabinetu spekulācijas nevar atklāt citu cenu, kurā pieprasījums un piedāvājums kļūtu vienāds.
Visu eksperimentu atrast apmierinošu risinājumu komunālo pakalpojumu ierobežotas telpas
monopolam neveiksmes skaidri pierāda tā patiesumu.
Pati cenu būtība ir tā, ka tās ir dabiskas indivīdu un indivīdu grupu, kas rīkojas savās interesēs, rīcības
sekas. Apmaiņas likmju un cenu jēdziens katalaktikā nepieļauj neko, kas ir centrālās autoritātes,
cilvēku, kas vardarbību un draudus izmanto sabiedrības vai valsts vārdā, vai bruņojušos sabiedriskās
domas ietekmēšanas grupu rīcību rezultāts. Pasludinot, ka valdības darīšana nav cenu noteikšana, mēs
nepārkāpjam loģiskās domāšanas robežas. Valdība nevar noteikt cenas vairāk kā zoss var izdēt vistas
olas.
Mēs varam domāt par sociālu sistēmu, kurā nav nekādu cenu, un mēs varam domāt par valdības
dekrētiem, kuru mērķis ir fiksēt cenu, kuras līmenis ir atšķirīgs no tās, kādu noteiktu tirgus. Viens no
ekonomikas uzdevumiem ir izpētīt minētās problēmas. Tomēr tieši tādēļ, ka mēs vēlamies izpētīt šīs
problēmas, ir skaidri jānošķir cenas un valdības dekrēti. Cenas pēc definīcijas nosaka cilvēki, kas pērk
un pārdod vai arī atturoties no pirkšanas vai pārdošanas. Tās nevajag jaukt ar valdību vai citu
institūciju izdotiem rīkojumiem, kas ievieš savas pavēlas ar spaidu un piespiešanas aparātu220.
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Lai nemulsinātu lasītāju ar pārāk daudz jaunu terminu ieviešanu, mums jāpieturas pie izplatītās
tādu rīkojumu dēvēšanas par cenām, procentu likmēm, algu likmēm, ko pasludina un ievieš valdības
vai citas piespiešanas institūcijas (piemēram, arodbiedrības). Tomēr nekad nedrīkst pazaudēt
pavedienu par tirgus cenu, algu un procentu likmju parādībām no vienas puses un no otras puses
tiesiskajām maksimālās vai minimālās cenas, algu vai procentu likmju parādībām, kas izstrādātas, lai
anulētu šīs tirgus parādības.
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4. NETIEŠĀ MAIŅA
1. Maiņas līdzekļi un nauda
Maiņa personu starpā tiek saukta par netiešu maiņu, ja starp precēm un pakalpojumiem,
kuru savstarpējā maiņa ir galīgā maiņa, tiek iestarpināts viens vai vairāki maiņas līdzekļi. Netiešās
maiņas teorijas temats ir izpētīt maiņas likmes starp maiņas līdzekli no vienas puses un visu veidu
precēm un pakalpojumiem no otras puses. Netiešās maiņas teorijas apgalvojumi attiecās uz visiem
netiešās maiņas gadījumiem un visām lietām, kas tiek izmantotas kā maiņas līdzeklis.
Par maiņas līdzekli kopīgi izmantotais tiek saukts par naudu. Naudas jēdziens ir nenoteikts, jo tā
definīcija atsaucas uz nenoteikto terminu „kopīgi izmantotais”. Ir apšaubāmi gadījumi, kuros nav
iespējams noteikt, vai maiņas līdzeklis ir vai nav „kopīgi” lietots un saucams par naudu. Tomēr šī
nenoteiktība naudas apzīmēšanā nekādā veidā neietekmē precizitāti, ko pieprasa praksioloģijas
teorija. Viss, kas tiek apgalvots par naudu, ir pamatots arī visu citu maiņas līdzekļu gadījumā. Tādēļ
nav svarīgi, vai tiek saglabāts tradicionālais termins naudas teorija vai tas tiek aizstāts ar kādu citu
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terminu. Naudas teorija vienmēr bija un ir netiešās maiņas un maiņas vidutāja teorija .

2. Novērojumi par dažām plaši izplatītām kļūdām
Populāru monetāro mācību liktenīgās kļūdas, kas novirzījušas no ceļa gandrīz visu valdību politikas,
nebūtu radušās, ja daudzi ekonomisti nebūtu rupji kļūdījušies, aplūkojot monetāros jautājumus un
nebūtu spītīgi pie šīm kļūdām turējušies.
Vispirms ir neīstā ideja par šķietamu naudas neitralitāti222. Šīs mācības atzars bija uzskats par cenu
„līmeni”, kas pieaug vai krītas proporcionāli naudas daudzuma apgrozībā palielinājumam vai
samazinājumam. Netika apjausts, ka naudas daudzuma izmaiņas nekad nevar ietekmēt visu preču un
pakalpojumu cenas vienā laikā un vienādā apmērā. Tāpat netika apjausts, ka monetārās vienības
pirktspējas izmaiņas nav obligāti saistītas ar izmaiņām savstarpējās pircēju un pārdevēju attiecībās. Lai
pierādītu mācību, ka naudas daudzums un cenas pieaug un krītas proporcionāli, glābiņš tika meklēts
naudas teorijas izmantošanā pilnīgi atšķirīgi no tā, kā modernā ekonomika to izmanto visu citu savu
problēmu risināšanā. Tā vietā lai sāktu ar indivīdu rīcību, kā tas katalaktikā ir jādara bez izņēmuma,
tika izstrādātas formulas, lai izprastu visu tirgus ekonomiku. Šo formulu elementi bija: kopējais
Volkswirtschaft (tautsaimniecībā) pieejamās naudas piedāvājums; tirdzniecības apmērs - tas ir, visu
preču un pakalpojumu, kas tiek veikti Volkswirtschaft, darījumu naudas ekvivalents; vidējais naudas
vienību apgrozības ātrums; cenu līmenis. Šīs formulas šķietami sniedza pierādījumus par cenu līmeņa
mācības pareizumu. Tomēr patiesībā viss šis spriešanas veids ir tipisks gadījums, kad pamatojums seko
pamatojumam, bet progresa nav nekāda. Maiņas pielīdzināšana jau ietver vairākas vienādas mācības,
ko tā cenšas pierādīt. Būtībā tas nav nekas cits, kā matemātiska - nepārliecinošas - mācības izteiksme,
ka ir proporcionalitāte naudas un cenu daudzuma kustībā.
Analizējot maiņas vienādojumu, tiek pieņemts, ka viens no tā elementiem - kopējais naudas
piedāvājums, tirdzniecības apmērs, apgrozības ātrums - mainās, nepajautājot, kā tādas pārmaiņas
parādās. Nav atzīts, ka pārmaiņas tādā lielumā neparādās Volkswirtschaft kā tādā, bet gan individuālu
spēlētāju apstākļos, un šo spēlētāju reakciju savstarpēja iedarbība noved pie cenu struktūras
izmaiņām. Matemātikas ekonomisti atsakās sākt ar dažādām indivīdu prasībām un naudas
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Monetāro aprēķinu teorija nepieder netiešās maiņas teorijai. Tā ir daļa no vispārējās praksioloģijas
teorijas.
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Skatīt iepriekš 202.lpp. Nozīmīgu ieguldījumu šīs mācības vēsturē un terminoloģijā sniedza Frīdrihs
Augusts Hajeks (Friedrich August Hayek), „Prices and Production” („Cenas un ražošana”) (pārskatītais
izdevums Londona, 1935.gads), sākot no 1.lpp un sākot no 129.lpp
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piedāvājumu. Viņi tā vietā ievieš neīstu uzskatu par apgrozījuma ātrumu, kas veidots atbilstoši
mehānikas paraugam.
Šajā mūsu spriešanas punktā nav nepieciešams risināt jautājumu, vai matemātikas ekonomistiem ir
tiesības pieņemt, ka naudas sniegtos pakalpojumus pilnībā vai būtībā veido to aprite, to apgrozība.
Pat tad, ja tā būtu taisnība, kļūdains joprojām būtu monetārās vienības pirktspējas - cenas skaidrojums, balstoties uz tās pakalpojumiem. Ūdens, viskija un kafijas sniegtie pakalpojumi
neizskaidro cenu, kas tiek maksāta par šīm lietām. To izskaidro vienīgi tas, kādēļ cilvēki, atzīstot šos
pakalpojumus, noteiktos turpmākos apstākļos pieprasa noteiktus daudzumus šo lietu. Cenu struktūru
vienmēr ietekmē tieši pieprasījums, nevis reālā izmantojuma vērtība.
Taisnība, ka attiecībā uz naudu katalaktikas uzdevums ir plašāks nekā attiecībā uz pārdodamām
precēm. Nevis katalaktikas, bet gan psiholoģijas un fizioloģijas uzdevums ir izskaidrot, kādēļ cilvēki ir
apņēmušies nodrošināt pakalpojumus, ko var sniegt dažādas pērkamas preces. Tomēr katalaktikas
uzdevums ir risināt šo jautājumu attiecībā uz naudu. Tikai katalaktika var mums pateikt, kādus
ieguvumus cilvēks sagaida no tā, ka viņa īpašumā ir nauda. Tomēr tie nav sagaidāmie ieguvumi, ko
noteic naudas pirktspēja. Kvēla vēlme sagādāt šos ieguvumus ir tikai viens no faktoriem, kas rada
pieprasījumu pēc naudas. Tas ir pieprasījums - subjektīvs elements, kura intensitāte tiek pilnībā
noteikta pēc vērtību spriedumiem, un nevis jebkāds objektīvs fakts, vai jebkāds spēks, kas rada
noteiktas sekas - kam ir nozīme tirgus maiņas rādītāju veidošanā.
Maiņas vienādojuma un tā pamatelementu trūkums ir tas, ka tie raugās uz tirgus parādību no
holistiska viedokļa. Viņus maldinājumā ved aizspriedumi ar Volkswirtschaft uzskatu. Tomēr stingrā
termina nozīmē tur, kur ir Volkswirtschaft, nav nedz tirgus, nedz cenu un naudas. Tirgū ir tikai indivīdi
vai indivīdu grupas, kas rīkojas saskaņoti. Šos spēlētājus motivē viņu pašu, nevis visas tirgus
ekonomikas intereses. Ja tur kāda nozīme ir tādiem jēdzieniem kā tirdzniecības apmērs un apgrozības
ātrums, tie tiek attiecināti uz indivīdu rīcības iznākumu. Nav pieļaujama šo jēdzienu izmantošana, lai
izskaidrotu indivīdu darbības. Pirmais jautājums, kas katalaktikai jāuzdod par kopējā naudas
daudzuma, kas pieejams tirgus sistēmā, izmaiņām, ir par to, kā tādas izmaiņas ietekmē dažādu
indivīdu uzvedību. Modernā ekonomika nejautā, cik vērts ir „dzelzs” vai „maize”, bet gan to, kādu
vērtību noteiktam dzelzs vai maizes gabalam noteiktā dienā un noteiktā vietā piešķir konkrētais
indivīds. Tā nevar tāpat virzīties attiecībā uz naudu. Maiņas vienādojums nav savienojams ar
ekonomikas domas pamatprincipiem. Tā ir atgriešanās pie domāšanas, kāda valdīja laikos, kad cilvēki
nespēja izprast praksioloģijas parādības, jo bija saistīti ar holistiskiem uzskatiem. Tas ir velti, tāpat kā
iepriekšējos laikos veltas bija spekulācijas par „dzelzs” un „maizes” vispārējo vērtību.
Naudas teorija ir būtiska katalaktikas teorijas daļa. Tā jārisina tādā paša veidā, kāds tiek piemērots
visu citu katalaktikas problēmu risināšanā.

3. Pieprasījums pēc naudas un naudas piedāvājums
Dažādu preču un pakalpojumu pieprasījumā ir ievērojamas atšķirības. Ir preces, uz kurām nav grūti
atrast kandidātus, kas ir gatavi maksāt augstāko iespējamo atlīdzību konkrētajā situācijā vai atlīdzību,
kas ir tikai nedaudz mazāka. Ir citas preces, kurām ir ļoti grūti ātri atrast patērētāju pat tad, ja
pārdevējs ir gatavs piekrist atlīdzībai, kas ir krietni mazāka par to, ko viņš varētu iegūt, ja spētu atrast
citu pretendentu, kura pieprasījums ir dedzīgāks. Šīs atšķirības pieprasījumā pēc dažādām precēm un
pakalpojumiem rada netiešo maiņu. Cilvēks, kurš tai brīdī nevar iegūt to, ko vēlas savas
mājsaimniecības vai uzņēmuma darbībai, vai tas, kurš vēl nezina, kāda veida preces viņam vajadzēs
neskaidrā nākotnē, pietuvojas savam galējam mērķim, ja apmaina mazāk pieprasītu preci, ko viņš
vēlas notirgot, pret pieprasītāku. Var arī notikt tā, ka preces, ko viņš vēlas atdot, fiziskās īpašības
(piemēram, tās bojāšanās vai izmaksas, kas rodas, to uzglabājot, vai citi līdzīgi apstākļi) mudina viņu
ilgāk vairs negaidīt. Dažreiz viņš varētu pasteigties atdot aplūkoto preci, jo baidās, ka pasliktināsies tās
tirgus vērtība. Visos tādos gadījumos viņš uzlabo savu situāciju, iegūstot pieprasītāku preci, pat ja šī
prece nav piemērota tam, lai tieši apmierinātu kādu no viņa vajadzībām.
Maiņas līdzeklis ir prece, kuru cilvēki iegūst nedz savam patēriņam, nedz izmantošanai savās
ražošanas darbībās, bet gan ar nodomu to vēlākā laikā apmainīt pret tām precēm, ko viņi vēlas
izmantot patēriņam vai ražošanai.
Nauda ir maiņas līdzeklis. Tā ir vispieprasītākā prece, ko cilvēki iegūst, jo viņi vēlas to piedāvāt vēlākos
savstarpējās maiņas darījumos. Nauda ir lieta, kas kalpo kā vispārēji pieņemts un kopīgi izmantots
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maiņas līdzeklis. Šī ir tās vienīgā funkcija. Visas citas funkcijas, ko cilvēki piedēvē naudai, ir tikai
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noteikti tās primārās un vienīgās funkcijas, būt par maiņas līdzekli, aspekti.
Maiņas līdzekļi ir ekonomikas preces. Šie līdzekļi ir deficīta preces; pēc tiem ir pieprasījums. Tirgū ir
cilvēki, kas alkst tos iegūt un ir gatavi mainīt preces un pakalpojumus pret tiem. Maiņas līdzekļiem
apmaiņā ir vērtība. Cilvēki ziedojas to iegūšanai; viņi par tiem maksā „cenas”. Šo cenu īpatnība ir tikai
tā, ka to nevar pārvērst naudas izteiksmē. Attiecībā uz pārdodamajām precēm un pakalpojumiem mēs
runājam par cenām vai naudas cenām. Saistībā ar naudu mēs runājam par tās pirktspēju attiecībā uz
dažādām pērkamām precēm.
Pieprasījums pēc maiņas līdzekļiem pastāv, jo cilvēki vēlas tos paturēt rezervē. Katrs tirgus sabiedrības
loceklis vēlas, lai viņam kabatā vai kastītē ir noteikts naudas daudzums, lai viņa uzkrājumā esošās
naudas daudzums vai skaidrā nauda ir noteiktā apmērā. Dažreiz viņš vēlas lielāku naudas uzkrājumu,
citreiz mazāku; izņēmuma gadījumos viņš pat var atteikties no jebkāda naudas uzkrājuma. Katrā ziņā
lielākais vairums cilvēku ne tikai tiecas uz to, lai viņu īpašumā ir dažādas pārdodamas preces; viņi ne
mazāk vēlas savā īpašumā arī naudu. Viņu naudas uzkrājums nav tikai atlikums, neiztērēta viņu turības
daļa. Tas nav netīšs atlikums, kas palicis pāri pēc visiem apzināti veiktajiem pirkšanas un pārdošanas
darījumiem. Tā apmēru nosaka pārdomāts pieprasījums pēc naudas. Un tāpat kā visām citām precēm,
pieprasījuma pēc naudas un tā piedāvājuma attiecības izmaiņas rada izmaiņas naudas un pārdodamo
preču maiņas likmēs.
Katrs naudas gabals pieder vienam no tirgus ekonomikas dalībniekiem. Naudas nodošana no viena
spēlētāja kontroles cita spēlētāja kontrolē ir pārejoši steidzama un nepārtraukta. Nav laika sprīža, kurā
nauda nav indivīda vai firmas naudas uzkrājumā, bet tikai „apgrozībā224”. Nepamatota ir apgrozībā
esošas naudas un dīkā stāvošas naudas izšķiršana. Ne mazāk kļūdaini ir nošķirt apgrozībā esošu naudu
un apslēpti uzkrātu naudu. Par apslēpti uzkrātu naudu tiek saukts naudas uzkrājuma lielums, kas saskaņā ar novērotāja personīgo viedokli - pārsniedz līmeni, kas tiek uzskatīts par normālu un
atbilstošu. Tomēr apslēpti uzkrātais ir naudas uzkrājums. Apslēpti uzkrāta nauda joprojām ir nauda un
tā depozītā kalpo tiem pašiem mērķiem, kādiem kalpo par normāliem dēvētos uzkrājumos esošā. Tas,
kurš naudu uzkrāj slepeni, uzskata, ka kādi īpaši apstākļi padara to noderīgu naudas uzkrājuma
veidošanai, kas pārsniedz daudzumu, ko viņš vai citi cilvēki turētu citādākos apstākļos, vai ko
ekonomists, kas nopeļ viņa rīcību, uzskata par piemērotu. Tas, ka viņš tā rīkojas, ietekmē naudas
pieprasījuma uzstādījumus tāpat, kā to ietekmē jebkurš „normāls” pieprasījums.
Daudzi ekonomisti izvairās no pieprasījuma un piedāvājuma terminu attiecināšanas uz naudas
krājumu piedāvājumu un pieprasījumu, jo baidās to sajaukt ar baņķieru izmantoto pašreizējo
terminoloģiju. Patiesībā ir pieņemts naudas pieprasījumu saukt par īstermiņa aizdevumu pieprasījumu
un naudas piedāvājumu par tādu aizdevuma piedāvājumu. Atbilstoši īstermiņa aizdevumu tirgus tiek
saukts par naudas tirgu. Tiek teikts, ka ir naudas deficīts, ja dominē tendence uz īstermiņa aizdevumu
procentu likmju kāpumu, un tiek teikts, ka naudas ir pārpilnam, ja tādu aizdevumu procentu likmes
samazinās. Tādas runas ir tik spēcīgi iesakņojušās, ka ir pilnīgi izslēgts pat uzdrošināties tās izskaust.
Tomēr tās ir veicinājušas liktenīgu kļūdu izplatīšanos. To dēļ cilvēki jauc naudas un kapitāla jēdzienus
un tic, ka naudas daudzuma palielināšana varētu ilgstoši samazināt procentu likmi. Tomēr tieši šo
kļūdu muļķīgums padara neiespējamu to, ka ierosinātā terminoloģija varētu radīt kādus pārpratumus.
Ir grūti pieņemt, ka ekonomisti varētu kļūdīties attiecībā uz tik fundamentāliem jautājumiem.
Citi uzstāja, ka nevajadzētu runāt par naudas pieprasījumu un piedāvājumu, jo to, kas pieprasa naudu,
mērķi atšķiras no to, kas pieprasa pārdodamas preces, mērķiem. Preces, kā viņi saka, tiek pieprasītas
galējam patēriņam, bet nauda tiek pieprasīta, lai to atdotu turpmākos maiņas darījumos. Šis iebildums
ir ne mazāk nederīgs. Pielietojums, kādam cilvēki izmanto maiņas līdzekli, galu galā ir tā atdošana.
Tomēr vispirms viņi vēlas uzkrāt noteiktu tā daudzumu, lai būtu gatavi brīdim, kurā var veikt pirkumu.
Tieši tādēļ cilvēki nevēlas apgādāt savas vajadzības brīdī, kad viņi atdod preces un pakalpojumus, ko
paši piedāvā tirgū, tieši tādēļ viņi vēlas pagaidīt vai ir spiesti nogaidīt līdz parādās pirkšanai labvēlīgi
apstākļi, viņi veic barteru nevis tieši, bet gan netieši ar maiņas līdzekļa starpniecību. Tas, ka nauda
nenovalkājas lietošanas laikā un savus pakalpojumus var sniegt praktiski neierobežotu laika posmu, ir
nozīmīgs faktors tās piedāvājumā. Tomēr tas nemaina to, ka naudas novērtējums ir jāsniedz tādā pašā
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veidā, kā tiek sniegts jebkuras citas preces novērtējums: ar pieprasījumu no to puses, kas vēlas iegūt
noteiktu tās daudzumu.
Ekonomisti ir mēģinājuši uzskaitīt faktorus, kas visā ekonomikas sistēmā varētu palielināt vai
samazināt pieprasījumu pēc naudas. Tādi faktori ir: iedzīvotāju skaits; apmērs, kādā atsevišķas
mājsaimniecības nodrošina savas vajadzības ar pašapgādes ražošanu un apmērs kādā tās ražo citu
cilvēku vajadzībām, pārdodot savu produkciju un pērkot tirgū savam patēriņam; uzņēmējdarbības
aktivitātes izplatība un maksājumu kārtošana dažādos gada laikos; institūcijas prasību un pretprasību
risināšanai ar savstarpēju anulēšanu, piemēram, muita. Visi šie faktori patiešām ietekmē pieprasījumu
pēc naudas un dažādu indivīdu un firmu naudas uzkrājumu lielumu. Tomēr tie ietekmē tos vien netieši
ar savu lomu, ko tie spēlē cilvēku apsvērumos attiecībā uz viņiem pieejamās naudas daudzumu, ko
viņi uzskata par piemērotu. Izšķiroši vienmēr ir konkrēto cilvēku vērtību spriedumi. Dažādi spēlētāji
izlemj par to, kādam, viņu ieskatā, vajadzētu būt atbilstošam viņu rīcībā esošam naudas uzkrājuma
lielumam. Savu lēmumu viņi pieņem, atsakoties no preču, vērtspapīru un procentus nesošu prasījumu
pirkšanas un pārdodot tādus aktīvus vai gluži pretējo palielinot to pirkumus. Attiecībā uz naudu nekas
nav citādāk, kā ir attiecībā uz visām citām precēm un pakalpojumiem. Pieprasījumu pēc naudas noteic
cilvēku rīcība, vēloties to iegūt savā naudas uzkrājumā.
Vēl viens iebildums, kas tiek pausts pret naudas pieprasījuma jēdzienu bija šāds: naudas vienības
galējā izmantošana samazinās daudz lēnāk nekā tas ir ar citām precēm; patiesībā tās samazinājums ir
tik lēns, ka to praktiski var neievērot. Attiecībā uz naudu neviens nekad nesaka, ka viņa pieprasījums ir
apmierināts un neviens nekad neatsakās no iespējas iegūt vairāk naudas, ja vien tam nepieciešamais
upuris nav pārāk liels. Tādēļ nav pieļaujams, uzskatīt, ka pieprasījums pēc naudas ir ierobežots. Tomēr
pats jēdziens par neierobežotu pieprasījumi ir pretrunīgs. Šīs populārais spriešanas veids ir pilnībā
kļūdains. Tas sajauc pieprasījumu pēc naudas tās uzkrājumam ar vēlmi pēc lielākas turības, kas ir
pausta naudas izteiksmē. Tas, kurš saka, ka slāpes pēc vairāk naudas nekad nevar remdēt, nevēlas
teikt, ka viņa naudas uzkrājums nekad nevarētu būt pārāk liels. Patiesībā viņš vēlas pateikt, ka nekad
nevarētu būt pārāk bagāts. Ja papildu nauda ieplūst viņa rokās, viņš to neizmantos sev piederošās
naudas palielinājumam vai arī viņš izmantos tikai daļu šim mērķim. Atlikumu viņš iztērēs tūlītējam
patēriņam vai ieguldījumam. Neviens nekad nepatur vairāk naudas nekā viņš vēlas, lai ir viņa naudas
krājumā.
Ieskats, ka maiņas likme starp naudu no vienas puses un pārdodamām precēm un pakalpojumiem no
otras tiek noteikta - tāpat kā abpusējās maiņas likme starp dažādām pārdodam precēm - ar
pieprasījumu un piedāvājumu, bija naudas kvantitātes teorijas būtība. Šī teorija ir būtiska, piemērojot
vispārējo piedāvājuma un pieprasījuma teoriju īpaši naudas gadījumam. Tās nopelns bija centieni
izskaidrot naudas pirktspējas noteikšanu , izmantojot to pašu spriešanu, kāda tiek izmantota,
skaidrojot visas citas maiņas likmes. Tās trūkums bija tas, ka tā izmantoja holistikas interpretāciju. Tā
aplūkoja kopējo naudas piedāvājumu Volkswirtschaft un nevis atsevišķu cilvēku vai firmu darbības. Šī
kļūdainā uzskata iznākums bija ideja, ka naudas - kopējā - daudzuma un naudas cenu izmaiņās dominē
proporcionalitāte. Tomēr vecāki kritiķi nesekmīgi mēģināja atspēkot kvantitātes teorijai raksturīgās
kļūdas un aizstāt to ar apmierinošāku teoriju. Viņi necīnījās pret nepareizo kvantitātes teorijā; viņi
gluži pretēji uzbruka patiesības aizmetņiem tajā. Viņi bija apņēmušies noliegt, ka ir cēloņsakarība starp
cenu un naudas daudzuma kustībām. Šis noliegums ieveda viņus kļūdu, pretrunu un muļķību labirintā.
Moderna monetārā teorija paņem tradicionālās kvantitātes teorijas pavedienu, kas sākas no atzīšanas,
ka naudas pirktspējas izmaiņas ir jāaplūko atbilstoši principiem, kas tiek attiecināti uz visām citām
tirgus parādībām, un ka pastāv saistība starp pieprasījuma pēc naudas un tās piedāvājuma izmaiņām
no vienas puses un pirktspējas izmaiņām no otras puses. Šajā ziņā moderno naudas teoriju var saukt
par uzlabotu kvantitātes teorijas versiju.
Kārļa Mengera (Carl Menger) naudas izcelsmes teorijas gnozeoloģiskā nozīme
Kārlis Mengers225 ir sniedzis ne tikai neapstrīdamu naudas izcelsmes praksioloģijas teoriju. Viņš arī
apzinājās savas teorijas nozīmi praksioloģijas un tās pētījumu metožu pamatprincipu izskaidrošanā.226
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Bija autori, kas mēģināja izskaidrot naudas izcelsmi ar dekrētu vai līgumu. Varas orgāni, valsts vai
līgums starp pilsoņiem mērķtiecīgi un apzināti ir ieviesis netiešo maiņu un naudu. Šīs mācības
galvenais trūkums nav atrodams pieņēmumā, ka cilvēki vecumā, kad nepazīst netiešo maiņu un
naudu, varētu izstrādāt plānu jaunai ekonomikas kārtībai, kas pilnībā atšķirtos no reālajiem viņu pašu
vecuma apstākļiem, un varētu izprast tāda plāna nozīmīgumu. Tas nav arī atrodams tajā, ka vēsture
nesniedz norādes tādu apgalvojumu atbalstam. Tā noraidīšanai ir vairāki būtiski iemesli.
Ja tiek pieņemts, ka aplūkoto pušu apstākļi tiek uzlaboti ar katru soli, kas no tiešās maiņas ved uz
netiešo maiņu un tādējādi uz to, ka par maiņas līdzekli labprātāk tiek izvēlētas noteiktas preces, ko
atšķir īpaši augstais pieprasījums pēc tām, ir grūti iedomāties, kādēļ, aplūkojot netiešās maiņas
izcelsmi, ir vēl jāvēršas pie varas orgānu dekrēta vai precīzi formulēta līguma starp pilsoņiem. Cilvēks,
kam ir grūti tiešajā barterā iegūt to, ko viņš vēlas iegūt, par labākām uzskata savas izredzes to iegūt
vēlākos maiņas darījumos ar pieprasītāku preču sagādi. Šajos apstākļos nebija nepieciešamība pēc
valdības iejaukšanās vai līguma starp pilsoņiem. Priecīgā ideja par peļņu šādā veidā varētu skart
spējākos indivīdus, un ar mazāk resursiem apveltītie varētu atdarināt iepriekšējo metodi. Noteikti
ticamāk kā pašsaprotamu ir uztvert to, ka netiešās maiņas sniegtos tūlītējos labumus darbojošās
puses ir atzinušas, nekā pieņemt, ka visu tēlu par sabiedrību, kas tirgojas ar naudas līdzekļiem
izdomāja ģēnijs, un, ja mēs pieņemam mācību par līgumu, ar pārliecināšanu padarīja to pašsaprotamu
arī pārējiem cilvēkiem.
Tomēr, ja mēs nepieņemam, ka indivīdi atklāja, ka viņi gūst labāku cenu ar netiešās maiņas
starpniecību nekā gaidot tiešās maiņas iespēju, un, argumenta labad, atzīstam, ka varas orgāni vai
līgums ieviesa naudu, rodas tālāki jautājumi. Mums jājautā, kāda veida pasākumi tika piemēroti, lai
mudinātu cilvēkus pieņemt pakalpojuma procedūru, kuru viņi nesaprata un kas tehniski bija
sarežģītāka par tiešo maiņu. Mēs varam pieņemt, ka tika izmantota piespiešana. Tomēr tad mums
tālāk jājautā, kādā laikā un ar kādiem netiešās maiņas un naudas izmantošanas gadījumiem
procedūras pārstāja būt problemātiskas vai vismaz kļuva vienaldzīgas iesaistītajiem indivīdiem un
kļuva tiem labvēlīgas.
Praksioloģijas metode izseko visām parādībām līdz indivīdu rīcībai. Ja savstarpējās maiņas apstākļi ir
tādi, ka netiešā maiņa veicina darījumus, un ja cilvēki atzīst šos labumus, rodas netiešā maiņa un
nauda. Vēsturiskā pieredze parāda, ka šie apstākļi bija un ir. Neiedomājami ir tas, kā bez šiem
apstākļiem cilvēki varētu būt ieviesuši netiešo maiņu un naudu un saglabājuši šos maiņas veidus.
Vēsturiskais jautājums par netiešās maiņas un naudas izcelsmi galu galā nav praksioloģijas interese.
Vienīgā atbilstošā lieta ir tas, ka netieša maiņa un nauda pastāv, jo bija un ir apstākļi to pastāvēšanai.
Ja tas tā ir, praksioloģijai nevajag meklēt glābiņu hipotēzē, ka autoritārs dekrēts vai līgums ieviesa šos
maiņas veidus. Etatisma227 piekritēji, ja vēlētos, varētu turpināt piedēvēt naudas „ieviešanu” valstij,
tomēr tas ir maz ticams. Svarīgi ir tas, ka cilvēks iegūst preci, nevis patēriņam vai izmantošanai
ražošanā, bet gan lai atdotu to tālākam maiņas darījumam. Tāda cilvēku darbība preci padara par
maiņas līdzekli un, ja tāda rīcība kļūst ierasta attiecībā uz noteiktu preci, padara to par naudu. Visas
katalaktikas teorijas par maiņas līdzekļiem un naudu teorēmas attiecas uz pakalpojumiem, ko prece
sniedz kā maiņas līdzeklis. Pat tad, ja būtu patiesība tas, ka netiešās maiņas un naudas ieviešanas
pamudinājumu sniedza varas orgāni vai vienošanās starp sabiedrības locekļiem, nesatricināms paliek
apgalvojums, ka tikai maiņu veicošo cilvēku rīcība var radīt netiešo maiņu un naudu.
Vēsture var mums pateikt, kur un kad pirmo reizi tika izmantoti maiņas līdzekļi un tādējādi kā šim
mērķim izmantoto preču klāsts kļuva arvien ierobežotāks. Robežšķirtne starp plašāko maiņas līdzekļu
jēdzienu un šaurāko naudas jēdzienu nav krasa, bet pakāpeniska, nav iespējams vienoties par
vēsturisku pāreju no vienkāršiem maiņas līdzekļiem uz naudu. Atbilde uz tādu jautājumu ir vēsturiskās
izpratnes jautājums. Tomēr, kā jau minēts, tiešās maiņas un netiešās maiņas nošķiršana ir krasa un
viss, ko katalaktika noteic attiecībā uz maiņas līdzekļiem, kategoriāli attiecas uz visām precēm, kas tiek
pieprasītas un iegūtas kā tādi līdzekļi.
Kamēr apgalvojums, ka netiešo maiņu un naudu ieviesa ar dekrētu vai līgumu, ir domāts kā vēsturisku
notikumu atskaite, vēsturnieku uzdevums ir atklāt tā kļūdainumu. Kamēr tas tiek pausts tikai kā
vēsturisks apgalvojums, tas nekādā veidā nevar ietekmēt katalaktikas teoriju par naudu un tās
skaidrojumu par netiešās maiņas attīstību. Tomēr, ja tas ir veidots kā apgalvojums par cilvēka rīcību
„Untersuchungen über die Methode der Sozialwissenschaften” („Pētījumi par sociālajām zinātnēm”)
(Leipciga, 1883.gadā), no 171.lpp.
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un sociāliem notikumiem, tas ir nederīgs, jo tas nepasaka neko par rīcību. Tas nav apgalvojums par
cilvēka rīcību, lai pasludinātu, ka kādu dienu konventā sapulcinātos pilsoņu valdniekus pēkšņi ķēra
iedvesma, ka laba doma būtu veikt maiņu netieši un ar kopīgi lietota maiņas līdzekļa starpniecību. Tā
ir tikai iesaistītās problēmas atgrūšana.
Ir jāsaprot, ka nekāds ieguldījums zinātniskā uztverē par cilvēka rīcību un sociālajām parādībām netiek
sniegts, ja tiek pasludināts, ka to radījusi valsts vai harizmātisks līderis, vai iedvesma, kas nākusi pār
visiem cilvēkiem. Nedz arī tādi apgalvojumi atspēko mācīšanu par teoriju, kas parāda, kā tādas
parādības var tikt atzītas par „sabiedrības locekļu sevišķu individuālo neapzināti veidotu un
nemērķtiecīgu darbību netīšu iznākumu”.228

4. Naudas pirktspējas noteikšana.
Tiklīdz ekonomikas preci pieprasa ne tikai tie, kas vēlas to izmantot patēriņam vai ražošanai, bet arī
cilvēki, kas vēlas to paturēt kā maiņas līdzekli un nepieciešamības gadījumā atdot to vēlākā maiņas
darījumā, pieprasījums pēc tās palielinās. Ir parādījusies jauna šīs preces pielietojamība, un tā rada
papildu pieprasījumu pēc tās. Kā ar jebkuru citu ekonomikas preci, tāds papildu pieprasījums rada tās
vērtības palielinājumu maiņā, tas ir, citu preču daudzumu, kas tiek piedāvāts par tās iegūšanu. Citu
preču, ko var iegūt par maiņas līdzekļa atdošanu, daudzumu, tā „cena”, kas izteikta ar dažādām
precēm un pakalpojumiem, daļēji nosaka to, kas vēlas iegūt maiņas līdzekli, pieprasījums. Ja cilvēki
aplūkoto preci vairs neizmanto kā maiņas līdzekli, šis papildu specifiskais pieprasījums zūd un „cena”
līdz ar to krītas.
Tādēļ pieprasījumu pēc maiņas līdzekļa veido divi daļēji pieprasījumi: pieprasījums, ko pauž nodoms
izmantot to patēriņā vai ražošanā, un tas, ko pauž nodoms to izmantot kā maiņas līdzekli229. Attiecībā
uz moderno metāla naudu tiek runāts par rūpniecisko pieprasījumu un monetāro pieprasījumu.
Maiņas līdzekļa vērtība maiņā (pirktspēja) ir abu daļējo pieprasījumu kopīgās ietekmes rezultāts.
Tātad tās pieprasījuma pēc maiņas līdzekļa daļas, kas ir atainota ar tā pielietojumu kā maiņas līdzekli,
apmērs ir atkarīgs no tās vērtības maiņā. Tas rada grūtības, ko daudzi ekonomisti uzskatīja par
neatrisināmām, tādēļ viņi atturējās no turpmākas sekošanas tādai spriešanas līnijai. Viņi sacīja, ka ir
neloģiski skaidrot naudas pirktspēju ar atsauci uz pieprasījumu pēc naudas un pieprasījumu pēc
naudas ar atsauci uz tās pirktspēju.
Tomēr grūtība ir tikai šķietama. Pirktspēja, ko mēs skaidrojam ar atsauci uz specifiskā pieprasījuma
apmēru nav tas pats, kas pirktspēja, kuras lielums nosaka šo specifisko pieprasījumu. Problēma ir
aptvert pirktspējas tūlītējā nākotnē, nākamajā brīdī noteikšanu. Šīs problēmas risinājumam mēs
atsaucamies uz tūlītējās pagātnes, tikko pagājušā mirkļa pirktspēju. Tie ir divi atšķirīgi lielumi. Ir
kļūdaini iebilst pret mūsu teorēmu, ko var saukt par regresijas teorēmu, ka tā virzās pa apburto
loku230.
Tomēr, kā saka kritiķi, tas ir līdzvērtīgs vienkāršai problēmas atgrūšanai. Tagad joprojām ir jāizskaidro
vakardienas pirktspējas noteikšana. Ja tas tiek izskaidrots tādā pašā veidā, atsaucoties uz pirktspēju
aizvakar un tā tālāk, cilvēks ieslīgst regressus in infinitum231. Tāda spriešana, viņi apgalvo, noteikti nav
pabeigts un loģiski apmierinošs iesaistītās problēmas risinājums. Šie kritiķi nesaskata to, ka regresija
neslīgst bezgalīgi. Tā sasniedz punktu, kurā skaidrojums ir pabeigts un vairs nepaliek neatbildētu
228

Skatīt Mengers, „Untersuchungen” („Meklējumi”), 1.nodaļa, 178.lpp.
Naudas, kas veltīta tikai maiņas līdzekļa pakalpojumiem un nav piemērota citu pakalpojumu
sniegšanai, kam varētu to pieprasīt, problēmas ir aplūkotas tālāk 9.nodaļā.
230
Autors pirmo reizi šo pirktspējas regresijas teorēmu attīstīja savas grāmatas „Theory of Money and
Credit” („Naudas un kredīta teorija”) pirmajā izdevumā, kas publicēts 1912.gadā (97.-123.lpp angļu
valodas tulkojumā). Viņa teorēma ir kritizēta no dažādiem skatupunktiem. Daži no paustajiem
iebildumiem, jo īpaši Bendžamina Makalestera Andersona (Benjamin McAlester Anderson) saturīgajā
grāmatā „The Value of Money” („Naudas vērtība), kas pirmo reizi publicēta 1917.gadā (skatīt sākot ar
100.lpp 1936.gada izdevumā), ir pelnījuši ļoti rūpīgu izpēti. Iesaistītās problēmas nozīme liek izvērtēt
arī iebildumus, ko paudis Hovards Elliss (Howard Ellis) („German Monetary Theory 1905.-1933” („Vācu
monetārā teorija 1905.-1933.gads”) [Kembridža, 1934.gads], sākot ar 77.lpp). Iepriekšējā tekstā visi
paustie iebildumi ir precizēti un kritiski pārbaudīti.
231
Regressus in infinitum - no latīņu valodas bezgalīgā regresijā
229
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jautājumu. Ja mēs izsekojam naudas pirktspējai soli pa solim, mēs beigās nonākam punktā, kurā sākas
preces kalpošana par maiņas līdzekli. Šajā punktā vakardienas maiņas vērtība tiek noteikta tikai ar
beznaudas - rūpniecisko - pieprasījumu, ko izrāda tikai tie, kas vēlas izmantot šo preci citā
pielietojumā, nevis kā maiņas līdzekli.
Tomēr, kritiķi turpina, tas nozīmē naudas pirktspējas daļu, kas saistīta ar tās kalpošanu par maiņas
līdzekli, izskaidrot ar tās izmantojumu rūpnieciskiem mērķiem. Pati problēma - izskaidrot maiņas
vērtības sevišķo monetāro sastāvdaļu - paliek neatrisināta. Arī šeit kritiķi kļūdās. Naudas vērtības, kas
ir rezultāts tās kā maiņas līdzekļa sniegtajiem pakalpojumiem, sastāvdaļa pilnībā tiek izskaidrota,
atsaucoties uz šiem sevišķajiem monetārajiem pakalpojumiem un to radīto pieprasījumi. Abus faktus
nevar noliegt un neviens tos nenoliegs. Pirmkārt, pieprasījumu pēc maiņas līdzekļa nosaka apsvērumi
par maiņas vērtību, kas ir iznākums gan tās sniegtajiem monetārajiem, gan rūpnieciskajiem
pakalpojumiem. Otrkārt, preces, kas vēl nav bijusi pieprasīta kalpot par maiņas līdzekli, maiņas vērtību
nosaka tikai to cilvēku, kas vēlas to izmantot rūpnieciskiem mērķiem, tas ir, patēriņam vai ražošanai,
pieprasījums. Tagad regresijas teorēmas mērķis ir izskaidrot preces, kas iepriekš bija pieprasīta tikai
rūpnieciskiem mērķiem, pirmo parādīšanos kā precei, pēc kuras ir monetārs pieprasījums, ietekmē, ko
rada maiņas vērtība, kas tai bija piedēvēta tajā brīdī saistībā tikai ar tās beznaudas pakalpojumiem.
Tas noteikti neietver skaidrojumu par sevišķu maiņas līdzekļa monetārās maiņas vērtību, pamatojoties
uz tā rūpnieciskās maiņas vērtību.
Beigās tika pausts iebildums par regresijas teorēmu, ka tās pieeja ir vēsturiska, nevis teorētiska. Šis
iebildums nav mazāk kļūdains. Notikuma izskaidrošana vēsturiski nozīmē parādīt, kā to radīja spēki un
faktori, kas darbojās noteiktā laikā un noteiktā vietā. Šie atsevišķie spēki un faktori ir izskaidrojuma
beidzamie elementi. Tie ir galīgie dati un kā tādi nav atvērti turpmākai analīzei un apstrādei. Parādības
izskaidrošana teorētiski nozīmē izsekot līdz tam, kad tā parādījās vispārējo noteikumu darbībā, kas jau
ir ietverti teorētiskajā sistēmā. Regresijas teorēma atbilst šai prasībai. Tā izseko maiņas līdzekļa
sevišķo maiņas vērtību līdz tā funkcijai kā tādam līdzeklim un līdz vispārējā katalaktikas teorijas
attīstītām teorēmām par vērtēšanas un cenošanas procesu. Tā izsecina specifiskāku gadījumu no
vispārīgākas teorijas nosacījumiem. Tā parāda, kā sevišķa parādība noteikti rodas no vispārēji visām
parādībām derīgu noteikumu darbības. Tā neteic: tas notika tajā laikā un tajā vietā. Tā teic: tas
vienmēr notiek, kad rodas apstākļi; kad vien preci, kas iepriekš nebija pieprasīta pielietojumam par
maiņas līdzekli, sāk pieprasīt tādam pielietojumam, atkal jārodas tādai pašai ietekmei; nevienu preci
nevar izmantot maiņas līdzekļa funkcijai, ja vien pašā tās pielietojuma šim mērķim sākumā tai nebija
maiņas vērtība saistībā ar citu pielietojumu. Un visi šie apgalvojumi, kas ietverti regresijas teorēmā, ir
izteikti apodiktiski kā to paredz praksioloģijas apriorisms. Tam jānotiek tādā veidā. Neviens nekad
nevar gūt panākumu, veidojot hipotētisku gadījumu, kurā lietas parādītos citādāk.
Naudas pirktspēju nosaka pieprasījums un piedāvājums, tāpat kā tas ir ar visu pārdodamu preču un
pakalpojumu cenām. Tā kā rīcības mērķis vienmēr ir apmierinošāk sakārtot nākotnes apstākļus, tas,
kurš apsver naudas iegūšanu vai atdošanu, vispirms, protams, ir ieinteresēts tās nākotnes pirktspējā
un nākotnes cenu struktūrā. Tomēr viņš var izveidot spriedumu par naudas pirktspēju nākotnē tikai
aplūkojot tās uzstādījumus tuvākajā pagātnē. Tas krasi nošķir naudas pirktspējas noteikšanu no
savstarpējās maiņas starp dažādām precēm un pakalpojumiem likmes noteikšanu. Attiecībā uz
pēdējiem spēlētājiem nav nekā cita, ko apsvērt, kā vien to nozīme nākotnes vēlmju apmierinājumā. Ja
jauna iepriekš nedzirdēta prece tiek piedāvāta tirdzniecībā, kā tas, piemēram, pirms dažiem gadu
desmitiem notika ar radio uztvērējiem, indivīdam vienīgais svarīgais jautājums ir tas, vai jaunās
ietaises sniegtais apmierinājums ir lielāks par to, kas gaidāms no tām precēm, no kurām viņam ir
jāatsakās, lai nopirktu jauno lietu. Zināšanas par pagātnes cenām pircējam ir tikai līdzeklis kā saņemt
patērētāja ieguvumu. Ja viņš netiektos uz šo mērķi, viņš varētu nepieciešamības gadījumā savus
pirkumus organizēt bez nekādām zināšanām par tirgus cenām tuvākajā pagātnē, kas ierasti tiek
sauktas par pašreizējām cenām. Viņš varētu spriest par vērtību bez novērtējuma. Kā jau minēts
iepriekš, atmiņu par visām cenām dzēšana nekavētu jaunu dažādu pārdodamu lietu maiņas likmju
veidošanos . Tomēr, ja zināšanas par naudas pirktspēju izplēnētu, netiešās maiņas un maiņas līdzekļa
attīstības procesam vajadzētu sākties no jauna. Būtu nepieciešams atkal sākt ar dažu preču, pēc
kurām ir lielāks pieprasījums nekā pēc pārējām, izmantošanu par maiņas līdzekli. Pieprasījums pēc šīm
precēm palielinātos un pievienotu maiņas vērtības, kas rodas no to rūpnieciskā (beznaudas)
pielietojuma, apjomam sevišķu sastāvdaļu saistībā ar to jauno pielietojumu par maiņas līdzekļiem.
Spriedums par vērtībām attiecībā uz naudu ir iespējams tikai pamatojoties uz novērtējumu. Jauna
veida naudas pieņemšana notiek ar priekšnosacījumu, ka aplūkotajai lietai jau iepriekš bija maiņas
vērtība saistībā ar pakalpojumiem, ko tā var sniegt tieši patēriņā vai ražošanā. Nedz pircējs, nedz
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pārdevējs nevarētu spriest par naudas vienības vērtību, ja viņam nebūtu informācijas par tās maiņas
vērtību - tās pirktspēju - tuvākajā pagātnē.
Attiecība starp pieprasījumu pēc naudas un naudas piedāvājumu, ko varētu saukt par naudas
attiecību, noteic pirktspējas lielumu. Šodienas naudas attiecība, kas ir veidota, pamatojoties uz
vakardienas pirktspēju, noteic šodienas pirktspēju. Tas, kurš vēlas palielināt savu naudas uzkrājumu,
ierobežo savus pirkumus un palielina savu tirdzniecību un tādējādi rada cenu krišanas tendenci. Tas,
kurš vēlas samazināt savu naudas uzkrājumu, palielina savus pirkumus - vai nu patēriņam vai
ražošanai un investīcijām - un ierobežo savu tirdzniecību; tādējādi viņš rada cenu celšanās tendenci.
Naudas piedāvājuma izmaiņām ir jāmainās pārdodamo preču kā dažādu indivīdu vai firmu īpašuma
izvietojumam. Visā tirgus sistēmā pieejamās naudas daudzums nevar palielināties vai samazināties
citādāk, kā vien sākotnēji palielinoties vai samazinoties noteiktu indivīdu naudas uzkrājumam. Mēs
varētu, ja vēlētos, pieņemt, ka katrs loceklis saņem daļu no papildu naudas tiklīdz tā ir ieplūdusi
sistēmā vai arī piedalās naudas daudzuma samazinājumā. Tomēr, pieņemam mēs to vai nē, mūsu
pierādījuma gala rezultāts paliks tāds pats. Šis rezultāts būs tāds, ka cenu struktūras izmaiņas, ko
radījušas ekonomikas sistēmā pieejamās naudas piedāvājuma izmaiņas, nekad neietekmē dažādu
preču un pakalpojumu cenas vienādā apmērā un vienā datumā.
Pieņemsim, ka valdība izdod papildu papīra naudas daudzumu. Valdība plāno pirkt preces vai
pakalpojumus vai atmaksāt radušos parādus, vai samaksāt procentus par tādiem parādiem. Tomēr ir
iespējams, ka valsts kase iesaistās tirgū ar papildu pieprasījumu pēc precēm un pakalpojumiem; tā
tagad atrodas pozīcijā, lai pirktu vairāk preču nekā varēja pirkt iepriekš. Preču, ko tā pērk, cenas
pieaug. Ja valdība būtu tērējusi savos pirkumos naudu, kas iegūta ar nodokļiem, nodokļu maksātājiem
būtu jāierobežo savi pirkumi un, lai gan valdības pirkto preču cena būtu kāpusi, citām precēm tā būtu
kritusies. Tomēr šis preču, ko mēdza pirkt nodokļu maksātāji, cenu kritums neparādās, ja valdība
palielina tās rīcībā esošās naudas apmēru, nesamazinot sabiedrības rīcībā esošās naudas daudzumu.
Dažu preču, tas ir, valdības pirkto, cenas nekavējoties palielinās, kamēr citu preču cenas pagaidām
paliek nemainīgas. Tomēr process turpinās. Tie, kas pārdod preces, ko prasa valdība, tagad paši ir
pozīcijā, lai pārdotu vairāk nekā pārdeva iepriekš. Tādēļ arī lietu, ko šie cilvēki pērk lielākos
daudzumos, cenas arī palielinās. Tādējādi izaugsme izplatās no vienas preču un pakalpojumu grupas
uz citām grupām, līdz visas cenas un algu likmes ir pacēlušās. Cenu kāpums tādējādi dažādām precēm
un pakalpojumiem nav vienlaicīgs.
Lai gan beidzot, naudas daudzuma turpmākā pieaugumā visas cenas ir palielinājušas, pieaugums
neietekmē dažādas preces un pakalpojumus vienādā apmērā. Process ir ietekmējis dažādu indivīdu
materiālo pozīciju dažādā mērā. Procesam virzoties, daži cilvēki gūst labumu no augstākām viņu
pārdoto preču vai pakalpojumu cenām, bet lietu, ko viņi pērk, cenas vēl nav pacēlušās vai nav kāpušas
tādā pašā mērā. No otras puses ir cilvēki, kas nav priecīgi par situāciju, kad ir jāpārdod preces un
pakalpojumi, kuru cenas vēl nav palielinājušās vai nav palielinājušās tādā pašā mērā, kā cenas precēm,
kas viņiem jāiegādājas savam ikdienas patēriņam. Pirmajiem labvēlīgs ir progresīvs cenu kāpums,
pēdējiem tas ir nelaime. Kad process reiz beidzas, dažādu indivīdu turība ir ietekmēta dažādos veidos
un dažādā mērā. Daži ir kļuvuši bagātāki, daži ir kļuvuši nabadzīgāki. Apstākļi vairs nav tādi, kādi bija
pirms tam. Jaunās lietu kārtības rezultāts ir izmaiņas pieprasījuma pēc dažādām precēm intensitātē.
Pārdodamo preču un pakalpojumu savstarpējās naudas cenu likme vairs nav tāda pati, kā bija pirms
tam. Cenu struktūra ir mainījusies, nemaz nerunājot par to, ka visas cenas naudas izteiksmē ir
palielinājušās. Gala cenas veidojumā, uz ko tirgus virzās pēc tam, kad naudas daudzuma pieauguma
ietekme ir pilnībā izkopta, nav vienādas ar iepriekšējām gala cenām, reizinot tās ar vienādu
reizinātāju.
Gan vecās kvantitātes teorijas, gan matemātikas ekonomistu maiņas vienādojuma galvenais trūkums
ir tas, ka tajās ir ignorēts šis fundamentālais jautājums. Izmaiņām naudas piedāvājumā ir jārada arī
izmaiņas citos datos. Tirgus sistēma pirms un pēc naudas daudzuma ieplūduma vai izplūduma ir ne
tikai mainījusies indivīdu naudas uzkrājumos un cenu kāpumā vai kritumā. Ir arī notikušas izmaiņas
atbilstošajās maiņas likmēs starp dažādām precēm un pakalpojumiem, kuras, ja vēlas izmantot
metaforas, daudz atbilstošāk to apraksta cenu revolūcijas attēls nekā maldinošs skaitlis par „cenu
līmeņa” pacēlumu vai grimumu.
Mēs šajā brīdī varētu ignorēt efektus, kā saturu ietekmē visi līgumos noteiktie kavētie maksājumi. Mēs
vēlāk aplūkosim tos un naudas pasākumu darbību patēriņā un ražošanā, investīcijas ražošanas
līdzekļos un kapitāla uzkrāšanā un patēriņā. Tomēr pat noliekot malā visas šīs lietas, mums nekad
nevajadzētu aizmirst, ka izmaiņas naudas daudzumā ietekmē cenas nevienmērīgs. Tas ir atkarīgs no
katra konkrētā gadījuma datiem kādā brīdī un tā, kādā mērā dažādu preču un pakalpojumu cenas ir
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ietekmētas. Monetārās paplašināšanās (inflācijas) gaitā pirmā reakcija nav tikai tas, ka dažiem no tiem
cenas pieaug straujāk un krasāk nekā citiem. Var arī gadīties, ka dažiem no tiem tās no sākuma krītas,
jo tos galvenokārt pieprasa tās grupas, kuru interesēm ir kaitēts.
Izmaiņas naudas attiecībās rada ne tikai valdības, kas izlaiž papildu papīra naudu. Par naudu izmantoto
dārgmetālu ražošanas palielinājumam ir tāds pats efekts, lai gan, protams, citas iedzīvotāju klases no
tā iegūs, bet citas zaudēs. Cenas arī palielinās tādā pašā veidā, ja, atbilstoši nesamazinoties pieejamās
naudas daudzumam, pieprasījums pēc naudas sarūk vispārējās naudas krājumu krišanās tendences
dēļ. Tādas „atbrīvošanās no skaidras naudas uzkrājumiem” dēļ papildu iztērētā nauda rada cenu
pieauguma tendenci tāpat, kā to rada naudas plūšana no zelta raktuvēm vai no drukas mašīnas.
Pretējā gadījumā, cenas krītas, kad sarūk naudas piedāvājums (piemēram, izņemot no apgrozības
papīra naudu) vai palielinās pieprasījums pēc naudas (piemēram, ar tendenci veidot „slepenus
krājumus”, uzturot lielāku skaidras naudas krājumu). Process vienmēr ir nelīdzens un pa soļiem arī
neproporcionāls un asimetrisks.
Var iebilst un ir iebilsts, ka normālas zelta raktuvju ieguves izveide tirgū var radīt naudas daudzuma
palielinājumu, bet tā nepalielina raktuvju īpašnieku ienākumus, vēl jo mazāk turību. Šie cilvēki nopelna
tikai savus „normālos” ienākumus un tādējādi viņu tēriņi nevar sajaukt tirgus apstākļus un
dominējošās tendences uz galīgās cenas noteikšanu un vienlīdzīgi mainīgas ekonomikas līdzsvaru.
Viņiem raktuvju gada izlaide nenozīmē bagātības palielinājumu un nemudina viņus piedāvāt augstākas
cenas. Viņi turpinās dzīvot tādā pašā līmenī, kā viņi dzīvoja iepriekš. Viņu tēriņi šajās robežās radikāli
nepārveidos tirgu. Tādējādi normāls zelta ieguves apmērs, lai gan noteikti palielina pieejamās naudas
daudzumu, nevar iekustināt naudas vērtības krišanās procesus. Attiecībā uz cenu tas ir neitrāls.
Lai iebilstu pret tādu spriešanu, vispirms ir jāievēro, ka progresējošā ekonomikā, kurā iedzīvotāju
skaits palielinās un tiek uzlabota darba dalīšana un ar to saistītā rūpnieciskā specializācija, dominē
tendence uz pieprasījuma pēc naudas palielinājumu. Parādās papildu cilvēki un vēlas izveidot savus
naudas krājumus. Ekonomikas pašapgādes, tas ir, mājsaimniecību ražošanas savām vajadzībām,
apmērs, sarūk un cilvēki kļūst atkarīgāki no tirgus; tas vispār mudinās viņus palielināt savus naudas
uzkrājumus. Tādēļ cenu kāpuma tendence, kas rodas no tā sauktās „normālās” zelta ieguves saduras
ar cenu samazinājuma tendenci, kas rodas no palielināta pieprasījuma pēc naudas uzkrājuma. Tomēr
šīs divas pretējās tendences viena otru nespēj neitralizēt. Abi procesi rit savu gaitu, abu rezultāts ir
esošo sociālo apstākļu pārkārtošanā, dažus cilvēkus padarot bagātākus, bet dažus nabadzīgākus. Abi
ietekmē dažādu preču cenas dažādos datumos un dažādā mērā. Taisnība, ka dažu preču cenu
kāpumu, ko izraisījis viens no šiem procesiem, beigās var kompensēt otra procesa radītais kritums. Var
notikt tā, ka beigās dažas vai daudzas cenas atgriežas iepriekšējā līmenī. Tomēr šis galīgais rezultāts
nav naudas attiecību izraisītu izmaiņu kustību trūkuma iznākums. Tas drīzāk ir iznākums divu
savstarpēji neatkarīgu procesu, no kuriem katrs rada izmaiņas gan tirgus datos, gan dažādu indivīdu
un indivīdu grupu materiālajos apstākļos, sakritības kopīgais iznākums. Jaunā cenu struktūra var ļoti
neatšķirties no iepriekšējās. Tomēr tā ir rezultāts divu izmaiņu virknei, kas ir veikusi visas raksturīgās
pārmaiņas.
Tas, ka zelta raktuvju īpašnieki paļaujas uz vienmērīgiem ikgadējiem ienākumiem no zelta ieguves
neatceļ jauniegūtā zelta iespaidu uz cenām. Raktuvju īpašnieki apmaiņā pret iegūto zeltu no tirgus
ņem preces un pakalpojumus, kas nepieciešami zelta ieguvei un preces, kas nepieciešamas viņu
patēriņam un investīcijām citās ražošanas līnijās. Ja viņi nebūtu ieguvuši šo zelta daudzumu, tas
nebūtu ietekmējis cenas. Nevietā ir viņu paredzētie nākotnes ieņēmumi no raktuvēm un to
pārvēršana, kapitālā, un tas, ka viņi ir pielāgojuši savu dzīves līmeni gaidām par stabiliem ieņēmumiem
no raktuvju darbības. No jauna iegūtā zelta ietekme uz viņu un cilvēku, kuru naudas krājumā tas soli
pa solim nonāk vēlāk, tēriņiem sākas tikai brīdī, kad šis zelts ir pieejams raktuvju īpašnieku rokās. Ja,
gaidot nākotnes ieņēmumus, viņi ir iztērējuši naudu agrāk un gaidītie ieņēmumi neparādās, apstākļi
neatšķiras no citiem gadījumiem, kad patēriņš ir finansēts ar kredītu, balstoties uz gaidām, kas vēlākos
notikumos neīstenojās.
Izmaiņas dažādu cilvēku vēlamā naudas krājuma apmērā neitralizē viena otru vien tādā mērā, ka tās
regulāri atkārtojas un tās savstarpēji saista cēloniskā apmaiņa. Algu saņemošajiem cilvēkiem un
pelnītājiem nemaksā katru dienu, bet gan noteiktās algas dienās par vienu vai vairākas nedēļas ilgu
laiku. Viņi neplāno savu naudas krājumu saglabāt vienādā līmenī laikā starp algas dienām; naudas
daudzums viņu kabatās samazinās, kad nākamā algas diena tuvojas. No otras puses tirgotāji, kas viņus
apgādā ar dzīvei nepieciešamo, savus naudas krājumus atbilstoši palielina. Abas kustības nosaka viena
otru; starp tām ir savstarpēja cēloņsakarība, kas saskaņo tās abas attiecībā uz laiku un kvantitatīvo
daudzumu. Nedz tirgotājs, nedz viņa klients neļauj šīm svārstībām, kas atkārtojas, sevi ietekmēt. Viņu
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plānos par naudas krājumu, kā arī par uzņēmējdarbību un atbilstošiem izdevumiem patēriņam, ir
aplūkots viss laika posms un tas tiek ņemts vērā kā kopums.
Šī parādība ekonomistiem radīja priekšstatu par regulāru naudas apriti un noveda pie tā, ka viņi
neievēro izmaiņas indivīdu naudas krājumos. Tomēr mums ir jāsaskaras ar notikumu virkni, kas ir
ierobežota šaurā, kārtīgi norobežotā laukumā. Neitralizācija var notikt tikai, kamēr vienas cilvēku
grupas naudas krājumu palielinājums ir īslaicīgi un kvantitatīvi saistīts ar citas grupas naudas krājumu
samazinājumu un kamēr šīs izmaiņas var pašas sevi nomaksāt laika periodā, kuru abu grupu locekļi,
plānojot savus naudas krājumus, uzskata par kopumu. Ārpus šī laukuma par neitralizāciju nemaz pat
nav jautājuma.

5. Hjūma un Milla problēma un naudas dzinējspēks
Vai ir iespējams domāt par situāciju, kurā naudas pirktspējas izmaiņas rodas vienā laikā un vienā
apmērā attiecībā uz visām precēm un pakalpojumiem un proporcionāli izmaiņām pieprasījumā pēc
naudas vai tās piedāvājumā? Citiem vārdiem sakot, vai ir iespējams domāt par neitrālu naudu
ekonomikas sistēmā, kas neatbilst izdomātai vienlīdzīgi rotējošas ekonomikas uzbūvei? Mēs šo
piemēroto jautājumu varētu saukt par Hjūma un Milla problēmu232.
Neapstrīdēts ir tas, ka ne Hjūmam, ne Millam neizdevās atrast pozitīvu atbildi uz šo jautājumu233. Vai
ir iespējams atbildēt uz to kategoriski noliedzoši?
Mēs iedomājamies divas vienlīdzīgi mainīgas ekonomikas sistēmas A un B. Abas sistēmas ir
neatkarīgas un nekādā veidā viena ar otru nav saistīta. Abas sistēmas atšķiras viena no otras vien ar
to, ka katram naudas m daudzumam A ir atbilstošs m daudzums n B, ja n ir lielāks vai mazāks par 1;
mēs pieņemam, ka nav kavētu maksājumu un abās sistēmās izmantotā nauda kalpo tikai monetāriem
mērķiem un nepieļauj nekādu beznaudas pielietojumu. Tā rezultātā cenas abās sistēmās ir attiecībā
1:n. Vai ir iedomājams, ka apstākļi A var tikt mainīti vienā rāvienā tā, lai tie ir tieši tādi paši kā apstākļi
B?
Atbildei uz šo jautājumu acīmredzami jābūt negatīvai. Tam, kas vēlas atbildēt uz to pozitīvi, ir
jāpieņem, ka deus ex machina234 skar visus indivīdus vienā un tajā pašā brīdī, palielina vai samazina
viņu naudas krājumus, pareizinot to ar n, un pasaka viņiem, ka no šī mirkļa viņam ar n ir jāreizina visi
cenu dati, ko viņš izmanto savos novērtējumos un aprēķinos. Tas nevar notikt bez brīnuma.
Jau ir norādīts, ka izdomātā vienlīdzīgi mainīgas ekonomikas uzbrūvē pats naudas jēdziens izgaist
nebūtiskā aprēķinu procesā, tas ir pretrunā pats sev un bez nekādas jēgas235. Nav iespējams netiešajai
maiņai, maiņas līdzekļiem un naudai piešķirt kādu funkciju izdomātā uzbūvē, kuras raksturīga iezīme ir
apstākļu nemainība un nelokāmība.
Ja valda skaidrība par nākotni, nav nepieciešamības uzturēt naudas krājumu. Tā kā nauda savos
naudas krājumos ir jāglabā cilvēkiem, nekādas naudas nevar būt. Maiņas līdzekļu izmantošanas un
naudas krājuma uzturēšanas apstākļus noteic ekonomikas datu mainīgums. Nauda pati par sevi ir
maiņas elements; tās pastāvēšana nav savienojama ar ideju par ierastu notikumu plūsmu vienlīdzīgi
mainīgā ekonomikā.
Katra izmaiņa naudas attiecībās maina - bez tās ietekmes uz kavētiem maksājumiem - atsevišķu
sabiedrības locekļu apstākļus. Daži kļūst bagātāki, daži - nabadzīgāki. Var gadīties, ka pieprasījuma pēc
naudas un tās piedāvājuma izmaiņu ietekme saskaras ar pretēju izmaiņu, kas ierasti rodas vienā laikā
un vienādā apmērā, ietekmi; var gadīties, ka divu pretēju kustību iznākums ir tāds, ka cenu struktūrā
neparādās nekādas uzkrītošas izmaiņas. Tomēr pat tādā gadījumā notiek ietekme uz dažādu indivīdu
apstākļiem. Katra izmaiņa naudas attiecībās iet savu ceļu un rada savas sevišķās ietekmes. Ja cenu
uzskrūvēšanas kustība vērojama vienlaikus ar cenu noplakšanas kustību vai ja uzskrūvēšanai īslaicīgi
seko noplakums tā, ka beigās cenas nav daudz mainījušās, katras no abām kustībām sociālās sekas
vienas otru neatceļ. Cenu uzskrūvējuma sociālajām sekām pievienojas tās, ko radījis cenu noplakums.
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Britu 18.gadsimta vēsturnieks un filozofs Deivids Hjūms (David Hume) un britu 19.gadismta filozofs,
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Nav iemesla pieņemt, ka visi vai pat lielākā daļa no tiem, kas gūs labumu no vienas kustības, cietīs no
otras, vai otrādāk.
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Nauda nav nedz abstrakts numeraire , nedz cenu vai vērtības standarts. Tai ir jābūt ekonomikas
precei un kā tādai arī jābūt novērtētai un cenotai atbilstoši savai vērtībai, tas ir, pakalpojumiem, ko
cilvēks sagaida no naudas krājuma. Tirgū vienmēr ir izmaiņas un kustība. Tikai tādēļ, ka ir svārstības, ir
arī nauda. Nauda ir izmaiņu elements, nevis tādēļ, ka tā „ir apgrozībā”, bet tādēļ, ka tā tiek turēta
naudas krājumos. Cilvēki patur naudu tikai tādēļ, ka viņi sagaida izmaiņas veidā un apmērā, par kādu
viņiem nav nekādu noteiktu zināšanu.
Lai gan naudu var iedomāties tikai mainīgā ekonomikā, tā pati par sevi ir turpmāku izmaiņu elements.
Ikviena izmaiņa ekonomikas datos to iekustina un kļūst par jaunu izmaiņu dzinējspēku. Katra pārbīde
savstarpējās maiņas likmju starp dažādām nemonetārām precēm attiecībās ne tikai rada izmaiņas
ražošanā un tajā, ko tautā sauc par izplatīšanu, bet arī rosina izmaiņas naudas attiecībās un tādējādi
arī turpmākas izmaiņas. Nekas nevar notikt pārdodamu preču sfērā, neietekmējot naudas sfēru, un
viss, kas notiek naudas sfērā, ietekmē arī preču sfēru.
Neitrālas naudas jēdziens ir ne mazāk pretrunīgs, kā stabilas pirktspējas naudas jēdziens. Nauda bez
dzinējspēka pati par sevi nebūtu, kā to pieņem cilvēki, nevainojama nauda; tā vispār nebūtu nauda.
Izplatīts ir maldīgs uzskats, ka nevainojamai naudai ir jābūt neitrālai un apveltītai ar nemainīgu
pirktspēju, un monetārās politikas mērķim jābūt īstenot šo nevainojamo naudu. Ir viegli saprast šo
ideju kā reakciju pret joprojām daudz izplatītākiem inflācijas politikas piekritēju postulātiem. Tomēr tā
ir pārmērīga reakcija, tā pati par sevi ir neskaidra un pretrunīga, un tā ir neizdevusies, jo to stiprināja
daudzu filozofu un ekonomistu domām raksturīga dziļi iesakņojusies kļūda.
Šos domātājus maldina izplatītais uzskats, ka miera stāvoklis ir nevainojamāks par kustības stāvokli.
Viņu ideja par nevainojamību ietver to, ka nav iedomājams nevainojamāks stāvoklis un tādējādi to, ka
katra izmaiņa tam kaitēs. Labākais, ko var pateikt par kustību, ir tas, ka tā ir virzīta uz nevainojamības
stāvokļa sasniegšanu, kurā ir miers, jo katra tālākā kustība novedīs mazāk nevainojamā stāvoklī.
Kustība tiek uzskatīta par līdzsvara un pilnīgas apmierinātības trūkumu, par nepatikšanu un trūkuma
izpausmi. Kamēr tādas domas tikai nosaka faktu, ka rīcības mērķis ir novērst neērtības un beigās iegūt
pilnīgu apmierinājumu, tās ir pilnībā pamatotas. Tomēr nedrīkst aizmirst, ka miers un līdzsvars nav
tikai stāvoklis, kurā pilnīga apmierinātība cilvēkus ir padarījusi pilnīgi laimīgus, bet ne mazāk tas ir arī
stāvoklis, kad viņi neredz nekādus savu apstākļu uzlabošanas līdzekļus, lai gan viņiem vajadzības ir
daudzās jomās. Rīcības trūkums ir ne tikai pilnīgas apmierinātības rezultāts; tas ne mazākā mērā var
būt saistīts ar nespēju padarīt lietas apmierinošākas. Tas var nozīmēt gan bezcerību, gan pieticību.
Reālajā rīcības un nezūdošo pārmaiņu visumā, ekonomiskajā sistēmā, kas nevar būt nekustīga, nav
savienojama nedz naudas pirktspējas neitralitāte, nedz tās stabilitāte. Pasaule, kurā priekšnosacījums
ir neitrālas un stabilas naudas obligātas prasības, būtu pasaule bez rīcības.
Tādēļ nav nedz dīvaini, nedz kļūdaini, ka tādā mainīgā pasaulē naudas pirktspēja nav nedz neitrāla,
nedz stabila. Visi plāni padarīt naudu neitrālu vai stabilu ir pretrunīgi. Nauda ir rīcības un tādējādi arī
izmaiņu elements. Izmaiņas naudas attiecībās, tas ir, pieprasījuma pēc naudas un tās piedāvājuma
attiecībās, rada maiņas likmi starp naudu no vienas puses un pārdodamām precēm no otras puses. Šīs
izmaiņas dažādu preču un pakalpojumu cenas neietekmē vienā laikā un vienā apmērā. Rezultātā tās
ietekmē dažādu sabiedrības locekļu turību dažādi.

6. Naudas izraisītas un preču izraisītas pirktspējas izmaiņas
Naudas pirktspējas izmaiņas, tas ir, maiņas likmē starp naudu un pārdodamām mantām un precēm,
var rasties naudas pusē vai pārdodamo mantu un preču pusē. Izmaiņas datos, kas tās izraisa, var
parādīties pieprasījumā pēc naudas vai tās piedāvājumā vai pieprasījumā pēc citām precēm un
pakalpojumiem vai to piedāvājumā. Mēs atbilstoši varam izšķirt naudas izraisītas un preču izraisītas
pirktspējas izmaiņas.
Preču izraisītas izmaiņas pirktspējā var radīt izmaiņas preču vai pakalpojumu piedāvājumā vai
pieprasījumā pēc atsevišķām precēm un pakalpojumiem. Vispārēju pieprasījuma pēc visām precēm un
pakalpojumiem vai lielākās daļas no tām kāpumu vai kritumu var ietekmēt tikai no naudas puses.
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Numeraire - no franču valodas nauda, nominālvērtība. Ekonomikā tiek lietots, lai apzīmētu
norēķina vienību
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Rūpīgi aplūkosim sociālās un ekonomiskās sekas naudas pirktspējas izmaiņai šādos trīs pieņēmumos:
pirmais, aplūkoto naudu var izmantot tikai kā naudu, tas ir, kā maiņas līdzekli, un tā nevar kalpot
nevienam citam mērķim; otrais, notiek tikai apmaiņa starp pašreizējām precēm pret nākotnes
precēm; trešais; mēs neņemam vērā pirktspējas izmaiņu ietekmi uz monetārajiem aprēķiniem.
Šajos pieņēmumos viss, ko naudas izraisītas izmaiņas pirktspējā rada, ir pārmaiņas dažādu indivīdu
rīcībā esošās turības izvietojumā. Daži kļūst bagātāki, citi nabadzīgāki; daži tiek labāk apgādāti, citi
sliktāk; dažu cilvēku iegūtais ir uz citu zaudējuma rēķina. Tomēr nebūtu pieļaujams to interpretēt,
sakot, ka kopējais apmierinājums palika nemainīgs vai to, ka, kopējā piedāvājumā izmaiņām
neparādoties, kopējā apmierinājuma stāvoklis vai laimes summa ir palielinājusies vai samazinājusies
saistībā ar izmaiņām turības sadalē. Kopējā apmierinājuma vai kopējās laimes jēdzieni ir tukši. Nav
iespējams atklāt standartu, lai salīdzinātu dažādas apmierinājuma vai laimes pakāpes, ko sasnieguši
dažādi indivīdi.
Naudas izraisītas izmaiņas pirktspējā netieši rada tālākas izmaiņas, veicinot papildu kapitāla uzkrāšanu
vai pieejamā kapitāla patēriņu. Tas, vai un kādā virzienā tāda papildu ietekme rodas, ir atkarīgs no
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katra gadījuma specifiskajiem datiem. Mēs aplūkosim šīs nozīmīgās problēmas vēlāk .
Naudas izraisītas izmaiņas pirktspējā dažreiz nav nekas cits kā sekas pieprasījuma pārbīdei no dažām
precēm uz citām. Ja tās rada preču piedāvājuma pieaugums vai samazinājums, tās ne tikai pārvietojas
no vieniem cilvēkiem pie citiem cilvēkiem. Tas nenozīmē, ka Pīters iegūs to, ko Pols ir zaudējis. Daži
cilvēki var kļūt bagātāki, lai gan neviens nav kļuvis nabagāks un otrādāk.
Šo faktu mēs varam aprakstīt šādā veidā: pieņemsim, ka A un B ir divas neatkarīgas sistēmas, kas
nekādi nav viena ar otru saistītas. Abās sistēmās tiek izmantota viena veida nauda, nauda, ko nevar
izmantot citiem beznaudas mērķiem. Tagad mēs kā 1.gadījumu pieņemam, ka A un B atšķiras viena no
otras tikai ar to, ka B kopējais naudas piedāvājums ir n m, m esot kopējam naudas piedāvājumam A,
un ka A katrs naudas krājums c un katrs prasījums naudas izteiksmē d B atbilst naudas krājumam n c
un prasījumam n d. Visādā citādā ziņā A ir vienāda ar B. Tad mēs pieņemam, kā 2.gadījumu, ka A un B
atšķiras viena no otras vien ar to, ka B kopējais noteiktas preces r piedāvājums ir n p, p esot vienādam
ar kopējo šīs preces piedāvājumu A, un to, ka A šīs preces r katrs krājums v atbilst krājumam n v B.
Abos gadījumos n ir lielāks par 1. Ja mēs katram indivīdam A pajautājam, vai viņš ir gatavs nest kaut
mazāko upuri, lai apmainītu savu pozīciju uz atbilstošu vietu B, atbilde vienbalsīgi būs negatīva
1.gadījumā. Tomēr 2.gadījumā visi r īpašnieki un visi tie, kam nemaz nepieder r, bet viņi alkst iegūt tā
daudzumu, tas ir, vismaz viens indivīds, atbildēs apstiprinoši.
Naudas sniegto pakalpojumu nosacījums ir tās pirktspējas augstums. Neviens nevēlas savā naudas
krājumā turēt noteiktu skaitu naudas gabalu vai noteiktu svaru naudas; viņš vēlas turēt naudas
krājumu ar noteiktu pirktspējas apmēru. Tā kā tirgus darbība ir tendēta uz galīgā naudas pirktspējas
stāvokļa noteikšanu augstumā, kurā piedāvājums un pieprasījums pēc naudas sakrīt, naudas nekad
nevar būt par daudz vai trūkt. Katrs indivīds un visi indivīdi kopā vienmēr pilnībā bauda priekšrocības,
ko viņi var iegūt no netiešās maiņas un naudas lietojuma, neatkarīgi no tā, vai kopējais naudas
daudzums ir liels vai mazs. Naudas pirktspējas izmaiņas rada izmaiņas turības sadalījumā dažādu
sabiedrības locekļu rokās. No cilvēku, kas ar tādām izmaiņām alkst palikt bagātāki, viedokļa raugoties
naudas piedāvājumu var saukt par nepietiekamu vai pārmērīgu, un apetītes pēc tādiem ieguvumiem
iznākums var būt politikas, kas veidotas, lai radītu naudas izraisītas pirktspējas izmaiņas. Tomēr
naudas sniegtos pakalpojumus nevar ne uzlabot, ne sabojāt, izmainot naudas piedāvājumu. Var
rasties naudas pārpalikums vai trūkums indivīda naudas krājumā. Tomēr tādu apstākli var labot ar
patēriņa vai investīciju palielinājumu vai samazinājumu. (Protams, nedrīkst krist par upuri izplatītai
praksei, kad tiek jaukts pieprasījums pēc naudas tās krājumam un apetīte pēc lielākas turības.) Visā
ekonomikā pieejamās naudas daudzums vienmēr ir pietiekams, lai nodrošinātu ikvienam to, ko nauda
dara un var izdarīt.
No šī viedokļa skatu punkta par izšķiešanu var saukt visus tēriņus, kas radušies naudas daudzuma
palielināšanai. Tas, ka lietas, kas var sniegt citus noderīgus pakalpojumus, tiek izmantotas par naudu
un tādējādi atturētas no citas izmantojamības, ir lieka ierobežoto vēlmju apmierināšanas iespēju
samazināšana. Šī ideja noveda Ādamu Smitu un Rikardo238 pie viedokļa, ka ļoti izdevīgi ir samazināt
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Skatīt zemāk, XX nodaļa
Ādams Smits (Adam Smith) ir 18.gadsimta skotu filozofs un ekonomists, kas tiek uzskatīts par
modernās tirgus ekonomikas pamatlicēju. Deivids Rikardo (David Ricardo) ir 18.gadsimta brigu un
238
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naudas ražošanas izmaksas, pieturoties pie papīra drukātas valūtas. Tomēr naudas vēstures
pētniekiem tas šķiet citādāk. Ja palūkojas uz lielo papīra naudas inflāciju katastrofālajām sekām, ir
jāatzīst, ka zelta ieguves dārdzība ir mazākais ļaunums. Velti būtu atspēkot, ka šīs katastrofas radīja
neatbilstošs izmantojums, ko valdības veidoja ar kredītnaudas un papīra naudas sniegtajām pilnvarām
savās rokās, un ka gudrākas valdības būtu veidojušas saprātīgākas politikas. Tā kā naudas pirktspēja
nekad nevar būt neitrāla un stabila, valdības plāni par naudas daudzuma noteikšanu nekad nevar būt
objektīvi un godīgi pret visiem sabiedrības locekļiem. Viss, ko valdība dara, lai sasniegtu mērķi par
pirktspējas lieluma ietekmēšanu, ir atkarīgs no valdītāju personīgajiem vērtību spriedumiem. Tas
vienmēr veicina dažu cilvēku grupu intereses uz citu grupu rēķina. Tas nekad nekalpo tam, kas tiek
dēvēts par kopienas labumu vai sabiedrības labklājību. Arī naudas politiku jomā nav tādas lietas kā
zinātniskās vajadzības.
Preces, kas tiks izmantota par maiņas līdzekli un par naudu, izvēle nekad nav mazsvarīga. Tā nosaka
virzienu naudas izraisītām izmaiņām pirktspējā. Jautājums ir tikai par to, kuram ir jāizdara izvēle:
cilvēkiem, kas tirgū pērk un pārdod vai valdībai? Tirgus izvēles procesā, kas bija ilgstošs, beigās
piešķīra dārgmetāliem zeltam un sudrabam naudas raksturu. Divus gadu simteņus valdības ir
iejaukušās tirgus izvēlē par naudas līdzekli. Pat visfanātiskākie etatisma piekritēji neriskē apgalvot, ka
šī iejaukšanās ir izrādījusies labvēlīga.
Inflācija un deflācija; inflācijas politika un deflācijas politika
Inflācijas un deflācijas uzskati nav praksioloģijas jēdzieni. Tos neradīja ekonomisti, bet gan ikdienišķas
sabiedrības un politiķu runas. Tie ietver izplatītu kļūdu, ka pastāv neitrāla nauda vai nauda ar stabilu
pirktspēju un ka drošas naudas pirktspējai jābūt neitrālai un stabilai. No šī viedokļa raugoties termins
inflācija tika izmantots, lai izteiktu naudas izraisītas izmaiņas, kuru rezultāts ir pirktspējas kritums, un
termins deflācija - lai izteiktu naudas izraisītas izmaiņas, kuru rezultāts ir pirktspējas kāpums.
Tomēr tie, kas izmanto šos termiņus, neapzinās, ka pirktspēja nekad nepaliek nemainīga un tādējādi
vienmēr ir uzskrūvējums vai noplakums. Viņi ignorē šīs nepieciešami nepārtrauktās svārstības, kamēr
vien tās ir nelielas un neuzkrītošas, un pietaupa terminu izmantojumu lielām izmaiņām pirktspējā. Tā
kā jautājums par to, kurā punktā pirktspējas izmaiņas ir izpelnījušās, lai tās sauc par lielām, ir atkarīgs
no personīgiem svarīguma spriedumiem, kļūst skaidrs, ka inflācija un deflācija ir termini, kam trūkst
kategoriālas precizitātes, kas nepieciešama praksioloģijas, ekonomikas un katalaktikas jēdzieniem. To
izmantošana ir piemērota vēsturē un politikā. Katalikā ir ļauts izmantot tos tikai tad, kad to teorēmas
tiek piemērotas ekonomikas vēstures notikumu un politisko programmu izskaidrojumā. Turklāt ir ļoti
lietderīgi pat stingros katalaktikas apcerējumos izmantot šos divus terminus, kad vien nav iespējama
nepareiza to interpretācija un kad var izvairīties no šauri smagnējas izteiksmes. Tomēr nekad nedrīkst
aizmirst, ka viss, ko katalaktika saka par inflāciju un deflāciju - tas ir, lielām naudas izraisītām
pirktspējas izmaiņām - ir derīgs arī attiecībā uz nelielām izmaiņām, lai gan, protams, mazāku izmaiņu
sekas ir mazāk uzkrītošas nekā lielo izmaiņu.
Inflācijas politikas un deflācijas politikas, inflācijas politikas piekritēja un deflācijas politikas piekritēja
termini nozīmē politiskās programmas, kuru mērķis ir inflācija vai deflācija ar lielām naudas izraisītām
izmaiņām pirktspējā.
Semantikas apvērsums, kas ir viena no mūslaiku raksturīgajām iezīmēm, ir mainījusi arī tradicionālo
terminu inflācija un deflācija noskaņu. Tas, ko cilvēki pašlaik sauc par inflāciju vai deflāciju, vairs nav
liels pieaugums vai samazinājums naudas piedāvājumā, tomēr tā nepielūdzamās sekas, vispārēja
tendence virzās uz preču cenas un algu likmes kāpj vai krītas. Šis jaunievedums nekādā ziņā nav
nekaitīgs. Tam ir nozīmīga loma izplatītu tendenču uz inflācijas politikas piekritēju musināšanu.
Vispirms jāsaka, ka vairs nav pieejams termins, lai izteiktu to, ko inflācija nozīmēja agrāk. Ir
neiespējami cīnīties pret politiku, kuru nevar nosaukt vārdā. Kad viņi vēlas apšaubīt milzīga daudzuma
papildu naudas izlaišanas lietderīgumu, valstsvīriem un rakstniekiem vairs nav iespējas izmantot
terminoloģiju, ko sabiedrība pieņem un saprot. Kad vien viņi vēlas atsaukties uz to, viņiem ir
jāiesaistās šīs politikas detalizētā analīzē un raksturošanā ar vissīkākajām ziņām un sīku atskaiti, un
viņiem ir jāatkārto šī garlaicīgā procedūra katrā teikumā, kurā viņiem ir jāaplūko šis jautājums. Tā kā
šai politikai nav nosaukuma, tā kļūst par pašsaprotamu lietu un patiesību. Tas bagātīgi turpinās.
Otrs ļaunums ir tas, ka veltīgajos un bezcerīgajos mēģinājumus cīnīties pret nenovēršamajām inflācijas
sekām - cenu kāpumu - iesaistītie savas darbības maskē kā cīņu pret inflāciju. Cīnoties tikai pret
19.gadsimta sākuma britu ekonomists, kas tiek uzskatīts par vienu no ietekmīgākajiem klasiskās
ekonomikas attīstītājiem.
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simptomiem, viņi izliekas, ka cīnās pret ļaunumu izraisošo sakni. Tādēļ, ka viņi nesaprot cēloņsakarības
starp naudas daudzuma palielinājumu no vienas puses un cenu kāpumu no otras, viņi praktiski padara
situāciju sliktāku. Labāko piemēru sniedza Otrā pasaules kara laikā ASV, Kanādas un Lielbritānijas
valdību piešķirtais mērķfinansējums lauksaimniekiem. Cenu griesti samazina aplūkoto preču
piedāvājumu, jo ražošana ietver galējo ražotāju zaudējumus. Lai novērstu šo iznākumu, valdības
piešķīra mērķmaksājumus lauksaimniekiem, kas ražo par augstākām izmaksām. Šos mērķmaksājumus
finansēja, papildu palielinot naudas daudzumu. Ja patērētājiem būtu jāmaksā augstāka cena par
aplūkotajiem produktiem, nebūtu radusies tālāka inflācijas ietekme. Patērētājiem tādiem papildus
tēriņiem būtu jāizmanto tikai tā nauda, kas ir laista apgrozībā jau iepriekš. Tādējādi neskaidrība par
inflāciju un tās sekas patiesībā tiešā veidā var radīt vēl lielāku cenu uzskrūvējumu.
Ir acīmredzams, ka šī terminu inflācija un deflācija jaunmodīgā noskaņa pilnībā rada sajukumu un
maldinājumu un bez ierunām ir jānoraida.

7. Naudas aprēķini un izmaiņas pirktspējā
Naudas aprēķini aplūko preču un pakalpojumu cenas, kas bija noteiktas vai būtu bijušas noteiktas, vai
iespējams tiks noteiktas tirgū. Tie vēlas atklāt cenu neatbilstības un izdarīt secinājumus no tāda
atklājuma.
Naudas izraisītas pirktspējas izmaiņas tādos aprēķinos nevar ņemt vērā. Ir iespējams veikt aprēķinu,
noteikta naudas veida a vietā izmantojot aprēķinu veidu, kas balstīts uz citu naudas veidu b. Tad
aprēķina rezultāts tiek padarīts drošs pret piejaukumiem, ko rada a pirktspējā notikušās izmaiņas;
tomēr tai joprojām var radīt piejaukumus ar b pirktspējā notikušajām izmaiņām. Nevienu ekonomikas
aprēķinu veidu nav iespējams atbrīvot no ietekmes, ko rada izmaiņas noteikta naudas veida, uz ko tas
ir balstīts, pirktspējā.
Visus ekonomikas aprēķinu rezultātus un visus no tiem izdarītos secinājumus noteic naudas izraisītu
pirktspējas izmaiņu nepastāvība. Saskaņā ar pirktspējas palielinājumu vai samazinājumu starp
pozīcijām, kas atspoguļo iepriekšējās cenas, un tām, kas atspoguļo vēlākas cenas, rodas īpašas
atšķirības; aprēķini parāda peļņu vai zaudējumus, ko rada tikai naudas izraisītas izmaiņas naudas
pirktspējā. Ja tādu peļņu vai zaudējumus salīdzinām ar aprēķinu, kas veikti, pamatojoties uz tāda
naudas veida, kura pirktspēja bijusi pakļauta mazāk spēcīgām izmaiņām, rezultātu, mēs tos varam
saukt tikai par izdomātiem vai šķietamiem. Tomēr nedrīkst aizmirst, ka tādi apgalvojumi ir iespējami
vien kā dažādiem naudas veidiem veiktu aprēķinu salīdzinājums. Tā kā nav naudas ar stabilu
pirktspēju, tāda šķietama peļņa un zaudējumi pastāv ikvienā ekonomikas aprēķinu veidā, neatkarīgi
no tā, uz kāda veida naudu tie varētu būt balstīti. Nav iespējams precīzi nošķirt patiesu peļņu un
zaudējumus no tikai šķietamas peļņas un zaudējumiem.
Tādēļ ir iespējams apgalvot, ka ekonomikas aprēķini nav nevainojami. Tomēr neviens nevar ierosināt
metodi, kas varētu atbrīvot ekonomikas aprēķinus no šiem trūkumiem, vai izstrādāt naudas sistēmu,
kas varētu pilnībā novērst kļūdas avotu.
Nenoliedzams ir tas, ka brīvais tirgus ir veiksmīgi attīstījis naudas sistēmu, kas kalpos visām netiešās
maiņas un ekonomikas aprēķinu prasībām. Naudas aprēķinu mērķis ir tāds, lai tos nevarētu izjaukt
neprecizitātes, kas rodas no lēnas un salīdzinoši niecīgas pirktspējas kustības. Naudas izraisītas
pirktspējas izmaiņas tādā apmērā, kādā tas parādījās pēdējos divos gadsimtos ar metāla naudu, jo
īpaši ar zelta naudu, nevar ietekmēt uzņēmēja ekonomisko aprēķinu rezultātu tik ievērojami, lai
padarītu tādu aprēķinus par nederīgiem. Vēsturiskā pieredze liecina, ka visus uzņēmējdarbības
veikšanas praktiskos mērķus var ļoti labi sasniegt ar šīm aprēķinu metodēm. Teorētiski apsvērumi
liecina, ka ir neiespējami izstrādāt, vēl jo mazāk īstenot, labāku metodi. Ņemot vērā šos faktus, ir velti
naudas aprēķinus saukt par nepilnīgiem. Cilvēka spēkos nav mainīt cilvēka rīcības kategorijas. Viņam
sava rīcība ir jāpielāgo tām.
Uzņēmēji nekad neuzskatīja par vajadzīgu padarīt ekonomikas aprēķinus zelta izteiksmē brīvus no to
atkarības no pirktspējas svārstībām. Ierosinājumi uzlabot valūtas sistēmu, pieņemot tabulāru
standartu, kas balstīts uz kārtas numuriem, vai pieņemot dažādas preču standartu metodes, netika
attīstīti attiecībā uz uzņēmējdarbības darījumiem un naudas aprēķiniem. To mērķis bija sniegt
ilgtermiņa aizdevumu līgumu standartu, kas būtu mazāk svārstīgs. Uzņēmēji pat neuzskatīja par
lietderīgu mainīt savas grāmatvedības metodes tā, lai vieglāk varētu samazināt noteiktas kļūdas, ko
rada pirktspējas svārstības. Piemēram, būtu bijis iespējams atteikties no prakses norakstīt ilgstošu
aprīkojumu ar ikgadējā nolietojuma kvotām, kas nemainīgi ir noteiktas kā procentuāla attiecība no tā
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ieguves izmaksām. Tā vietā varētu ieguldīt ierīcē, atliekot atjaunošanas līdzekļus tik lielā apmērā, cik
šķiet nepieciešams, lai pilnībā nodrošinātu aizstāšanas izmaksas laikā, kad tas būs nepieciešams.
Tomēr uzņēmēji nevēlējās pieņemt tādu procedūru.
Viss šis ir piemērojams tikai attiecībā uz naudu, kas nav pakļauta straujām, lielām naudas izraisītām
izmaiņām pirktspējā. Bet nauda, kas cieš no tādām straujām un lielām izmaiņām, zaudē savu
piemērojamību vispār kalpot par maiņas līdzekli.

8. Paredzējums par sagaidāmajām izmaiņām pirktspējā
Indivīdu apsvērumi, kas nosaka viņu rīcību attiecībā uz naudu, ir balstīti uz viņu zināšanām par tuvākās
pagātnes cenām. Ja viņiem trūktu tādu zināšanu, viņi neatrastos pozīcijā, lai izlemtu, kādam vajadzētu
būt piemērotam viņu naudas krājuma lielumam un cik daudz viņiem vajadzētu iztērēt par dažādu
preču iegūšanu. Maiņas līdzeklis bez pagātnes nav iedomājams. Nekas nevar iegūt maiņas līdzekļa
funkcijas, ja tas iepriekš nav bijusi ekonomikas prece un cilvēki tai nebija piešķīruši maiņas vērtību jau
pirms to pieprasīja kā tādu līdzekli.
Tomēr no pagātnes nodotu pirktspēju maina šodienas pieprasījums pēc naudas un tās piedāvājums.
Cilvēka rīcība vienmēr ir nākotnes nodrošināšana, pat ja dažreiz tā ir nākotne tuvākajā stundā. Tas,
kurš pērk, pērk nākotnes patēriņam un ražošanai. Kamēr vien viņš uzskata, ka nākotne atšķirsies no
tagadnes un pagātnes, viņš maina savu vērtējumu un cenošanu. Ne mazāk patiesi tas ir attiecībā uz
naudu, kā tas ir attiecībā uz visām pārdodamām precēm. Šajā ziņā mēs varētu teikt, ka šodienas
naudas maiņas vērtība ir gaidas par rītdienas maiņas vērtību. Visu spriedumu par naudu pamatā ir
tāda tās pirktspēja, kāda tā bija tuvējā pagātnē. Tomēr, kamēr vien ir gaidāmas naudas izraisītas
izmaiņas pirktspējā, parādās otrs faktors – šo izmaiņu gaidas.
Tas, kurš tic, ka viņu interesējošo preču cenas pieaugs, tās iepērk vairāk nekā būtu pircis, ja nebūtu
tādas ticības: atbilstoši viņš ierobežo savu naudas krājumu. Tas, kurš tic, ka cenas kritīsies, ierobežo
savus pirkumus un tādējādi palielina savu naudas krājumu. Kamēr tādas spekulatīvas gaidas
aprobežojas ar dažām precēm, tās nerada vispārēju tendenci par izmaiņām naudas krājumā. Tomēr
situācija ir citādāka, ja cilvēki tic, ka atrodas lielu naudas izraisītu pirktspējas izmaiņu priekšvakarā.
Kad viņi sagaida, ka visu preču cenas naudas izteiksmē pieaugs vai samazināsies, viņi paplašina vai
ierobežo savus pirkumus. Tāda attieksme ievērojami stiprina un paātrina gaidāmās tendences. Tas
turpinās līdz ir sasniegts punkts, aiz kura vairs nav gaidāmas nekādas turpmākas izmaiņas naudas
pirktspējā. Tikai tad šī nosliece pirkt vai pārdot beidzas un cilvēki atkal sāk palielināt vai samazināt
savus naudas krājumus.
Tomēr, ja reiz sabiedrība ir pārliecināta par viedokli, ka naudas daudzuma palielinājums turpināsies un
nekad nebeigsies, un tādējādi visu preču un pakalpojumu cenu pieaugums nebeigusies, visi kļūst
dedzīgi iegādāties pēc iespējas vairāk un ierobežot savu naudas krājumu līdz minimālam apmēram.
Šajos apstākļos regulārās izmaksas, ko rada naudas krājums, palielina zaudējumi, ko rada pieaugošais
pirktspējas kritums. Par naudas krājuma glabāšanas ieguvumiem ir jāmaksā ar upuru nešanu, kas tiek
uzskatīti par nesamērīgi apgrūtinošiem. Šo parādību Eiropā, kad tur divdesmitajos gados bija liela
izplešanās, dēvēja par bēgšanu pie faktiskām vērtībām (Flucht in die Sachwerte) vai sabrukuma
uzplaukumu (Katastrophenhausse). Matemātikas ekonomisti nezina, kā izprast cēloņsakarības starp
naudas daudzuma palielināšanos un to, ko viņi dēvē par „apgrozības ātrumu”.
Šai parādībai raksturīga iezīme ir tā, ka naudas daudzuma palielinājums rada kritumu pieprasījumā
pēc naudas. Pirktspējas samazinājuma tendenci, kas radusies no naudas piedāvājuma palielinājuma,
pastiprina vispārēja tieksme ierobežot tā radītos skaidras naudas krājumus. Rezultātā tiek sasniegts
punkts, kad cenas, par kādām cilvēki būtu bijuši gatavi šķirties no „faktiskajām” precēm, kura vērtība
samazinās līdz tādam prognozējamajam pirktspējas krituma pieauguma punktam, kad neviena rīcībā
nav pietiekami daudz naudas, lai par to samaksātu. Naudas sistēma sabrūk; visi darījumi aplūkotajā
naudā beidzas; panika liek tās pirktspējai pazust pilnībā. Cilvēki atgriežas pie bartera vai pie cita veida
naudas izmantošanas.
Progresējošas cenu uzpūšanas virzība ir šāda: sākumā papildu naudas ieplūšana paaugstina dažu
preču un pakalpojumu cenas; vēlāk pieaug citas cenas. Cenu pieaugums ietekmē dažādas preces un
pakalpojumus, kā parādīts iepriekš, dažādos datumos un dažādā apmērā.
Cenu uzpūšanas procesa pirmā stadija var ilgt daudzus gadus. Kamēr tā turpinās, daudzu preču un
pakalpojumu cenas nav vēl pielāgojušās mainītajām naudas attiecībām. Joprojām valstī ir cilvēki, kas
vēl nav apzinājušies, ka viņiem ir jāsaskaras ar cenu apvērsumu, kas beigās novedīs pie ievērojama
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visu cenu pieauguma, lai gan šī pieauguma apmērs nebūs vienāds dažādām precēm un
pakalpojumiem. Šie cilvēki joprojām tic, ka kādu dienu cenas samazināsies. Gaidot tādu dienu, viņi
ierobežo savus pirkumus un līdz ar to palielina arī savus naudas krājumus. Kamēr vien sabiedriskajā
domā saglabājas tādas idejas, vēl nav par vēlu valdībai atteikties no savas inflācijas politikas.
Tomēr tad beidzot masas pamostas. Tās pēkšņi apzinās, ka cenu uzpūšana ir apzināta politika un tā
nekad nebeigsies. Rodas sabrukums. Rodas sabrukuma uzplaukums. Ikviens vēlas apmainīt savu
naudu pret „faktiskajām” precēm, neatkarīgi no tā, vai viņam tās ir vajadzīgas vai nē, neatkarīgi no tā,
cik naudas viņam par tām ir jāmaksā. Ļoti īsā laikā - dažās nedēļās vai pat dienās - lietas, ko izmantoja
kā naudu, vairs netiek izmantotas par maiņas līdzekli. Tās kļūst par papīra gabalu. Neviens nevēlas
neko par tām atdot.
Tieši tas notika ar Kontinentālo naudu Amerikā 1781.gadā, ar franču mandats territoriaux
239
240
1796.gadā un ar vācu Mark 1923.gadā . Tas notiks atkal, kad vien radīsies tādi paši apstākļi. Ja
lieta ir jāizmanto kā maiņas līdzeklis, sabiedrības domā nevajadzētu uzskatīt, ka šīs lietas daudzums
bezgalīgi palielināsies. Uzpūšana ir politika, kas nevar būt ilga.

9. Naudas īpašā vērtība
Kamēr prece, kas tiek izmantota kā nauda, tiek novērtēta un cenota saistībā ar tās sniegtajiem
pakalpojumiem nemonetāriem mērķiem, nerodas problēmas, kas būtu jārisina īpaši. Naudas teorijas
uzdevums ir aplūkot tikai to naudas novērtēšanas sastāvdaļu, ko nosaka tās kā maiņas līdzekļa
funkcija.
Vēstures gaitā dažādas preces ir izmantotas kā maiņas līdzekļi. Ilga attīstība lielākajai daļai šo preču
atņēma naudas funkciju. Tikai divām - dārgmetāliem zeltam un sudrabam - tāda saglabājās.
Deviņpadsmitā gadsimta otrajā pusē arvien vairāk valstis apzināti atteicās no sudraba kā likumīga
maksāšanas līdzekļa.
Visos šajos gadījumos par naudu tiek izmantota prece, kas tiek arī izmantota nemonetāriem mērķiem.
Zelta standartā zelts ir nauda un nauda ir zelts. Nav svarīgi, vai likumi paredz likumīgas maksāšanas
īpašības tikai zelta monētām, ko kalusi valdība. Svarīgi ir tas, ka šīs monētas patiešām satur noteiktu
zelta svaru un katru daudzumu zelta stieņu var pārvērst monētās. Zelta standartā dolārs un sterliņu
mārciņa bija tikai nosaukumi noteiktam zelta svaram, ko ļoti šaurās robežās precīzi nosaka likumi.
Tāda veida naudu mēs varam saukt par preču naudu.
Otrs naudas veids ir kredīta nauda. Kredīta nauda attīstījās no naudas aizstājēju izmantošanas. Bija
ierasts izmantot prasījumus - pēc pieprasījuma apmaksājamus un pilnībā drošus - kā aizstājēju naudas
summai, uz kādu tie deva tiesības. (Mēs aplūkosim naudas aizstājēju raksturīgās pazīmes un
problēmas nākamajās nodaļās.) Tirgus nepārstāja tādu prasījumu izmantošanu, līdz kādu dienu to
tiešā izpirkšana tika apturēta un tādēļ radās šaubas par to drošumu un kreditora maksātspēju. Kamēr
vien šos prasījumus ik dienu nomaksā parādnieks, kura maksātspēja nav apstrīdama, un maksājumus
par tiem var iekasēt bez iepriekšēja brīdinājuma un izmaksām, to maiņas vērtība bija vienāda ar to
nominālvērtību; šī pilnīgā atbilstība sniedza tiem naudas aizstājēja raksturu. Tagad, kad izpirkšana ir
apturēta, nomaksas termiņš ir atlikts uz nenoteiktu dienu un tā rezultātā rodas šaubas par parādnieka
maksātspēju vai vismaz viņa vēlmi maksāt; tie zaudē daļu no tiem iepriekš piedēvētās vērtības. Tagad
tie bija tikai prasījumi, kas nenes lielus procentus, pret apšaubāmu parādnieku un ir izpildāmi līdz
nenoteiktai dienai. Tomēr, tā kā tie tika izmantoti kā maiņas līdzekļi, to maiņas vērtība nesamazinājās
līdz līmenim, līdz kādam tā būtu nokritusies, ja tie būtu tikai prasījumi.
Droši var pieņemt, ka tāda kredīta nauda varētu palikt lietošanā kā maiņas līdzekļi pat tad, ja tā
zaudētu savu kā prasījuma pret grupu vai valsts kasi raksturu un tādējādi kļūtu par bezseguma naudu.
Bezseguma nauda ir nauda, ko veido tikai apliecinājumi, ko nevar nedz izmantot kādiem
rūpnieciskiem mērķiem, nedz nodota kā prasījums pret kādu.
Nevis katalaktikas, bet ekonomikas vēstures uzdevums ir izmeklēt, vai pagātnē bija bezseguma naudas
paraugi vai arī visu veidu nauda, kas nebija preču nauda, bija kredīta nauda. Vienīgais, kas ir
jānoskaidro katalaktikai, ir tas, ka ir jāatzīst bezseguma naudas pastāvēšanas iespējamība.
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Svarīgi ir atcerēties, ka katra naudas veida demonetizācijai - tas ir, izbeigšanai to izmantot par maiņas
līdzekli - ir jārada nopietns tās maiņas vērtības kritums. Tās praktiskā nozīme ir kļuvusi redzama, kad
pēdējos deviņdesmit gados sudraba kā preču naudas izmantošana ir pakāpeniski ierobežota.
Ir kredīta naudas un bezseguma naudas paraugi, kas ir iemiesoti metāliskās monētās. Tāda nauda ir, tā
teikt, drukāta uz sudraba, niķeļa vai vara. Ja tāds bezseguma naudas gabals tiek demonetizēts, tas
joprojām saglabā maiņas vērtību kā metāla gabals. Tomēr tā ir ļoti niecīga atlīdzība īpašniekam. Tai
nav praktiskas nozīmes.
Naudas krājuma uzturēšanai ir jānes upuri. Tādā mērā, kā cilvēks naudu tur savās kabatās vai bankas
atlikumā, viņš atturas no tūlītējas preču ieguves, ko viņš varētu patērēt vai izmantot ražošanā. Tirgus
ekonomikā šos upurus precīzi var noteikt ar aprēķiniem. Tie ir vienādi ar sākotnējo procentu apmēru,
ko viņš būtu nopelnījis, summu investējot. Tas, ka cilvēks šo ievērojamo kritumu ņem vērā, ir
pierādījums, ka viņš izvēlas naudas krājuma priekšrocības pār procentu ieņēmumu zaudējumu.
Ir iespējams precizēt ieguvumus, ko cilvēki sagaida no noteikta skaidras naudas daudzuma turēšanas.
Tomēr maldīgi ir pieņemt, ka šo motīvu analīze varētu mums sniegt pirktspējas noteikšanas teoriju,
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kas varētu iztikt bez naudas krājuma un naudas pieprasījuma un piedāvājuma jēdzieniem . Naudas
krājuma sniegtās priekšrocības un trūkumi nav objektīvi faktori, kas varētu tieši ietekmēt naudas
krājuma apmēru. Tos pēc savas mērauklas izvērtē katrs indivīds un tie tiek izvērtēti viens pret otru.
Iznākums ir subjektīvs vērtības spriedums, ko iekrāso indivīda personība. Dažādi cilvēki un tie paši
cilvēki dažādos laikos novērtē tos pašus objektīvos faktus dažādi. Tāpat kā zināšanas par cilvēka turību
un viņa fizisko stāvokli nepasaka mums to, cik daudz viņš būtu gatavs tērēt par pārtiku ar noteiktu
uzturvērtību, arī zināšanas par datiem attiecībā uz cilvēka materiālo situāciju neļauj mums paust
skaidrus apgalvojumus par viņa naudas krājuma lielumu.

10. Naudas attiecības nozīme
Naudas attiecība, tas ir, attiecība starp pieprasījumu pēc naudas un tās piedāvājumu, vienreizēji
nosaka cenas struktūru, kamēr ir iesaistīts savstarpējās maiņas koeficients starp naudu un
pārdodamām precēm un pakalpojumiem.
Ja naudas attiecība paliek nemainīga, nevar rasties nedz uzpūšanas (paplašināšanas), nedz saplakuma
(sarukuma) spiediens uz tirdzniecību, uzņēmējdarbību, ražošanu, patēriņu un nodarbinātību.
Apliecinājumi gluži pretēji atspoguļo sūdzības no cilvēkiem, kas nevēlas pielāgot savu rīcību savu
līdzcilvēku prasībām, kas tiek paustas tirgū. Tomēr ar šķietamo naudas trūkumu nav saistāms tas, ka
lauksaimniecības produktu cenas ir pārāk zemas, lai zemnieki, kas strādā uz neauglīgas zemes, gūtu
ieņēmumus tādā apmērā, kādā viņi vēlētos nopelnīt. Šo zemnieku bēdu iemesls ir tas, ka citi zemnieki
saražo par zemākām izmaksām.
Saražoto preču daudzuma pieaugumam, citām lietām paliekot nemainīgām, ir jārada cilvēku stāvokļa
uzlabojums. Tā sekas ir preču, kuru ražošana ir palielināta, naudas cenu samazinājums. Tomēr tāds
naudas cenu kritums nekādā mērā nekaitē ieguvumiem, kas gūti no papildu saražotās turības. Kāds
par negodīgu var uzskatīt to, ka papildu turības daļas pieaugums nonāk pie aizdevējiem, lai gan tāda
kritika ir apšaubāma, kamēr vien pirktspējas pieaugums ir pareizi paredzēts un atbilstoši ņemts vērā ar
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negatīvu relatīvo cenu . Tomēr nedrīkst teikt, ka cenu kritums, ko izraisījis aplūkoto preču ražošanas
pieaugums, ir pierādījums kādam līdzsvara trūkumam, ko nevar mazināt citādāk, kā vien palielinot
naudas daudzumu. Protams, ierasti katram kādas vai visu preču ražošanas pieaugumam ir
nepieciešama jauna ražošanas faktoru piešķiršana dažādām uzņēmējdarbības jomām. Ja naudas
daudzums paliek nemainīgs, nepieciešamība pēc tādas pārdales kļūst redzama cenu struktūrā. Dažas
ražošanas līnijas kļūst peļņu nesošākas, bet citu peļņa samazinās vai rodas zaudējumi. Tādējādi tirgus
darbība ir tendēta mazināt šos daudz aprunātos līdzsvara trūkumus. Ar naudas daudzuma
palielināšanu ir iespējams atlikt vai pārraut šo pielāgošanās procesu. Nav iespējams to padarīt lieku
vai mazāk sāpīgu tiem, kas ir iesaistīti.
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Ja valdības radītu naudas izraisītu izmaiņu naudas pirktspējā rezultāts ir tikai izmaiņas turības pārejā
no vieniem cilvēkiem pie citiem cilvēkiem, nebūtu ļauts nosodīt viņus no katalaktikas zinātniskās
neitralitātes skatu punkta. Ir acīmredzami kļūdaini attaisnot viņus ar atrunu par sabiedrisko labumu
vai sabiedrības labklājību. Tomēr tos joprojām bez tālāka kaitējuma var uzskatīt par politiskiem
pasākumiem, kas piemēroti, lai vecinātu dažu cilvēku grupu intereses uz citu rēķina. Tomēr tāpat ir
iesaistītas arī citas lietas.
Nav nepieciešams norādīt sekas, pie kādām ir jānoved nepārtraukta sarukuma politikai. Neviens
neaizstāv tādu politiku. Masas ir labvēlīgas un rakstnieki un politiķi alkst aplaudēt uzpūšanai. Ņemot
vērā šos centienus mums ir jāuzsver trīs punkti. Pirmais: uzpūšanas vai paplašināšanas politikas
rezultātam ir jābūt pārmērīgam patēriņam no vienas puses un sliktām investīcijām no otras puses.
Tādējādi tā izšķiež kapitālu un kaitē tālākam vēlmju apmierināšanas stāvoklim243. Otrais: uzpūšanas
process nenovērš nepieciešamību piemērot ražošanu un pārdalīt resursus. Tas tikai to atliek un
tādējādi padara to apgrūtinošu. Trešais: uzpūšanu nevar izmantot kā pastāvīgu politiku, jo tai, tiekot
turpinātai, ir jārada naudas sistēmas sabrukums.
Mazumtirgotājs vai veikalnieks viegli var kļūt par upuri maldiem, ka viss, kas ir nepieciešams, lai
padarītu viņu un viņa kolēģus turīgākus, ir lielāki sabiedrības tēriņi. Viņa acīs galvenais ir skubināt
cilvēkus tērēt vairāk. Tomēr ir pārsteidzoši, ka šo pārliecību varētu pasniegt pasaulei kā jaunu sociālo
filozofiju. Lords Keinss244 un viņa sekotāji padara patērēšanas dziņas trūkumu par atbildīgo tam, ko
viņi uzskata par neapmierinošiem ekonomikas apstākļiem. Viņu vērtējumā, lai padarītu cilvēkus
turīgākus, ir nepieciešams nevis palielināt ražošanu, bet palielināt izdevumus. Lai padarītu iespējamu,
ka cilvēki tērē vairāk, ir ieteicama „uzpūšanas” politika.
Mācība ir tikpat veca, cik tā ir slikta. Tās analīze un atspēkojums tiks veikts nodaļā par tirdzniecības
ciklu245.

11. Naudas aizstājēji
Prasījumi par noteiktu naudas daudzumu - maksājamu un izpērkamu pēc pieprasījuma
kredītņēmējam, par kura maksātspēju un vēlmi maksāt nav ne vismazāko šaubu - sniedz indivīdam
visus pakalpojumus, ko nauda var sniegt, pieņemot, ka visas puses, ar ko viņš varētu veikt darījumus,
ir pilnībā pazīstami ar šīm būtiskajām aplūkoto prasījumu īpašībām: ikdienas termiņš, kā arī
neapšaubāma maksātspēja un vēlme maksāt no kredītņēmēja puses. Tādus prasījumus mēs varētu
saukt par naudas aizstājējiem, jo tie pilnībā var aizstāt naudu indivīda vai firmas naudas krājumā.
Naudas aizstājēju tehniskās un likumīgās īpašības katalaktiku neskar. Naudas aizstājēju var ietvert
kredītzīmē vai beztermiņa noguldījumā ar bankai izrakstītu čeku („čeku grāmatiņas nauda” vai
noguldījuma valūta), pieņemot, ka banka ik dienu ir gatava bez maksas mainīt rakstisku apliecinājumu
vai noguldījumu pret atbilstošu naudu. Simboliskas monētas arī ir naudas aizstājēji, pieņemot, ka to
īpašnieks atrodas pozīcijā, lai vajadzības gadījumā tās bez izmaksām un kavēšanās apmainītu pret
naudu. Lai to sasniegtu, nav nepieciešams, ka valdībai ar likumu ir saistības tās izpirkt. Svarīgi ir tas, ka
šos žetonus patiešām var bez maksas un kavēšanās pārvērst. Ja kopējais izdoto simbolisko monētu
daudzums tiek saglabāts saprātīgās robežās, no valdības puses nav nepieciešami nekādi īpaši
nodrošinājumi, lai saglabātu to maiņas vērtību atbilstoši to nominālvērtībai. Sabiedrības pieprasījums
pēc sīknaudas ikvienam sniedz iespēju tās viegli apmainīt pret naudas gabaliem. Galvenais ir tas, ka
katrs naudas aizstājēja īpašnieks ir pilnībā drošs, ka jebkurā brīdī un bez maksas to var apmainīt pret
naudu.
Ja parādnieks - valdība vai banka - pret visu naudas aizstājēju apmēru glabā 100% atbilstošu naudas
rezervi, mēs naudas aizstājēju varam saukt par naudas apliecinājumu. Individuāls naudas
apliecinājums ir - nav obligāti tiesiskā ziņā, bet vienmēr katalaktikas ziņā - atbilstoša naudas
daudzuma, kas tiek turēts rezervē, attēlojums. Naudas apliecinājumu izsniegšana nepalielina lietu, kas
piemērotas naudas krājuma pieprasījuma apmierinājumam, daudzumu. Tādēļ izmaiņas naudas
apliecinājumu daudzumā nemaina naudas piedāvājumu un naudas attiecību. Tām nav nekādas
nozīmēs naudas pirktspējas noteikšanā.
243

Skatīt tālāk 564.-565.lpp
Džons Meinards Keinss (John Maynard Keynes) - 20.gadsimta sākuma britu ekonomists
245
Skatīt tālāk 548.-565.lpp
244

Lapa 224 no 458

Ja naudas rezerve, ko glabā parādnieks pret izsniegtajiem naudas aizstājējiem, ir mazāka par kopējo
tādu aizstājēju daudzumu, mēs varam saukt aizstājēju, kas pārsniedz rezervi, daudzumu par
nesegtajiem līdzekļiem. Ierasti nav iespējams pārliecināties, vai noteikts naudas aizstājēju paraugs ir
naudas apliecinājums vai nesegtais līdzeklis. Kopējā klajā laisto naudas aizstājēju daudzuma daļa
ierasti tiek segta ar turēto naudas rezervi. Tādējādi daļa no kopējā izdoto naudas aizvietotāju
daudzuma ir naudas apliecinājumi, bet pārējā ir nesegtie līdzekļi. Tomēr to var atpazīt tikai tie, kas ir
pazīstami ar bankas atlikumiem. Atsevišķa kredītzīme, noguldījums vai simboliskā monēta neliecina
par tās katalaktikas raksturu.
Naudas apliecinājumu izdošana nepalielina finansējumu, ko banka var izmantot savas
aizdevējdarbības veikšanai. Banka, kura neizdod nesegtos līdzekļus, var tikai piešķirt patēriņa kredītu,
tas ir, tā var tikai aizdot pati savu finansējumu un naudas daudzumu, ko klienti ir tai uzticējuši.
Nesegto līdzekļu izlaide palielina pār šiem ierobežojumiem līdzekļus, kas bankai pieejami aizdošanai.
Tagad tā var ne tikai piešķirt patēriņa kredītu, bet arī apgrozības kredītu, tas ir, kredītu, kas piešķirts
no nesegtajiem līdzekļiem.
Lai gan naudas apliecinājumi nav svarīgi, nesegtie līdzekļi tādi nav. Nesegtie līdzekļi ietekmē tirgus
parādības tādā pašā veidā kā nauda. Izmaiņas to daudzumā ietekmē naudas pirktspējas un cenu
noteikšanu un - uz laiku - arī procentu likmi.
Iepriekš ekonomisti piemēroja atšķirīgu terminoloģiju. Daudzi bija gatavi naudas aizstājējus saukt
vienkārši par naudu, jo tie ir piemēroti sniegt tādus pašus pakalpojumus, kā sniedz nauda. Tomēr šī
terminoloģija nav noderīga. Zinātniskas terminoloģijas galvenais iemesls ir veicināt iesaistīto problēmu
analīzi. Naudas teorijas katalaktikā uzdevums - atšķirot no tiesību teorijas un no banku un
grāmatvedības tehniskajām disciplīnām - ir pētīt cenu un procentu likmju noteikšanas problēmas.
Uzdevumam ir nepieciešams skaidri nošķirt naudas apliecinājumus no nesedzamajiem līdzekļiem.
Termins kredīta paplašināšana bieži tiek nepareizi izskaidrots. Ir svarīgi apzināties, ka patēriņa kredītu
nevar paplašināt. Vienīgais kredīta paplašināšanas veids ir apgrozības kredīts. Tomēr apgrozības
kredīta piešķiršana ne vienmēr nozīmē kredīta paplašināšanu. Ja iepriekš izsniegto nesegto līdzekļu
apmērs ir īstenojis visu savu iedarbību tirgū, ja cenas, algu likmes un procentu likmes ir pielāgotas
kopējam atbilstošās naudas un nesegto līdzekļu (naudas piedāvājuma plašākā izpratnē)
piedāvājumam, apgrozības kredīta piešķiršana bez turpmāka nesegto līdzekļu daudzuma palielinājuma
vairs nav kredīta paplašināšana. Kredīta paplašināšana ir vien tad, ja kredīts tiek izsniegts ar nesegto
līdzekļu papildu daudzuma laišanu klajā, nevis tad, ja bankas no jauna aizdod nesegtos līdzekļus, ko
tām atmaksāja vecie parādnieki.

12. Nesegto līdzekļu izsniegšanas ierobežojums
Cilvēki aplūko naudas aizstājējus tā, it kā tie būtu nauda, jo viņi ir pilnībā pārliecināti, ka būs iespējams
tos jebkurā laikā bez kavēšanās un izmaksām apmainīt pret naudu. Mēs varam saukt tos, kam ir šāda
pārliecība un tās dēļ viņi ir gatavi naudas aizstājējus aplūkot kā naudu, par izsniedzošā baņķiera,
bankas vai iestādes klientiem. Nav svarīgi, vai izsniedzošā institūcija darbojas pēc banku biznesā
ierastajiem rīcības paraugiem. Simboliskās monētas, ko izsniedz valsts kase arī ir naudas aizstājēji, lai
gan valsts kasei ierasti nav izlaistais daudzums jāiekļauj savās atskaitēs kā saistības un tāds daudzums
netiek uzskatīts par valsts parāda daļu. Ne mazāk nesvarīgs ir tas, vai naudas aizstājēja īpašniekam ir
prasījums par izpirkšanu ar tiesiskas prasības spēku. Svarīgi ir tas, vai naudas aizstājēju patiešām var
apmainīt pret naudu bez kavēšanās un izmaksām246.
Naudas apliecinājumu izsniegšana ir dārga. Kredītzīmes ir jānodrukā, monētas ir jāizkaļ; sarežģīta
noguldījumu atskaišu sistēma ir jānoorganizē; rezerves ir jātur drošībā; tāpat ir arī riski tikt apkrāptam
ar viltotām kredītzīmēm un čekiem. Pret visiem šiem izdevumiem ir tikai neliela iespēja, ka dažas no
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Tāpat nesvarīgi ir tas, vai likumi piešķir naudas aizstājējiem tiesiskas tirdzniecības īpašību. Ja šīs
lietas cilvēki patiešām izmanto kā naudas aizstājējus un tādēļ tās ir naudas aizstājēji un to pirktspēja ir
vienlīdzīga ar atbilstošu naudas daudzumu, vienīgā tiesiskas tirdzniecības īpašību ietekme ir novērst
ļaunprātīgus cilvēkus no viltus izdarībām, lai tikai pakaitinātu savus līdzcilvēkus. Ja tomēr aplūkotās
lietas nav naudas aizstājēji un tiek tirgotas ar atlaidi zem to nominālvērtības, tiesiska maksāšanas
līdzekļa īpašības piešķiršana ir līdzvērtīga autoritāriem cenu griestiem, maksimālās zelta un ārvalstu
valūtu cenas noteikšanas un minimālās cenas noteikšanai lietām, kas vairs nav naudas aizstājēji, bet
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gan ir kredīta nauda vai bezseguma nauda. Tad parādās iedarbība, ko apraksta Grešama likums .

Lapa 225 no 458

klajā laistajām banknotēm tiks iznīcinātas un vēl mazāka iespēja, ka daži noguldītāji varētu aizmirst par
saviem noguldījumiem. Naudas apliecinājumu izsniegšana ir graujošs bizness, ja tas nav sasaistīts ar
nesegto līdzekļu izsniegšanu. Banku darbības pirmsākumos bija bankas, kuru vienīgā darbība bija
naudas apliecinājumu izsniegšana. Tomēr klienti šīs bankas nodrošināja pret radītajām izmaksām.
Jebkurā gadījumā katalaktika nav ieinteresēta pilnībā tehniskajās banku, kas neizsniedz nesegtos
līdzekļus, problēmās. Vienīgā katalaktikas interese par naudas apliecinājumiem ir saistība starp to
izdošanu un nesegto līdzekļu izsniegšanu.
Lai gan naudas apliecinājumu daudzums no katalaktikas viedokļa nav svarīgs, nesegto līdzekļu
daudzuma pieaugums vai samazinājums ietekmē naudas pirktspējas noteikšanu tādā pašā mērā kā
naudas daudzuma izmaiņas. Tādēļ jautājumam par to, ir vai nav ierobežojumi nesegto līdzekļu
daudzuma pieaugumam, ir būtiska nozīme.
Ja bankas klientu loks ietver visus tirgus ekonomikas dalībniekus, izsniegto nesegto līdzekļu
ierobežojums ir tāds pats, kāds tiek attiecināts uz naudas daudzuma palielinājumu. Bankai, kas izolētā valstī vai visā pasaulē - ir vienīgā institūcija, kas izsniedz nesegtos līdzekļus un kuras klientu
loku veido visi indivīdi un firmas, sava darbība ir jāpakļauj diviem noteikumiem:
Pirmais: tai ir jāizvairās no jebkādas darbības, kas klientus, piemēram, sabiedrību, varētu padarīt
aizdomīgus. Tiklīdz klienti sāk zaudēt uzticību, tie prasīs kredītzīmju izpirkšanu un izņems savus
noguldījumus. Tas, cik tālu banka var iet, palielinot tās nesegto līdzekļu izlaidi, neradot neuzticību, ir
atkarīgs no psiholoģiskiem faktoriem.
Otrais: tā nedrīkst palielināt nesegto līdzekļu daudzumu tādā apmērā un tempā, ka klienti gūst
pārliecību, ka cenu kāpums paātrināti turpināsies bezgalīgi. Ja sabiedrība tic, ka tā notiks, viņi
samazinās savu naudas krājumu, bēgs pie „faktiskām” vērtībām un radīs sabrukuma uzplaukumu. Nav
iespējams iedomāties šīs katastrofas pieeju, nepieņemot, ka tās galveno izpausmi veido uzticības
gaisīgums. Sabiedrība noteikti izvēlēsies apmainīt nesegtos līdzekļus pret naudu, lai bēgtu pie
faktiskām vērtībām, tas ir, neizvēlīgas dažādu preču pirkšanas. Tad bankai ir jābankrotē. Ja valdība
iejaucas, atbrīvojot banku no pienākuma izpirkt savas kredītzīmes un atmaksāt noguldījumus atbilstoši
līguma nosacījumiem, nesegtie līdzekļi kļūst par kredīta naudu vai bezseguma naudu. Maksājumu
metāla naudā apturēšana pilnībā maina situāciju. Vairs nav nekādu jautājumu par nesegtajiem
līdzekļiem, naudas apliecinājumiem un naudas aizstājējiem. Valdība iesaistās ar valdības izveidotiem
likumiem par maksāšanu. Banka zaudē savu neatkarīgo pastāvēšanu; tā kļūst par valdības politiku
instrumentu, valsts kasei pakļautu iestādi.
No katalaktikas viedokļa atsevišķas bankas vai saskaņoti darbojošos banku, kuru klientu loku veido visi
indivīdi, svarīgākās nesegto līdzekļu izlaides problēmas nav ierobežojumi, ko rada to izlaides apmērs.
Tās mēs aplūkosim XX nodaļā, kas veltīta attiecībām starp naudas daudzumu un procentu likmi.
Šajā mūsu pētījumu punktā mums ir jāpārbauda problēma ar neatkarīgu banku dažādības
līdzāspastāvēšanu. Neatkarība nozīmē, ka katra banka, izsniedzot nesegtos līdzekļus, ievēro savu
virzienu un nerīkojas saskaņoti ar citām bankām. Līdzāspastāvēšana nozīmē, ka katrai bankai ir klientu
loks, kas neietver visus tirgus sistēmas pārstāvjus. Vienkāršības dēļ mēs pieņemam, ka neviens
indivīds vai firma nav klients vairāk kā vienai bankai. Mūsu pierādījumu rezultātu neietekmētu tas, ja
mēs pieņemtu, ka ir arī cilvēki, kuri ir klienti vairāk nekā vienā bankā, un cilvēki, kuri nav nevienas
bankas klienti.
Jautājums, kas jāuzdod, nav par to, vai ir ierobežojumi nesegto līdzekļu izsniegšanai no tādām
neatkarīgi līdzās pastāvošām bankām. Tā kā ierobežojumi nesegto līdzekļu izsniegšanai ir pat unikālai
bankai, kuras klientu loku veido visi cilvēki, ir acīmredzams, ka tādi ierobežojumi pastāv arī dažādām
neatkarīgi līdzās pastāvošām bankām. Mēs vēlamies parādīt, ka tādām dažādām neatkarīgi līdzās
pastāvošām bankām ierobežojumi ir šaurāki, nekā tie, kas izstrādāti atsevišķai bankai ar neierobežotu
klientu loku.
Mēs pieņemam, ka tirgus sistēmā vairākas neatkarīgas bankas ir nodibinātas iepriekš. Lai gan iepriekš
tika izmantota tikai nauda, šīs bankas tika izveidotas, lai izmantotu naudas aizstājējus, no kuriem daļa
ir nesegtie līdzekļi. Katrai bankai ir klientu loks un tā ir izdevusi noteiktu daudzumu nesegto līdzekļu,
ko dažādi klienti tur naudas krājumā kā naudas aizstājējus. Kopējais nesegto līdzekļu, ko izsniegušas
bankas un kas iesaistīts to klientu naudas krājumā, ir mainījis cenu struktūru un naudas vienības
pirktspēju. Tomēr šīs ietekmes jau ir pabeigtas un pašlaik tirgu vairs neviļņo nekādas kustības, ko
radījusi šī kredīta paplašināšanās pagātnē.
Tomēr tagad, mēs turpinām pieņemt, tikai viena banka uzsāk nesegto līdzekļu papildu izdošanu,
kamēr citas bankas neseko šim piemēram. Bankas, kas paplašinās, klienti - tās vecie klienti vai jauni
klienti, kas iegūti paplašināšanās dēļ, - saņem papildu kredītus, viņi paplašina savu uzņēmējdarbību,
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viņi parādās tirgū ar papildu pieprasījumu pēc precēm un pakalpojumiem, viņi sola lielākas cenas.
Cilvēki, kuri nav bankas, kas paplašinās, klienti, neatrodas pozīcijā, lai atļautos šīs dārgākās cenas; viņi
ir spiesti ierobežot savus pirkumus. Tādējādi tirgū dominē preču pārbīde no cilvēkiem, kuri nav
bankas, kas paplašinās, klienti uz tās klientiem. Klienti pērk vairāk no tiem, kas nav klienti, nekā viņiem
pārdod; viņiem vairāk ir jāmaksā tiem, kas nav klienti, nekā no viņi saņem. Tomēr bankas, kas
paplašinās, izsniegti naudas aizstājēji nav piemēroti maksājumiem tiem, kas nav klienti, jo šie cilvēki
nepiešķir tiem naudas aizstājēju raksturu. Lai nokārtotu šos maksājumus ar tiem, kas nav bankas
klienti, tās klientiem vispirms ir jāapmaina savas, tas ir, bankas, kas paplašinās, izsniegtie naudas
aizstājēji pret naudu. Bankai, kas paplašinās, ir jāizpērk savas kredītzīmes un jāizmaksā savi
noguldījumi. Tās rezerves - mēs pieņemam, ka tikai daļai naudas aizstājēju ir nesegto līdzekļu raksturs
- samazinās. Tuvojas brīdis, kurā banka - pēc naudas rezerves izsīkšanas - vairs nespēs izpirkt vēl
apgrozībā esošos naudas aizstājējus. Lai izvairītos no maksātnespējas, tai pēc iespējas ātrāk jāatgriežas
pie savas naudas rezerves stiprināšanas politikas. Tai jāatsakās no paplašināšanās metodēm.
Šo tirgus reakciju uz kredīta paplašināšanos no bankas, kurai ir ierobežots klientu loks, puses lieliski ir
aprakstījusi Valūtas skola247. Īpašs gadījums, ko aplūko Valūtas skola, ir tad, kad vienas valsts
priviliģētas centrālās bankas vai visu vienas valsts banku kredīta paplašināšana sakrīt ar citu valstu
banku īstenotu politiku par kredītu nepaplašināšanu. Mūsu demonstrācijā ir aplūkots vispārīgāks
gadījums, kad sistēmā, kurā pārējie cilvēki pastāvīgi neapmeklē nevienu banku un neaplūko nekādus
prasījumus kā naudas aizstājējus, līdzās pastāv dažādas bankas ar atšķirīgu klientu loku. Protams, nav
svarīgi, vai tiek pieņemts, ka bankas klienti dzīvo kārtīgi nošķirti no tiem, kas ir citu banku klienti,
noteiktā rajonā vai valstī vai arī viņi dzīvo līdzās citu banku klientiem. Tās ir tikai atšķirības datos, kas
neietekmē iesaistītās katalaktikas problēmas.
Banka nekad nevar izsniegt vairāk naudas aizstājēju kā tās klienti var turēt savā naudas krājumā.
Atsevišķs klients nekad nevar paturēt naudas aizstājējos lielāku daļu no sava kopējā naudas krājuma,
kā daļa no tā, kāda ir viņa apgrozījuma ar citiem viņa bankas klientiem attiecība viņa kopējā
apgrozījumā. Ērtības labad viņš ierasti paliks krietni zem maksimālās daļas. Tādējādi tiek izveidots
ierobežojums nesegto līdzekļu izsniegšanai. Mēs varam atzīt, ka ikviens ir gatavs neizvēlīgi pieņemt
savos pašreizējos darījumos jebkuras bankas izsniegtas kredītzīmes un jebkuras bankas izrakstītus
čekus. Tomēr viņš nekavējoties nogulda savā bankā ne tikai čekus, bet arī banku, kuru klients viņš nav,
kredītzīmes. Tālāk viņa banka nokārto viņa rēķinus ar iesaistīto banku. Tādējādi tiek iekustināts
iepriekš aprakstītais process.
Daudz nejēdzību ir rakstīts par sabiedrības nedabiskām sevišķām tieksmēm pēc apšaubāmu banku
izsniegtām kredītzīmēm. Patiesība ir tāda, ka, izņemot nelielas uzņēmēju grupas, kas spēja atšķirt
labas bankas no sliktām bankām, kredītzīmes vienmēr tika uzlūkotas ar neuzticību. Tās bija īpašas
privilēģijas, ko valdības piešķīra priviliģētām bankām, kas lēnām lika šīm aizdomām pazust. Bieži
izvirzīto argumentu, ka nelielas kredītzīmes nonāk nabadzīgu un nezinošu cilvēku rokās, kas nespēj
izšķirt starp labām un sliktām zīmēm, nevar uztvert nopietni. Nabadzīgākais kredītzīmes saņēmējs tāds
ir, un jo mazāk pazīstams viņš ir ar banku lietām, jo ātrāk viņš iztērēs kredītzīmi un ātrāk tā atgriezīsies
- mazumtirdzniecības vai vairumtirdzniecības ceļā - pie izdevējas bankas vai cilvēkiem, kas labi pārzina
banku situāciju.
Bankai ir ļoti viegli palielināt cilvēku, kas ir gatavi pieņemt aizdevumus, ko izsniedz kredītu
paplašināšana un izmaksā naudas aizstājēju daudzumā, skaitu. Tomēr jebkurai bankai ir ļoti grūti
palielināt savu klientu loku, tas ir, cilvēku skaitu, kas ir gatavi uzskatīt šos prasījumus par naudas
aizstājējiem un kā tādus paturēt tos savā naudas krājumā. Klientu loka palielināšana ir problemātisks
un lēns process, kāda ir arī jebkāda veida labas slavas iegūšana. No otras puses banka savu klientu
loku var zaudēt ļoti ātri. Ja tā vēlas to saglabāt, tā nekad nevar pieļaut nekādas šaubas par tās spēju
un gatavību atdot visus savus aktīvus, lai izpildītu līguma nosacījumus. Ir jātur tik liela rezerve, lai
izpirktu visas kredītzīmes, kuras to turētājs var iesniegt atmaksai. Tādēļ neviena banka nevar uzturēt
sevi vien ar nesegto līdzekļu izsniegšanu; tai ir jātur rezerve attiecībā pret kopējo izsniegto naudas
aizstājēju daudzumu un tādējādi jāapvieno nesegto līdzekļu un naudas apliecinājumu izsniegšana.
Nopietna kļūda bija uzskatīt, ka rezerves uzdevums ir sniegt līdzekļus to kredītzīmju, kuru turētāji ir
zaudējuši uzticību bankai, izpirkšanai. Uzticība, ko bauda banka un tās izsniegtie naudas aizstājēji, ir
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Valūtas skola (The Currency School) - 19.gadsimta vidus ekonomikas mācība, kuras piekritēji
uzskatīja, ka pārmērīga kredītzīmju izsniegšana ir galvenais cenu uzpūšanas iemesls, tādēļ, lai
ierobežotu apgrozījumu, kredītzīmju izsniedzējiem ir jāizvirza prasība rezervē turēt atbilstošu
daudzumu zeltā.
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nedalāma. To jūt visi tās klienti vai arī tā pilnībā zūd. Ja daži no klientiem zaudē uzticību, to zaudē arī
pārējie. Neviena banka, kas izsniedz nesegtos līdzekļus un piešķir apgrozības kredītu, nevar izpildīt
saistības, ko tā ir uzņēmusies, izsniedzot naudas aizstājējus, ja klienti zaudē uzticību un vēlas, lai to
kredītzīmes tiek izpirktas un noguldījumi atmaksāti. Tā ir būtiska iezīme vai vājums nesegto līdzekļu
izsniegšanas vai apgrozības kredīta piešķiršanas uzņēmējdarbībai. To nevar mazināt neviena rezervju
politikas sistēma un nekādas prasības par rezervi, ko noteic likums. Viss, ko rezerve var izdarīt, ir ļaut
bankai no tirgus izņemt pārmērīgu izsniegto nesegto līdzekļu daudzumu. Ja banka ir izsniegusi vairāk
kredītzīmju, kā tās klienti vari izlietot, kārtojot darījumus ar citiem klientiem, tai ir jāizpērk tāds
pārsniegums.
Likumi, kas liek bankām turēt rezervi noteiktā attiecībā no kopējā noguldījumu un izsniegto
kredītzīmju apmēra, bija spēkā, kamēr tie ierobežoja nesegto līdzekļu un apgrozības kredīta daudzuma
pieaugumu. Tie bija velti, kamēr to mērķis bija nodrošināties pret strauju kredītzīmju izpirkšanu un
strauju noguldījumu izmaksu uzticības zaudējuma gadījumā.
248
Banku skolai pilnībā neizdevās aplūkot šīs problēmas. To apmulsināja neīsta ideja, saskaņā ar kuru
uzņēmējdarbības prasības stingri ierobežo maksimālo apmaināmo kredītzīmju daudzumu, ko banka
var izdot. Viņi neredzēja, ka sabiedrības pieprasījums pēc kredīta ir no bankas gatavības aizdot
atkarīgs lielums, un bankas, kas neuztraucas par savu maksātspēju, atrodas pozīcijā, lai paplašinātu
apgrozības kredītu, samazinot procentu likmi zem tirgus likmes. Nav taisnība, ka maksimālais
daudzums, ko banka var aizdot, ja ierobežo savu aizdošanu ar īstermiņa vekseļu diskontēšanu, kas ir
izejmateriālu un preču pusfabrikātu pārdošanas un pirkšanas rezultāts, ir daudzums, ko nosaka tikai
uzņēmējdarbības stāvoklis un kas ir neatkarīgs no bankas politikām. Šis daudzums paplašinās vai
sašaurinās, krītoties vai pieaugot diskonta likmei. Procentu likmes samazināšana ir līdzvērtīga
daudzuma palielināšanai, kas kļūdaini tiek uzskatīta par godīgām un normālām uzņēmējdarbības
prasībām.
Valūtas skola sniedza diezgan precīzu skaidrojumu par cikliskajām krīzēm, jo tās sajauca Anglijas
uzņēmējdarbības apstākļus deviņpadsmitā gadsimta trīsdesmitajos un četrdesmitajos gados. Anglijas
Banka un citas britu bankas un baņķieri veica kredīta paplašināšanu, lai gan valstīs, ar kurām
Lielbritānija tirgojās, kredīta paplašināšanas nebija - vai vismaz nebija tādā pašā mērā. Kā obligātas
sekas šādai situācijai radās ārējā aizplūšana. Viss, ko Banku skola izvirzīja, lai atspēkotu šo teoriju, bija
velts. Diemžēl Valūtu skola kļūdījās divējādi. Tā nekad neapzinājās, ka tās piedāvātais risinājums, proti,
strikts tiesisks ierobežojums virs metāla monētu rezerves izsniegtajam kredītzīmju daudzumam, nav
vienīgais. Tā nekad neapsvēra ideju par brīvu bankas darbību. Otrs Valūtas skolas trūkums bija tās
nespēja atzīt, ka čekiem piesaistītie noguldījumi ir naudas aizstājēji un, kamēr to daudzums pārsniedz
turēto rezervi, ir nesegtie līdzekļi, un tādēļ ne mazākā mērā kredīta paplašināšanas veids kā
kredītzīmes. Banku skolas vienīgais nopelns bija tas, ka tā atzina, ka tas, ko dēvē par noguldījuma
valūtu, ir ne mazākā mērā naudas aizstājējs kā kredītzīmes. Tomēr, izņemot šo punktu, visas Banku
skolas mācības bija nepatiesas. To vadīja pretrunīgas idejas par naudas neitralitāti; tā mēģināja
atspēkot naudas kvantitātes teoriju, atsaucoties uz deus ex machina, daudz aprunātajiem slēptajiem
krājumiem, un pilnībā nepareizi izskaidroja procentu likmju problēmas.
Ir jāuzsver, ka tiesiski ierobežojumi nesegto līdzekļu izsniegšanai varētu rasties vien tādēļ, ka valdības
ir piešķīrušas īpašas privilēģijas vienai vai vairākām bankām un tādējādi ir novērsušas brīvu banku
attīstību. Ja valdības nekad nebūtu iejaukušās īpašu banku labuma gūšanā, ja tās nekad nebūtu
atbrīvojušas dažas bankas no pienākuma - kas tirgus ekonomikā attiecas uz visiem indivīdiem un
firmām - izpildīt savas saistības pilnībā atbilstoši līguma nosacījumiem, nebūtu radušās nekādas banku
problēmas. Ierobežojumi, kas noteikti kredīta paplašināšanai, būtu strādājuši iedarbīgi. Apsvērumi par
savu maksātspēju būtu piespieduši ikvienu banku piesardzīgi atturēties no nesegto līdzekļu
izsniegšanas. Tās bankas, kas nebūtu ievērojušas šos nedalāmos noteikumus, būtu bankrotējušas, un
sabiedrība - ar nodarīto kaitējumu saņēmusi brīdinājumu - būtu kļuvusi divkārt aizdomīga un atturīga.
Eiropas valdību attieksme pret banku uzņēmējdarbību sākotnēji bija liekuļota un nepatiesa. Neīsta
gādība par tautas labklājību sabiedrībai kopumā un jo īpaši nabaga nezinošajām masām tikai
aizmigloja acis. Valdības vēlējās inflāciju un kredīta paplašināšanu, tās vēlējās uzplaukumus un vieglu
naudu. Tie amerikāņi, kas divreiz guva panākumus atbrīvojoties no centrālās bankas, apzinājās tādu
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Banku skola (The Banking School) - 19.gadsimta britu ekonomistu grupa, kas uzskatīja, ka valūtas
emisiju dabiski var ierobežot bankas noguldījumu vēlme izpirkt viņiem piederošās zīmes zeltā. Šīs
skolas piekritēji uzskatīja, ka banku darbību regulēt vajadzētu reāliem vekseļiem, tirdzniecības
vajadzībām un tiesību aktiem.
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institūciju radīto apdraudējumu; tikai pārāk slikti bija tas, ka viņi nespēja redzēt, ka ļaunums, pret ko
viņi cīnījās, bija klāt katrā veidā, kā valdība iejaucās banku lietās. Šodien pat visfanātiskākie etatisma
piekritēji nevar noliegt, ka visi šķietamie brīvu banku lietu ļaunumi ir niecīgi, ja salīdzina ar postošo
ietekmi, ko rada milzīgās uzpūšanās, ko radījušas priviliģētas un valdības kontrolētas bankas.
Fabula ir tas, ka valdības iejaucās banku lietās, lai ierobežotu nesegto līdzekļu izsniegšanu un novērstu
kredīta paplašināšanu. Ideja, kas vadīja valdības, gluži pretēji bija kāre pēc uzpūšanas un kredīta
paplašināšanas. Tās privileģēja bankas, jo vēlējās paplašināt ierobežojumus, ko netraucēts tirgus
nosaka kredīta paplašināšanai, vai tādēļ, ka alka pavērt valsts kasei ienākumu avotu. Lielākajā daļā
gadījumu varas iestādes motivēja abi šie apsvērumi. Tās tika pārliecinātas, ka nesegtie līdzekļi ir
iedarbīgs veids, kā samazināt procentu likmi, un prasīja bankām paplašināt kredītu, lai iegūtu gan
uzņēmējdarbība, gan valsts kase. Tikai tad, kad kļuva redzamas nevēlamas kredīta paplašināšanas
ietekmes, tika pieņemti likumi, lai ierobežotu metāla naudas nesegtu kredītzīmju - un dažreiz arī
noguldījumu - izsniegšanu. Brīvu banku izveide nekad netika nopietni apsvērta tieši tādēļ, ka tās būtu
pārāk iedarbīgas kredīta paplašināšanas ierobežošanā. Valdnieki, rakstnieki un sabiedrība bija
vienprātīga ticībā, ka uzņēmējdarbībai ir godīgs prasījums pēc „normāla” un „nepieciešama”
apgrozības kredīta daudzuma un ka šo daudzumu ar brīvām bankām nevarēs iegūt249.
Daudzas valdības vienmēr aplūkoja nesegto līdzekļu izsniegšanu tikai no fiskālo bažu viedokļa. To acīs
banku galvenais uzdevums bija aizdot naudu valsts kasei. Naudas aizstājēji labvēlīgi tika uzskatīti par
valdības izdotās papīrnaudas apgrozības ritma noteicēju. Apmaināmā kredītzīme bija tikai pirmais solis
ceļā uz neizpērkamu kredītzīmi. Valsts dievināšanas prakses un iejaukšanās politikas attīstībā šīs idejas
ir kļuvušas vispārējas un tās vairs neviens neapšauba. Neviena valdība šodien nevēlas apsvērt brīvu
banku programmu, jo neviena valdība nevēlas atteikties no tā, ko uzskata par parocīgu ienākumu
avotu. Tas, ko šodien sauc par sagatavotību finanšu karam, ir tikai spēja iegūt visu naudu, ko karojošai
valstij varētu vajadzēt, izmantojot priviliģētas un valsts kontrolētas bankas. Radikālā uzpūšanas
politika - lai gan tas skaidri nav izteikts - ir būtiska mūslaiku ekonomikas ideoloģijas pazīme.
Tomēr pat liberālisma laikā, kad tam bija vislielākais prestižs un valdības vairāk vēlējās saglabāt mieru
un labklājību nekā musināt karu, nāvi, iznīcību un postu, cilvēki bija neobjektīvi, aplūkojot banku lietu
problēmas. Ārpus anglosakšu valstīm sabiedrības viedoklis bija pārliecināts, ka viens no galvenajiem
labas valdības uzdevumiem ir samazināt procentu likmi un ka kredīta paplašināšana ir piemērots
līdzeklis šī mērķa sasniegšanai.
Lielbritānija bija brīva no šīm kļūdām, kad 1844.gadā veica savu banku likumu reformas. Tomēr abi
Valūtas skolas trūkumi anulēja šo ievērojamo rīcību. No vienas puses ar valdības iejaukšanos banku
lietās sistēma tika saglabāta. No otras puses tika noteikti ierobežojumi tikai to kredītzīmju, kas nav
segtas ar metāla naudu, izsniegšanai. Nesegtie līdzekļi tika aizliegti tikai kredītzīmju veidā. Tie varēja
zelt kā noguldījumu valūta.
Novedot Valūtas teorijā ietverto ideju līdz pilnīgam loģiskam secinājumam, varētu pieņemt, ka likums
visas bankas piespiež pret kopējo naudas aizstājēju daudzumu (kredītzīmes un pieprasījuma
noguldījumi) turēt naudas rezervi 100 procentu apmērā. Tā ir profesora Ērvinga Fišera250 100 procentu
plāna būtība. Tomēr profesors Fišers apvienoja savu plānu ar saviem ierosinājumiem par kārtas
numuru standarta pieņemšanu. Jau ir norādīts, kādēļ tāds plāns ir iluzors un līdzvērtīgs atklātam
atbalstam valdības pilnvarām manipulēt ar pirktspēju atbilstoši spēcīgu sabiedriskās domas
ietekmēšanas grupu tieksmēm. Tomēr pat tad, ja 100 procentu rezerves plāns tiktu pieņemts
atbilstoši patiesam zelta standartam, tas pilnībā nenovērstu trūkumus, ko rada jebkāda valdības
iejaukšanās banku lietās. Lai novērstu jebkādu turpmāku kredīta paplašināšanos, ir nepieciešams
banku uzņēmējdarbību pakļaut vispārējiem tirdzniecības un civilajiem likumiem, kas ikvienam
indivīdam un firmai liek izpildīt savas saistības pilnībā atbilstoši līguma nosacījumiem. Ja bankas tiek
saglabātas kā priviliģēti nodibinājumi, kas pakļauti īpašiem tiesību normu nosacījumiem, tās paliek
instruments, ko valdības var izmantot fiskāliem mērķiem. Tad katrs ierobežojums, kas noteikts
nesegto līdzekļu izsniegšanai, ir atkarīgs no valdības un parlamenta labajiem nodomiem. Tie var
ierobežot izsniegšanu uz laiku, kas tiek dēvēts par normālu. Ierobežojums tiks atcelts, kad vien valdība
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Jēdziens „normāla” kredīta paplašināšana ir bezjēdzīgs. Papildu nesegto līdzekļu izsniegšana,
neatkarīgi no to daudzuma, vienmēr iekustina tādas izmaiņas cenu struktūrā, kuru raksturošana ir
tirdzniecības cikla teorijas uzdevums. Protams, ja papildu izdotais daudzums nav liels, tāda nav arī
nenovēršamā paplašināšanās ietekme.
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uzskatīs, ka ārkārtas situācija attaisno ārkārtas pasākumu izmantošanu. Ja valdība un to atbalstošā
partija vēlas palielināt tēriņus, neapdraudot savu popularitāti ar augstāku nodokļu ieviešanu, tās
vienmēr būs gatavas saukt strupceļu, kurā nonākušas, par ārkārtas situāciju. Glābiņa meklēšana pie
drukāšanas preses un banku vadītāju, kas vēlas izpatikt to rīcību regulējošajām varas iestādēm,
padevīguma ir galvenais līdzeklis valdībām, kas alkst tērēt naudu mērķiem, par kuriem nodokļu
maksātāji nav gatavi maksāt augstākus nodokļus.
Brīvas banku lietas ir vienīgā pieejamā metode, lai novērstu briesmas, ko rada kredīta paplašināšana.
Taisnība, ka tā varētu nekavēt lēnu kredīta paplašināšanos, ko ļoti šaurās robežās tur piesardzīgas
bankas, kas sniedz sabiedrībai visu nepieciešamo informāciju par savu finansiālo stāvokli. Tomēr brīvu
banku lietu apstākļos būtu neiespējami attīstīt kredīta paplašināšanu ar visām tās nenovēršamajām
sekām par ierastu - ir kārdinājums teikt normālu - ekonomikas sistēmas iezīmi. Tikai brīva banku
uzņēmējdarbība būtu nodrošinājusi tirgus ekonomiku pret krīzēm un pagrimumu.
Skatoties atpakaļ pēdējo divu gadsimtu vēsturē, nevar neapzināties, ka liberālisma pastrādātās kļūdas
banku lietu problēmu risināšanā bija nāvējošs trieciens tirgus ekonomikai. Nebija nekāda iemesla
atteikties no brīvās uzņēmējdarbības principa banku jomās. Vairums liberālo politiķu vienkārši
padevās izplatītajam naidīgumam pret naudas aizdošanu un procentu saņemšanu. Viņi neapzinājās, ka
procentu likme ir tirgus parādība, ar ko varas iestādes vai jebkāda cita aģentūra nevar manipulēt ad
libitum251. Viņi pieņēma māņticību, ka procentu likmes pazemināšana sniedz ieguvumus un ka kredīta
paplašināšana ir pareizais līdzeklis, kā iegūt tādu lētu naudu. Nekas nekaitēja liberālisma pamatam
vairāk kā gandrīz regulāra drudžainu uzplaukumu un krasu cenu kāpumu tirgos atgriešanās, kam
sekoja ilgstoši kritumi. Sabiedriskā doma ir kļuvusi pārliecināta, ka tādas norises ir nenovēršamas
netraucētā tirgus ekonomikā. Cilvēki neuztvēra, ka tas, par ko viņi žēlojās, ir obligāts rezultāts
politikām, kas virzītas uz procentu likmju samazināšanu ar kredīta paplašināšanas līdzekļiem. Viņi
spītīgi turējās pie šīm politikām un velti mēģināja cīnīties pret to nevēlamajām sekām ar arvien lielāku
valdības iejaukšanos.

Novērojumi diskusijās par brīvām banku lietām
Banku skola uzskatīja, ka pārlieka kredītzīmju izsniegšana nav iespējama, ja banka ierobežo tās
uzņēmējdarbību ar īstermiņa aizdevumu izsniegšanu252. Kad aizdevums ir atmaksāts termiņā,
kredītzīmes atgriežas pie bankas un tādējādi pazūd no tirgus. Tomēr tas notiek tikai tad, ja banka
ierobežo izsniegto kredītu daudzumu. (Tomēr pat tad tas neanulēs ietekmi, ko radījusi tās iepriekšējā
kredīta paplašināšana. Tas tikai pievienos tam ietekmi par vēlāku kredīta samazināšanos.) Ierasta lietu
virzība ir tāda, ka banka aizstāj zīmes, kam beidzies termiņš un kas ir atmaksātas, diskontējot jaunus
vekseļus. Tad pēc iepriekšēja aizdevuma atmaksas no tirgus izņemtu kredītzīmju daudzumam atbilst
no jauna izsniegtu kredītzīmju daudzums.
Secība, kas noteic ierobežojumu kredīta paplašināšanai brīvu banku lietu sistēmā, darbojas citādākā
veidā. Tai nav nekādas saistības ar procesu, ko paredz tā sauktais Fullartona princips253. To rada tas, ka
kredīta paplašināšana pati par sevi nepaplašina bankas klientu loku, tas ir, cilvēku skaitu, kas piešķir
pieprasījuma prasījumiem pret šo banku naudas aizstājēju raksturu. Tā kā pārāk liela nesegto līdzekļu
izsniegšana no vienas bankas puses, kā tas ir parādīts iepriekš, vienlaikus palielina daudzumu, ko
bankas, kas paplašinās, klienti maksā citiem cilvēkiem, tāpat tā palielina arī pieprasījumu pēc tās
naudas aizstājēju izpirkšanas. Tādējādi tas liek bankai, kas paplašinās, atgriezties pie ierobežojumiem.
Šo faktu nekad neapšaubīja attiecībā uz pieprasījuma noguldījumiem, par ko tiek izsniegti čeki. Ir
acīmredzams, ka banka, kas paplašinās, ļoti drīz nonāktu sarežģītā pozīcijā rēķinu nokārtošanā ar
citām bankām. Tomēr cilvēki brīžiem uzstāja, ka situācija ir atšķirīga, kamēr runa ir par kredītzīmēm.
Aplūkojot naudas aizstājēju problēmas, katalaktika apgalvo, ka aplūkotos prasījumus daļa cilvēku
uztver kā naudu, ka tie, tāpat kā nauda, tiek atdoti un saņemti darījumos un paturēti naudas krājumā.
Viss, ko katalaktika apgalvo par naudas aizstājējiem, paredz šādu situāciju. Tomēr nejēdzīgi būtu
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Fullartona princips (Principle of Fullarton) - Banku skolas princips, ka, kamēr banka saglabā savu
kredītzīmju apmaināmību metāla naudā (zeltā), kam ir jātur „atbilstoša” rezerve tai, ir neiespējami
pārmēru daudz izsniegt savas kredītzīmes pret veselīgām īstermiņa obligācijām ar fiksētu īsu atmaksas
termiņu (līdz 90 dienām).
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uzskatīt, ka katra jebkuras bankas izsniegtā kredītzīme patiešām kļūst par naudas aizstājēju. Kredītzīmi
par naudas aizstājēju padara īpaša veida labā reputācija, ko iemantojusi banka, kas to izsniedz.
Mazākās šaubas par bankas spēju vai vēlmi izpirkt jebkuru kredītzīmi bez nekādas kavēšanās jebkurā
brīdī un bez nekādiem izdevumiem tās turētājam kaitē īpašajai labajai reputācijai un atņem
kredītzīmēm to kā naudas aizstājēju raksturu. Mēs varam pieņemt, ka ikviens ne tikai ir sagatavots
saņemt tādas apšaubāmas kredītzīmes kā aizdevumu, bet arī labprātāk izvēlas tās saņemt kā
maksājumu tā vietā, lai gaidītu ilgāk. Tomēr, ja pastāv jebkādas šaubas par to galveno raksturu, cilvēki
steigsies pēc iespējas ātrāk no tām atbrīvoties. Viņi savā naudas krājumā paturēs naudu un tādus
naudas aizstājējus, ko viņi uzskata par pilnībā drošiem, un atbrīvosies no aizdomīgajām kredītzīmēm.
Šīs kredītzīmes tiks tirgotas ar atlaidi, un tas novirzīs tās atpakaļ pie izdevējas bankas, kurai vienīgajai
ir saistības izpirkt tās par pilnu nominālvērtību.
Jautājumu joprojām labāk var izskaidrot, izskatot banku lietu apstākļus kontinentālajā Eiropā. Tur
komerciālās bankas bija brīvas no jebkādiem ierobežojumiem attiecībā uz čekiem piesaistīto
noguldījumu daudzumu. Tās būtu bijušas pozīcijā, lai izsniegtu apgrozības kredītu un tādējādi
paplašinātu kredītu, pieņemot metodes, ko izmantoja bankas anglosakšu valstīs. Tomēr sabiedrība
nebija gatava tādus banku noguldījumus uztvert kā naudas aizstājējus. Ierasti cilvēks, kas saņēma
čeku, nekavējoties to apmainīja pret skaidru naudu un tādējādi izņēma tādu daudzumu no bankas.
Komerciālai bankai bija neiespējami aizdot, izņemot niecīgas summas, kreditējot parādnieka kontu.
Tiklīdz parādnieks izrakstīja čeku, notika aplūkotā naudas daudzuma izņemšana no bankas. Tikai lieli
uzņēmumi pret noguldījumiem izturējās kā naudas aizstājējiem. Lai gan centrālās bankas lielākajā daļā
šo valstu nebija pakļautas nekādiem tiesiskiem ierobežojumiem attiecībā uz to noguldījumu
uzņēmējdarbību, tām bija traucēts izmantot to kā līdzekli liela mēroga kredīta paplašināšanai, jo
noguldījumu valūtas klientu loks bija pārāk mazs. Kredītzīmes praktiski bija tikai instruments
apgrozības kredītam un kredīta paplašināšanai.
Deviņpadsmitā gadsimta astoņdesmitajos gados Austrijas valdība sāka projektu čeku grāmatiņu
naudas popularizēšanai, Pasta krājdienesta paspārnē izveidojot čeku kontu nodaļu. Kaut kādā mērā tā
guva panākumus. Šajā Pasta nodaļā esošos līdzekļus klientu loks, kas bija plašāks nekā Centrālajai
emisijas bankai, uztvēra kā naudas aizstājējus. Sistēmu vēlāk saglabāja jaunas valstis, kas 1918.gadā
nomainīja Habsburgu impēriju. To ir pieņēmušas arī daudzas citas Eiropas valstis, piemēram, Vācija. Ir
svarīgi apzināties, ka šāda veida noguldījumu valūta bija tikai valdības pasākums un ka apgrozības
kredīts, ko izsniedza sistēma, tika aizdots tikai valdībām. Ir raksturīgi, ka Austrijas Pasta Krāšanas
institūcijas, un lielākās daļas tamlīdzīgo ārvalstīs, nosaukums nebija Krāšanas banka, bet gan Krāšanas
birojs (Austrijas Reparācijas komisija). Bez šiem pieprasījuma noguldījumiem valdības pasta sistēmā
lielākajā daļā valstu ārpus anglosakšu zemēm kredītzīmes - un mazākā mērā arī noguldījumi Valdības
kontrolētajā Centrālajā emisijas bankā - ir galvenais apgrozības kredīta veids. Runājot par kredīta
paplašināšanu šajās valstīs, gandrīz pilnībā tiek domāts par kredītzīmēm.
Savienotajās Valstīs daudzi darba devēji mēnešalgas un pat nedēļas darba atalgojumu maksā, izrakstot
čekus. Kamēr čeka uzrādītāji nekavējoties skaidrā naudā izņem iegūtos čekus un visu naudas
daudzumu izņem no bankas, metode nozīmē tikai to, ka smaga nasta ar monētu un kredītzīmju
darbībām tiek pārcelta no darba devēja kasiera uz bankas kasieri. Tur nav nekādas saistības ar
katalaktiku. Ja visi pilsoņi tā rīkotos ar saņemtajiem čekiem, noguldījumi nebūtu naudas aizstājēji un
tos nevarētu izmantot kā apgrozības kredīta instrumentus. Tikai tas, ka ievērojama daļa sabiedrības
noguldījumus uztver kā naudas aizstājējus, padara tos par to, kas izplatīti tiek dēvēts par čeku
grāmatiņu naudu vai noguldījuma valūtu.
Ir kļūda ar brīvu banku lietu jēdzienu saistīt situāciju, kurā ikviens brīvi var izsniegt kredītzīmes un ad
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libitum mānīt sabiedrību. Cilvēki bieži atsaucas uz Tuka citētu anonīma amerikāņa domugraudu:
„Brīvs darījums banku lietās ir brīvs darījums krāpšanā”. Tomēr brīvība kredītzīmju izsniegšanā būtu
ievērojami sašaurinājusi kredītzīmju izmantošanu, ja nebūtu pilnībā to apspiedusi. Šo ideju attīstīja
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banku brīvību, rezultāts būs pilnīga kredītzīmju apslāpēšana Francijā. Vēlos ikvienam dot tiesības
256
izsniegt kredītzīmes tā, lai nevienam vairs nevajadzētu kredītzīmes pieņemt.”
Cilvēki varētu saglabāt viedokli, ka kredītzīmes ir ērtākas par monētām un ka ērtības apsvērumi iesaka
to lietošanu. Šādā situācijā sabiedrībai jābūt gatavai maksāt papildus par izvairīšanos no neērtībām
saistībā ar smagu monētu nēsāšanu kabatās. Tādēļ agrākos laikos banku ar neapšaubāmu
maksātspēju izdotām kredītzīmēm bija neliela piemaksa pret metāla naudu. Tādēļ ceļotāju čeki ir
diezgan iecienīti, lai gan banka, tos izsniedzot, iekasē komisijas maksu par to izsniegšanu. Tomēr tam
visam nav nekādas nozīmes saistībā ar aplūkoto problēmu. Tas nesniedz pamatojumu politikām, kas
aicina sabiedrību izmantot kredītzīmes. Valdības neveicināja kredītzīmju lietojumu, lai izvairītos no
neērtībām, kad dāmas iepērkas. To ideja bija samazināt procentu likmi un pavērt ceļu to valsts kasēm
lētu kredītu avotam. To acīs nesegto līdzekļu daudzuma palielinājums bija līdzeklis labklājības
veicināšanai.
Kredītzīmes nav saistošas. Visi kapitālisma ekonomiskie sasniegumi būtu panākti, ja tās nekad nebūtu
ieviestas. Turklāt noguldījumu valūta var izdarīt visu to pašu, ko var kredītzīmes. Un valdības iesaiste
komerciālo banku noguldījumos nevar būt attaisnojama ar liekulīgu ieganstu, ka nabaga nezinošie
algotie darbinieki un lauksaimnieki ir jāaizsargā pret negantajiem baņķieriem.
Tomēr, daži cilvēki varētu jautāt, kā ir ar komerciālo banku karteli? Vai bankas nevarētu slepeni
vienoties par neierobežotu savu nesegto līdzekļu izsniegšanas paplašinājumu? Iebildums ir nejēdzīgs.
Kamēr vien sabiedrībai - ar valdības iejaukšanos - nav atņemtas tiesības izņemt savus noguldījumus,
neviena banka nevar riskēt pati ar savu labo reputāciju, slepeni vienojoties ar bankām, kuru labā slava
nav tik augsta kā tās pašas. Nedrīkst aizmirst, ka katra banka, kas izsniedz nesegtos līdzekļus, ir
diezgan nedrošā pozīcijā. Tās vērtīgākais aktīvs ir tās reputācija. Tā bankrotēs, tiklīdz parādīsies šaubas
par pilnīgu tās uzticamību un maksātspēju. Bankai, kas atrodas labā pozīcijā, būtu pašnāvnieciski
sasaistīt savu vārdu ar citu banku, kuru labā slava ir sliktāka, vārdiem. Brīvu banku situācijā banku
kartelis iznīcinātu visu valsts banku sistēmu. Tas nebūtu nevienas bankas interesēs.
Lielākoties bankas ar labu reputāciju tiek vainotas par to konservatīvismu un atturību kredīta
paplašināšanā. Cilvēku, kas nav izpelnījušies kredītu, acīs tāda atturība izskatās kā netikums. Tomēr tas
ir pirmais un galvenais banku rīcības nosacījums, darbojoties brīvu banku apstākļos.
Mūsu laikabiedriem ir ārkārtīgi grūti iedomāties brīvu banku lietu apstākļus, jo viņi kā pašsaprotamu
uztver valdības iejaukšanos banku lietās. Tomēr ir jāatceras, ka šī valdības iejaukšanās bija balstīta uz
kļūdainu pieņēmumu, ka kredīta paplašināšana ir pienācīgs līdzeklis, kā pastāvīgi samazināt procentu
likmi un ar to nekaitējot nevienam, izņemot bezjūtīgos kapitālistus. Valdības iejaucās tieši tādēļ, ka
zināja, ka brīvas banku lietas saglabā kredīta paplašināšanu šaurās robežās.
Ekonomistiem varētu būt taisnība apgalvojumā, ka pašreizējais banku stāvoklis valdību iejaukšanos
banku problēmās padara ieteicamu. Tomēr šis pašreizējais banku stāvoklis nav rezultāts netraucētas
tirgus ekonomikas darbībai. Tas ir rezultāts dažādiem valdību mēģinājumiem radīt nepieciešamos
apstākļus liela apmēra kredīta paplašināšanai. Ja valdības nekad nebūtu iejaukušās, kredītzīmju un
noguldījumu valūtas izmantojums būtu ierobežots vien ar tiem iedzīvotāju slāņiem, kas ļoti labi zina,
kā atšķirt maksātspējīgas un maksātnespējīgas bankas. Nekāda liela apmēra kredīta paplašināšana
nebūtu bijusi iespējama. Tikai valdības ir atbildīgas par to, ka izplatījusies māņticīga bijība, ar kādu
parasts cilvēks uzlūko ikvienu papīra gabalu, uz kuras valsts kase vai institūcijas, ko tā kontrolē, ir
uzrakstījušas maģiskos vārdus likumīgs maksāšanas līdzeklis.
Valdības iejaukšanās pašreizējā banku situācijā varētu būt attaisnojama, ja tās mērķis būtu likvidēt
neapmierinošos apstākļus, novēršot vai vismaz nopietni ierobežojot jebkādu turpmāku kredīta
paplašināšanos. Patiesībā mūsdienu valdības iejaukšanās galvenais mērķis ir pastiprināt tālāku kredīta
paplašināšanos. Šī politika ir nolemta neveiksmei. Agrāk vai vēlāk tās rezultātam jābūt katastrofai.

13. Naudas krājumu apmērs un uzbūve
Kopējo naudas un naudas aizstājēju daudzumu indivīdi un firmas tur savos naudas krājumos. Katru
daļu nosaka galējais lietderīgums. Ikviens vēlas paturēt noteiktu savas kopējās turības daļu skaidrā
naudā. Viņš atbrīvojas no naudas pārpalikuma, palielinot pirkumus, un remdē naudas trūkumu,
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palielinot pārdošanu. Izplatītā terminoloģija, kas jauc pieprasījumu pēc naudas tās krājumam un
pieprasījumu pēc turības un pārdodamām precēm, nedrīkst maldināt ekonomistu.
Tas, kas ir derīgs attiecībā uz indivīdiem un firmām, ne mazāk patiess ir attiecībā uz ikviena skaita
indivīdu vai firmu naudas krājuma summu. Skatu punkts, no kura mēs aplūkojam tādu indivīdu un
firmu skaitu par kopumu un saskaitām viņu naudas krājumus, nav svarīgs. Pilsētas, provinces vai valsts
naudas krājums ir visu tās iedzīvotāju naudas krājumu summa.
Pieņemsim, ka tirgus ekonomika izmanto tikai viena veida naudu un ka naudas aizstājēji ir nezināmi
vai tos bez izņēmuma izmanto ikviens visā teritorijā. Piemēram, tur ir zelta nauda un izpērkamas
kredītzīmes, ko izsniegusi pasaules banka un ko ikviens uztver kā naudas aizstājējus. Šo pieņēmumu
pasākumi, kas kavē preču un pakalpojumu maiņu, neietekmē naudas lietu stāvokli un naudas krājumu
apmēru. Muitas nodevas, embargo un šķēršļi migrācijai ietekmē tendences uz cenu, algu un procentu
likmju vienādošanu. Tie tiešā veidā neizraisa atbildes reakciju naudas krājumos.
Ja valdības mērķis ir palielināt tās subjektu turētās naudas daudzumu, tai ir jādod rīkojums tiem
noguldīt noteiktu daudzumu iestādē un atstāt to neskartu. Nepieciešamība iegūt šo daudzumu ikvienu
piespiestu pārdot vairāk un pirkt mazāk; vietējās cenas kristos; eksports palielinātos un imports
samazinātos; naudas daudzums tiktu ievests. Tomēr, ja valdība vienkārši kavētu preču ievešanu un
naudas izvešanu, tā nesasniegtu šo mērķi. Ja imports samazinās, citām lietām paliekot nemainīgām,
līdz ar to samazinās arī eksports.
Loma, kādu nauda spēlē starptautiskajā tirdzniecībā, neatšķiras no tās, kādu tā spēlē vietējā
tirdzniecībā. Nauda nav mazākā mērā maiņas līdzeklis ārējā tirdzniecībā, kā tā ir vietējā tirdzniecībā.
Gan vietējā tirdzniecībā, gan starptautiskajā tirdzniecībā pirkumu un pārdošanas rezultāts ir vairāk
nekā pārejoša izmaiņa indivīdu un firmu naudas krājumā tikai tad, ja cilvēki mērķtiecīgi tiecas
palielināt vai ierobežot savus naudas krājumus. Naudas pārpalikums ieplūst valstī tikai tad, kad tās
iedzīvotāji savus naudas krājumus vēlas palielināt vairāk kā to vēlas ārvalstnieki. Naudas aizplūšana
rodas vien tad, ja iedzīvotāji vairāk par ārvalstniekiem vēlas samazināt savus naudas krājumus. Naudas
pāreja no vienas valsts uz otru valsti, ko nekompensē pāreja pretējā virzienā, nekad nav neapzināts
starptautiskās tirdzniecības darījumu rezultāts. Tas vienmēr ir rezultāts apzinātām izmaiņām
iedzīvotāju naudas krājumos. Tāpat kā kvieši tiek eksportēti tikai tad, ja valsts iedzīvotāji vēlas
eksportēt kviešu pārpalikumu, arī nauda tiek eksportēta vien tad, ja iedzīvotāji vēlas eksportēt naudas
summu, ko viņi uzskata par pārpalikumu.
Ja valsts pievēršanās naudas aizstājēju, kādi netiek lietoti ārvalstīs, izmantošanai, rodas tāds
pārpalikums. Šo naudas aizstājēju parādīšanās ir līdzvērtīga valsts naudas piedāvājuma plašākā
nozīmē, tas ir, naudas piedāvājums plus nesegtie līdzekļi, palielinājumam; tas rada naudas
piedāvājuma plašākā nozīmē pārpalikumu. Iedzīvotāji alkst atbrīvoties no savas daļas pārpalikumā,
palielinot savus vietējo vai ārvalstu preču pirkumus. Pirmajā gadījumā eksports samazinās, un otrajā
imports palielinās. Abos gadījumos naudas pārpalikums nonāk ārvalstīs. Tā kā, pēc mūsu pieņēmuma,
naudas aizstājējus nevar eksportēt, aizplūst tikai naudai atbilstošās lietas. Rezultātā vietējā naudas
piedāvājumā plašākā nozīmē (nauda + nesegtie līdzekļi) naudas īpatsvars samazinās un nesegto
līdzekļu īpatsvars palielinās. Vietējais naudas uzkrājums šaurākā nozīmē tagad ir mazāks nekā bija
iepriekš.
Tagad, mēs turpinām pieņemt, vietējie naudas aizstājēji vairs nav naudas aizstājēji. Banka, kas tos
izsniegusi, vairs tos neizpērk naudā. Šie bijušie naudas aizstājēji tagad ir prasījumi pret banku, kas
nepilda savas saistības, banku, kuras spēja un vēlme atmaksāt savus parādus ir apšaubāma. Neviens
nezina, vai un kad tie vispār tiks izpirkti. Tomēr ir iespējams, ka sabiedrība šos prasījums izmantot kā
kredīta naudu. Kā naudas aizstājēji tie tika uzskatīti par atbilstošiem naudas summai, par kādu tie
sniedza prasījumu, kas jāatmaksā jebkurā brīdī. Kā kredīta nauda tie tagad tiek tirgoti ar atlaidi.
Šajā brīdī var iejaukties valdība. Tā izdod dekrētu, ka šie kredīta naudas gabali ir likumīgs maksāšanas
līdzeklis ar savu nominālvērtību257. Nevienam tirgotājam nav tiesību tos diskriminēt. Dekrēts mēģina
piespiest sabiedrību lietas ar atšķirīgu maiņas vērtību uztvert tā, it kā to maiņas vērtība būtu vienāda.
Tas iejaucas tirgus noteiktajā cenu struktūrā. Tas nosaka minimālās cenas kredīta naudai un
maksimālās cenas preču naudai (zeltam) un ārējai maiņai. Rezultāts nav tāds, kāds bija valdības
mērķis. Maiņas vērtības atšķirība starp kredīta naudu un zeltu nepazūd. Tā kā ir aizliegts uzmantot
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monētas atbilstoši to tirgus cenai, cilvēki vairs tās neizmanto pirkšanā un pārdošanā, un parādu
nomaksā. Viņi tās patur vai izved. Preču nauda pazūd no vietējā tirgus. Slikta nauda - teic Grešama
likums - labu naudu izspiež no valsts. Pareizāk būtu teikt, ka nauda, kura ar valdības dekrētu ir pārāk
zemu novērtēta, pazūd no tirgus, un nauda, kura ar dekrētu ir pārvērtēta, paliek.
Tādējādi preču naudas aizplūšana nav nevēlamas maksājumu bilances ietekme, bet gan valdības
iejaukšanās ietekme cenu struktūrā.

14. Maksājumu bilances
Visu indivīda vai indivīdu grupas ienākumu un izdevumu jebkurā noteiktā laika periodā
pretnostatījums naudas izteiksmē tiek saukts par maksājumu bilanci. Aktīvu puse un pasīvu puse
vienmēr ir vienādas. Bilance vienmēr ir līdzsvarā.
Ja vēlamies zināt indivīda pozīciju tirgus ekonomikā, mums ir jāpalūkojas uz viņa maksājumu bilanci.
Tā pastāsta mums visu par lomu, kādu viņš spēlē sociālās darba dalīšanas sistēmā. Tā parāda, ko viņš
dod saviem līdzcilvēkiem un ko viņš saņem vai paņem no viņiem. Tā parāda, vai viņš ir sevi uzturošs
kārtīgs pilsonis vai zaglis, vai no žēlastības dāvanām dzīvojošs. Tā parāda, vai viņš patērē visus savus
ieņēmumus vai daļu no tiem ietaupa. Ir daudzas cilvēcīgas lietas, kas nav atspoguļotas grāmatvedības
virsgrāmatas lappusē; ir tikumi un sasniegumi, netikumi un noziegumi, kas atskaitēs neatstāj nekādas
pēdas. Tomēr, kamēr vien cilvēks ir iekļauts sociālajā dzīvē un darbībās, kamēr viņš sniedz ieguldījumu
kopīgos sabiedrības centienos un viņu novērtē viņa līdzcilvēki, un kamēr viņš patērē to, kas tiek vai
varētu tikt pārdots un pirkts tirgū, sniegtā informācija ir pilnīga.
Ja mēs apvienojam noteikta skaita indivīdu maksājumu bilances un neieskaitām vienības, kas attiecas
uz darījumiem starp šīs grupas locekļiem, mēs izveidojam grupas maksājumu bilanci. Šī bilance mums
pasaka, kā grupas, kas uzskatāma par apvienotu cilvēku kopumu, locekļi ir saistīti ar pārējo tirgus
sabiedrību. Tādējādi mēs varam izveidot Ņujorkas advokatūras locekļu, Beļģijas lauksaimnieku, Parīzes
vai Šveices Bernes kantona iedzīvotāju maksājumu bilanci. Statistiķi visvairāk interesējas par to, lai
noteiktu dažādu valstu iedzīvotāju, kas organizēti kā neatkarīgas valstis, maksājumu bilanci.
Lai gan indivīda maksājumu bilance sniedz izsmeļošu informāciju par viņa sociālo pozīciju, grupas
bilance atklāj krietni mazāk. Tā nepasaka neko par grupas locekļu savstarpējām attiecībām. Jo lielāka
ir grupa un mazāk vienveidīgi tās locekļi, jo lielāki trūkumi ir informācijai, ko sniedz maksājumu
bilance. Dānijas maksājumu bilance pasaka vairāk par dāņu apstākļiem, nekā Savienoto Valstu bilance
pasaka par amerikāņu apstākļiem. Ja kāds vēlas aprakstīt valsts sociālo un ekonomisko situāciju,
viņam nav jāaplūko katra atsevišķa iedzīvotāju maksājumu bilance. Tomēr nedrīkst veidot citas grupas
kā vien tādas, kuru sastāvā esošie locekļi vispārēji ir vienādi pēc sava sociālā stāvokļa un savām
ekonomiskajām aktivitātēm.
Tādējādi maksājumu bilanču lasīšana ir ļoti pamācoša. Tomēr, lai pasargātos no izplatītām aplamībām,
ir jāzina, kā tās izskaidrot.
Ir pierasts valsts maksājumu bilancē atsevišķi uzskaitīt naudas un beznaudas vienības. Bilance par
pozitīvu tiek dēvēta tad, ja pastāv naudas un zelta stieņu ievešanas pārpalikums pār naudas un zelta
stieņu izvešanu. Bilance par nelabvēlīgu tiek saukta, ja naudas un zelta stieņu izvešana pārsniedz
ievešanu. Šī terminoloģija sakņojas senajās merkantilistu kļūdās, kas diemžēl joprojām ir izdzīvojušas,
par spīti postošajai ekonomistu kritikai. Naudas un zelta stieņu ievešana un izvešana tiek uzskatīta par
neapzinātu rezultātu beznaudas vienību iekļaušanai maksājumu bilancē. Šis viedoklis ir pilnībā
kļūdains. Pārpalikums naudas un zelta stieņu eksportā nav rezultāts neveiksmīgai apstākļu sakritībai,
kas atgadījusies ar valsti kā Dieva pirksts. Tas ir rezultāts tam, ka aplūkotās valsts iedzīvotāji vēlas
samazināt turētās naudas daudzumu un tā vietā pirkt preces. Tādēļ zeltu iegūstošo valstu maksājumu
bilance ierasti ir „nelabvēlīga”; tādēļ valsts, kas daļu sava naudas krājuma aizstāj ar nesegtajiem
līdzekļiem, maksājumu bilance ir „nevēlama”, kamēr šis process turpinās.
Neviena tālredzīga rīcība no tēvišķas institūcijas puses nav nepieciešama, lai valsts nezaudētu visu
savu naudas krājumu ar nelabvēlīgu maksājumu bilanci. Šajā ziņā lietas nav atšķirīgas starp
personīgām indivīdu un grupu maksājumu bilancēm. Nedz arī atšķirīgas ir pilsētu un suverēnu valstu
maksājumu bilances. Nekāda valdības iejaukšanās nav nepieciešama, lai atturētu Ņujorkas
iedzīvotājus no visas savas naudas iztērēšanas darījumos ar citiem četrdesmit deviņiem Savienotajiem
štatiem. Kamēr ikviens amerikānis piešķir nozīmi naudas glabāšanai, viņš spontāni pārņems lietas
kontroli. Tādējādi viņš sniegs savu daļu atbilstoša naudas piedāvājuma savā valstī saglabāšanā. Tomēr,
ja neviens amerikānis nebūtu ieinteresēts jebkāda naudas krājuma turēšanā, neviens valdības
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pasākums saistībā ar ārējo tirdzniecību un starptautisko maksājumu kārtošanu neatturētu aizplūdumu
no Amerikas kopējā naudas krājuma. Būtu nepieciešams stingri noteikts embargo naudas un zelta
izvešanai.

15. Iekšējās maiņas likmes
Vispirms pieņemsim, ka ir tikai viena veida nauda. Tad uz naudas pirktspēju dažādās vietās ir
attiecināms tas pats, kas attiecībā uz preču cenām. Kokvilnas gala cena Liverpūlē nevar pārsniegt gala
cenu Teksasas štata pilsētā Hjūstonā vairāk kā ir transportēšanas izmaksas. Tiklīdz cena Liverpūlē
pieaug līdz augstākajam punktam, tirgotāji vedīs kokvilnu uz Liverpūli un tādējādi radīs tendenci uz
gala cenas atgriešanos. Bez institucionāliem šķēršļiem pasūtījuma cena maksājumam par noteiktu
daudzumu guldeņu Amsterdamā nevar pieaugt Ņujorkā virs daudzuma, ko nosaka monētu
pārkalšanas, transportēšanas, apdrošināšanas un procentiem izmaksas laika posmā, kas nepieciešams
visām šīm darbībām. Tiklīdz atšķirība pārsniedz šo punktu - zelta izvešanas punktu - kļūst ienesīgi vest
zeltu no Ņujorkas uz Amsterdamu. Tāda nosūtīšana guldeņu maiņas likmi Ņujorkā samazina zem zelta
izvešanas punkta. Atšķirību starp iekšējo preču maiņas likmju un naudas maiņas pielāgošanu rada tas,
ka ierasti preces pārvietojas tikai vienā virzienā, proti, no vietām ar ražošanas pārpaliku uz tām, kur ir
patēriņa pārpalikums. Kokvilna tiek vesta no Hjūstonas uz Liverpūli un nevis no Liverpūles uz
Hjūstonu. Tās cena Hjūstonā ir zemāka kā Liverpūlē par transportēšanas izmaksu apmēru. Tomēr
nauda tiek vesta te šajā, te tajā virzienā.
To, kas mēģina izskaidrot iekšējo maiņas likmju un iekšējās naudas pārvešanas svārstības kā
beznaudas vienību uzstādījuma maksājumu bilancē noteiktas, kļūda ir tā, ka viņi naudai piešķir
izņēmuma pozīciju. Viņi neredz, ka attiecībā uz iekšējās maiņas likmēm nav atšķirības starp naudu un
precēm. Ja kokvilnas tirdzniecība starp Hjūstonu un Liverpūli vispār ir iespējama, kokvilnas cenas abās
šajās vietās nevar atšķirties vairāk kā kopējais transportēšanai nepieciešamo izmaksu apmērs. Tādā
pašā veidā, kā notiek kokvilnas plūsma no Savienoto Valstu dienvidu daļām uz Eiropu, zelts plūst no
zeltu iegūstošām valstīm, piemēram, Dienvidāfrikas uz Eiropu.
Ignorēsim trīspusēju tirdzniecību un zeltu iegūstošo valstu gadījumu, un pieņemsim, ka indivīdiem un
firmām, kas viena ar otru tirgojas uz zelta standarta pamata, nav nodoma mainīt savu naudas krājumu
izmēru. No viņu pirkumiem un pārdošanas rodas prasījumi, kas rada nepieciešamību pēc vietējiem
maksājumiem. Tomēr atbilstoši mūsu pieņēmumam šie iekšējie maksājumi ir vienāda daudzuma.
Daudzums, ko A iedzīvotājiem ir jāmaksā B iedzīvotājiem, ir vienāds ar daudzumu, ko B iedzīvotājiem
ir jāmaksā A iedzīvotājiem. Tādēļ ir iespējams ietaupīt zelta transportēšanas no A uz B un no B uz A
izmaksas. Prasījumus un parādus var nokārtot ar sava veida vietējo muitošanu. Tā ir tikai tehniska
problēma, vai šo izlīdzināšanu īsteno iekšējā muitas organizācija vai īpaša tirgus ārvalstu valūtai
apgrozījums. Jebkurā gadījumā cena, kādu A (vai B) iedzīvotājam ir jāmaksā par maksājumu uz B (vai
A), tiek saglabāta robežās, ko noteic transportēšanas izmaksas. Tā nevar būt lielāka par
nominālvērtību vairāk nekā ir transportēšanas izmaksas (zelta izvešanas punkts) un nevar būt zemāka
par transportēšanas izmaksām (zelta ievešanas punkts).
Var gadīties, ka - visiem citiem mūsu pieņēmumiem paliekot nemainīgiem - ir pagaidu neatbilstība
starp maksājumiem no A uz B un no B uz A. Tad no zelta iekšējās transportēšanas var izvairīties vienīgi
ar kredīta darījuma iestarpinājumu. Ja izvedējs, kuram šodien ir jāmaksā no A uz B, var ārvalstu
valūtas tirgū nopirkt prasījumus pret B iedzīvotājiem ar maksājuma termiņu līdz deviņdesmit dienām,
viņš var ietaupīt zelta transportēšanas izmaksas, aizņemoties B aplūkoto summu uz deviņdesmit dienu
periodu. Ārvalstu valūtas tirgotāji izmantos šo pagaidu līdzekli, ja aizņemšanās izmaksas B nepārsniedz
aizņemšanas izmaksas A par vairāk nekā divkāršām zelta transportēšanas izmaksām. Ja zelta
transportēšanas izmaksas ir 1/8 procenta, viņi būs gatavi kā procentus maksāt par trīs mēnešu
aizdevumu B līdz 1 procentam (pro anno258) vairāk nekā atbilst noteiktajai naudas tirgus procentu
likmei, par kādu - bez tādām prasībām par vietējiem maksājumiem - notiktu kredīta darījumi starp A
un B.
Ir pieļaujams šo faktus paust, apgalvojot, ka maksājumu bilances starp A un B ikdienas stāvoklis
nosaka ikdienas punktu, kādā - zelta izvešanas punkta un zelta ievešanas punkta noteiktajās robežās tiek noteiktas ārvalstu valūtas likmes. Tomēr nevajag aizmirst piebilst, ka tas notiek vien tad, ja A un B
iedzīvotāji negrasās mainīt savu naudas krājumu izmēru. Tikai tādēļ, ka šis ir gadījums, kļūst iespējams
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vispār izvairīties no zelta pārvešanas un ārvalstu valūtas likmes divu zelta punktu noteiktajās robežās.
Ja A iedzīvotāji vēlas samazināt savus naudas krājumu un B iedzīvotāju vēlas savus palielināt, zelts ir
jāpārved no A uz B un likme par telegrāfisku sūtījumu uz B sasniedz zelta izvešanas punktu A. Tad zelts
tiek nosūtīts no A uz B tādā pašā veidā, kā kokvilna ierasti tiek nosūtīta no Savienotajām Valstīm uz
Eiropu. Telegrāfiska sūtījuma likme B sasniedz zelta izvešanas punktu, jo A iedzīvotāji pārdod zeltu B
iedzīvotājiem, nevis tādēļ, ka viņu maksājumu bilance nav labvēlīga.
Viss šis ir derīgs attiecībā uz jebkādiem maksājumiem, kas tiek veikti starp dažādām vietām. Nav
atšķirības, vai aplūkotās pilsētas pieder vienai suverēnai valstij vai dažādām suverēnām valstīm.
Tomēr valdības iejaukšanās ievērojami mainīja apstākļus. Visas valdības ir izveidojušas institūcijas, kas
savu valstu iedzīvotājiem padara iespējamu iekšējo vietējo maksājumu veikšanu par nominālvērtību.
Iesaistītās valūtas transportēšanas no vienas vietas uz citu izmaksas sedz valsts kase vai valsts
centrālās bankas sistēma, vai cita valdības banka, piemēram, dažādu Eiropas valstu pasta krājbankas.
Tādējādi vairs nav nekāda tirgus vietējai iekšējai maiņai. Sabiedrībai nav jāmaksā vairāk par iekšējiem
pasūtījumiem kā par vietējiem vai, ja maksa ir nedaudz atšķirīga, tai vairs nav nekādas saistības ar
iekšējās valūtas kustības valstī svārstībām. Šī valdības iesaiste ir saasinājusi atšķirību starp vietējiem
maksājumiem un maksājumiem uz ārvalstīm. Vietējie maksājumi tiek veikti par nominālvērtību, bet
attiecībā uz ārvalstu maksājumiem svārstības parādās zelta punktu noteiktajās robežās.
Ja vairāk nekā viena veida nauda tiek izmantota par maiņas līdzekli, to savstarpējās maiņas likmi
nosaka to pirktspēja. Dažādu preču gala cenas, kas izteiktas katrā no diviem vai vairākiem naudas
veidiem, ir savstarpēji proporcionālas. Galīgā maiņas likme starp dažādiem naudas veidiem atspoguļo
to pirktspēju attiecībā uz precēm. Ja parādās jebkādas neatbilstības, rodas iespēja peļņu nesošiem
darījumiem un uzņēmēju, kas vēlas izmantot šo iespēju, darbības liek tai atkal pazust. Ārvalstu valūtas
pirktspējas paritātes teorija ir tikai vispārējo teorēmu par cenu noteikšanu pielāgošana īpašam
gadījumam, kad līdzās pastāv dažādi naudas veidi.
Nav svarīgi, vai dažādi naudas veidi pastāv līdzās vienā teritorijā vai arī to lietojums ir ierobežots
noteiktos rajonos. Jebkurā gadījumā to savstarpējās maiņas likmes ir virzītas uz galīgo stāvokli, kurā
vairs nav starpības, vai kāds pērk un pārdot par šo vai citu naudas veidu. Kamēr iekšējā darījuma
izmaksām ir kāda loma, šīs izmaksas ir jāpievieno vai jāatņem.
Pirktspējas izmaiņas neparādās vienā laikā attiecībā uz visām precēm un pakalpojumiem. Apsvērsim
atkal praktiski ļoti svarīgo piemēru par cenu uzpūšanu tikai vienā valstī. Pieaugums vietējās kredīta
naudas vai bezseguma naudas daudzumā vispirms ietekmē tikai dažu preču un pakalpojumu cenas.
Citu preču cenas kādu laiku paliek savā iepriekšējā līmenī. Maiņas likme starp vietējo valūtu un ārējām
valūtām tiek noteikta biržā - tirgus organizēta un pārvaldīta atbilstoši paraugiem un komerciālajiem
paradumiem biržā. Tirgotāji šajā īpašajā tirgū ir ātrāki par pārējiem cilvēkiem nākotnes izmaiņu
paredzēšanā. Tā rezultātā ārvalstu valūtas tirgus cenu struktūra atspoguļo jaunu naudas attiecību
drīzāk nekā daudzu preču un pakalpojumu cenas. Tiklīdz vietējā uzpūšanās sāk ietekmēt dažu preču
cenas - katrā ziņā pirms tā ir radījusi visu savu ietekmi uz lielākās daļas preču un pakalpojumu cenām ārvalstu valūtas cenai ir tendence pieaugt līdz punktam, kas atbilst vietējo cenu un algu likmju
galīgajam stāvoklim.
Tas ir pilnībā nepareizi izskaidrots. Cilvēki neapzinājās, ka ārvalstu valūtas likmju pieaugums tikai
paredz vietējo patēriņa cenu kustību. Viņi atvalstu valūtas uzplaukumu izskaidroja kā rezultātu
nelabvēlīgai maksājumu bilancei. Pieprasījums pēc ārvalstu valūtas, viņi uzstāja, ir palielinājies, jo ir
pasliktinājusies tirdzniecības bilance vai citu vienību maksājumu bilance, vai vienkārši nepatriotisku
spekulantu veiktu draudīgu mahināciju dēļ. Augstākās cenas, kas jāmaksā par ārvalstu valūtu, rada
vietējo cenu ievestajām precēm pieaugumu. Vietējo produktu cenām ir jāseko šim paraugam, jo
pretējā gadījumā to zemais līmenis iedrošinās uzņēmējus atturēt tās no vietējā patēriņa un pārdot tās
ārvalstīs ar uzcenojumu.
Šajā izplatītajā mācībā iekļautās nepareizības var viegli parādīt. Ja uzpūšanās nepalielina vietējās
sabiedrības nominālo ienākumu, viņi būtu spiesti ierobežot savu patēriņu ar ievestiem vai vietējiem
produktiem. Pirmajā gadījumā ievešana samazinātos un otrajā gadījumā palielinātos izvešana.
Tādējādi tirdzniecības bilance atkal būtu tāda, kādu merkantilisti sauc par labvēlīgu stāvokli.
Stingri piespiesti, merkantilisma piekritēji nevar neatzīt šādas spriešanas neapstrīdamību. Tomēr, viņi
teic, tā attiecas tikai uz normāliem tirdzniecības apstākļiem. Tā neņem vērā situāciju valstīs, kurām ir
nepieciešamība ievest ļoti svarīgas preces, piemēram, pārtiku un būtiskus izejmateriālus. Tādu preču
ievešanu nevar samazināt zem noteikta minimuma. Tās tiek ievestas neatkarīgi no tā, kāda cena par
tām ir jāmaksā. Ja ārvalstu valūtu, kas nepieciešama to ievešanai, nevar iegūt ar atbilstošu izvešanas
apmēru, tirdzniecības bilance kļūst nelabvēlīga un ārvalstu valūtas likmēm arvien vairāk ir jāpieaug.
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Tas ir ne mazāk iluzori kā visas citas merkantilistu idejas. Lai cik steidzams un svarīgs arī būtu indivīda
vai indivīdu grupas pieprasījums pēc dažām precēm, viņi to var apmierināt tirgū, vienīgi maksājot
tirgus cenu. Ja austrietis vēlas nopirkt Kanādas kviešus, viņam ir jāmaksā tirgus cena Kanādas dolāros.
Viņam ir jāiegūst šie Kanādas dolāri, izvedot preces tieši uz Kanādu vai uz kādu citu valsti. Viņš
nepalielina pieejamo Kanādas dolāru daudzumu, maksājot augstāku cenu (Austrijas vietējā valūtā
šiliņos) par Kanādas dolāriem. Vēl jo vairāk viņš nevar atļauties maksāt tādas augstas cenas (šiliņos)
par ievestiem kviešiem, ja viņa ienākumi (šiliņos) paliek nemainīgi. Tikai tad, ja Austrijas Valdība sāk
uzpūšanas politiku un tādējādi palielina šiliņu skaitu savu pilsoņu kabatās, austrieši atrodas pozīcijā, lai
turpinātu pirkt tādu Kanādas kviešu daudzumu, kādu viņi mēdza pirkt, nesamazinot citus izdevumus.
Ja nebūtu vietējās inflācijas, jebkurš ievesto preču cenu kāpums radītu viņu pieprasījuma kritumu vai
citu preču patēriņa ierobežošanu. Tādējādi tiktu iekustināts iepriekš aprakstītais pielāgošanas process.
Ja cilvēkam trūkst naudas, lai nopirktu maizi no sava kaimiņa - ciema maiznieka - iemesls netiek
saskatīts iespējamā naudas trūkumā. Iemesls ir tas, ka šis cilvēks nav guvis panākumus viņam
nepieciešamā naudas daudzuma nopelnīšanā, pārdodot preces vai sniedzot pakalpojumus, par kuriem
cilvēki ir gatavi maksāt. Tas pats ir attiecināms uz starptautisko tirdzniecību. Valsti var nomocīt tas, ka
tā cieš zaudējumus, nepārdodot ārvalstīs tik daudz preču, cik tai būtu jāpārdod, lai nopirktu visu
pārtiku, ko vēlas tās pilsoņi. Tomēr tas nenozīmē, ka trūkst ārvalstu valūtas. Tas nozīmē, ka iedzīvotāji
ir nabadzīgi. Un vietējā uzpūšana noteikti nav piemērots līdzeklis šīs nabadzības novēršanai.
Nedz arī spekulācijai ir kāda saistība ar ārvalstu valūtas likmju noteikšanu. Spekulanti tikai paredz
sagaidāmās izmaiņas. Ja viņi kļūdās, ja viņu viedoklis, ka notiek uzpūšana, ir nepareizs, cenu struktūra
un ārvalstu valūtas likmes neatbildīs viņu gaidām un viņiem būs jāmaksā par savām kļūdām ar
zaudējumiem.
Mācība, saskaņā ar kuru ārvalstu valūtas likmes noteic maksājumu bilance, ir balstīta uz aizliegtu īpaša
gadījuma vispārinājumu. Ja divas vietas - A un B - izmanto tāda paša veida naudu un ja iedzīvotāji
nevēlas veikt nekādas izmaiņas savu naudas krājumu izmērā, noteiktā laika periodā naudas daudzums,
ko A iedzīvotāji maksā B iedzīvotājiem ir vienāds ar daudzumu, ko B iedzīvotāji maksā A iedzīvotājiem,
un visus maksājumus var veikt pārvedot naudu no A uz B un no B uz A. Tad B telegrāfiska
pārskaitījuma likme A nevar paaugstināties virs punkta, kas ir nedaudz zem zelta izvešanas punkta, un
tā nevar samazināties zem punkta, kas ir nedaudz virs zelta ievešanas punkta, un otrādāk. Šajās
robežās ikdienas maksājumu bilances stāvoklis noteic ikdienas ārvalstu valūtas likmes stāvokli. Tā
notiek tikai tādēļ, ka nedz A iedzīvotāji, nedz B iedzīvotāji nevēlas mainīt savu naudas krājumu
daudzumu. Ja A iedzīvotāji vēlas samazināt savu naudas krājumu un B iedzīvotāji vēlas savu palielināt,
no A uz B pārvestā nauda un B telegrāfiska pārskaitījuma likme A sasniedz zelta izvešanas punktu.
Tomēr nauda netiek pārvesta, jo A maksājumu bilance ir kļuvusi nelabvēlīga. Tas, ko merkantilisti sauc
par nelabvēlīgu maksājumu bilanci, ir ietekme no tā, ka A iedzīvotāji ir apzinātu ierobežojuši savus
naudas krājumus un B iedzīvotāji ir apzināti palielinājuši savus naudas krājumus. Ja neviens A
iedzīvotājs nebūtu gatavs samazināt savu naudas krājumu, tāda naudas aizplūšana no A nekad
nevarētu īstenoties.
Atšķirība starp tirdzniecību naudā un to pārdodamās precēs ir šāda: ierasti preces pārvietojas pa
vienvirziena ceļu, proti, no vietām, kur ir ražošanas pārpalikums, uz tām, kur ir patēriņa pārpalikums.
Tā rezultātā noteiktas preces cena vietās, kur ir ražošanas pārpalikums, ierasti ir par transportēšanas
izmaksu apmēru zemāka nekā vietās, kur ir patēriņa pārpalikums. Lietas ir atšķirīgas ar naudu, ja mēs
neņemam vērā apstākļus zeltu iegūstošās valstīs un tajās valstīs, kuru iedzīvotāji apzināti tiecas uz
savu naudas krājumu izmaiņām. Nauda pārvietojas te šajā, te tajā virzienā. Vienā brīdī valsts naudu
izved, citā brīdī tā naudu ieved. Katra eksportējoša valsts ļoti drīz kļūst par importējošu valsti tiešā
saistībā ar tās iepriekšējo izvešanu. Tikai šī iemesla vien dēļ ir iespējams ietaupīt naudas pārvešanas
izmaksas ar ārvalstu valūtas tirgus savstarpējo iedarbību.

16. Procentu likmes un naudas attiecība
Naudai kredīta darījumā ir tāda pati loma, kāda tai ir visos citos uzņēmējdarbības darījumos. Ierasti
aizdevumi tiek izsniegti naudā, un procenti un pamatkapitāls tiek izmaksāti naudā. Maksājumi, kas ir
rezultāts tādiem darījumiem, naudas krājuma izmēru ietekmē tikai īslaicīgi. Aizdevumu, procentu un
pamatkapitāla saņēmēji iegūto summu iztērēja patēriņam vai investīcijām. Viņi palielina savus naudas
krājumus tikai tad, ja noteikti apsvērumi - neatkarīgi no saņemtās naudas ieplūšanas - motivē viņus
rīkoties šādi.
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Procentu tirgus likmes galīgais stāvoklis vienāds visiem tāda paša rakstura aizdevumiem. Atšķirības
procentu likmē rada atšķirības parādnieka veselīgumā un uzticamībā vai līguma nosacījumu
atšķirības259. Atšķirības procentu likmēs, ko nerada šīs atšķirības apstākļos, ir virzītas uz pazušanu.
Pieteikuma kredītam iesniedzēji vēršas pie aizdevējiem, prasot zemāku protestu likmi. Aizdevēji vēlas
sniegt cilvēkiem, kas ir gatavi maksāt augstākas procentu likmes. Lietas naudas tirgū ir tādas pašas kā
visos citos tirgos.
Attiecībā uz iekšējā kredīta darījumiem iekšējās procentu likmes ir jāņem vērā tāpat, kā atšķirības
naudas standartā, ja tādas ir. Apcerēsim divu valstu - A un B - gadījumu. A ir noteikts zelta standarts, B
ir noteikts sudraba standarts. Aizdevējam, kurš apsver naudas aizsniegšanu no A un B, vispirms ir
jāpārdod zelts pret sudrabu un pēc tam - aizdevuma izbeigšanā - sudrabs atkal pret zeltu, par
pamatkapitālu, ko atmaksā parādnieks (sudrabā) nopirks mazāku zelta daudzumu, nekā kreditors
iztērēja, kad iepriekš veica darījumu. Tādēļ viņš veiks aizdošanu B tikai tad, ja procentu tirgus likme
starp A un B ir pietiekami liela, lai segtu sagaidāmo sudraba cenas pret zelta cenu kritumu. Tendence
uz procentu tirgus likmes vienādošanu īstermiņa aizdevumiem, kas dominē, ja A un B abas izmanto
vienu naudas standartu, tiek būtiski vājināta, ja standarti ir dažādi.
Ja A un B abas izmanto vienādu standartu, A bankām ir neiespējami paplašināt kredītu, ja B bankas
neizmanto tādu pašu politiku. Kredīta paplašināšana A rada cenu kāpumu un īstermiņa procentu
likmes īslaicīgi krītas A, kamēr procentu likmes B paliek nemainīgas. Tā rezultātā izvešana no A
samazinās un ievešana A palielinās. Turklāt naudas aizdevēji A vēlas aizdot īstermiņa aizdevumu tirgū
B. Tā rezultātā notiek ārēja aizplūšana no A, kas liek naudas rezervēm A bankās sarukt. Ja A bankas
neatsakās no savas paplašināšanās politikas, tās kļūs maksātnespējīgas.
Šis process ir pilnībā nepareizi izskaidrots. Cilvēki runā par nozīmīgu un būtisku funkciju, kas valsts
centrālajai bankai ir jāpilda tautas vārdā. Viņi saka, centrālās bankas svēts pienākums ir saglabāt
ārvalstu valūtas likmju stabilitāti un aizsargāt valsts zelta rezervi pret uzbrukumiem no ārvalstu
spekulantu un viņu vietējo līdzdalībnieku puses. Patiesība ir tāda, ka viss, ko centrālā banka dara, lai
tās zelta rezerve neizgaist, tiek darīts, lai saglabātu savu maksātspēju. Tā ir apdraudējusi savu
finansiālo pozīciju, lai sāktu kredīta paplašināšanu un tagad tai ir jāanulē sava iepriekšējā rīcība, lai
izvairītos no tās katastrofālajām sekām. Tās paplašināšanās politikai ir radušies šķēršļi, kas ierobežo
nesegto līdzekļu izsniegšanu.
Karadarbības terminoloģijas pielietojums nav piemērots, aplūkojot naudas lietas, kā tas ir aplūkojot
visas citas katalaktikas problēmas. Starp centrālajām bankām nav tādas lietas kā „karš”. Nekādi
draudīgi spēki „neuzbrūk” bankas pozīcijai un neapdraud ārvalstu valūtas likmju stabilitāti. Neviens
„aizsargātājs” nav nepieciešams, lai pasargātu valsts valūtas sistēmu. Turklāt nav taisnība, ka tas, kas
attur valsts centrālo banku vai tās privātās bankas no vietējo procentu likmju tirgus samazināšanas, ir
apsvērumi par zelta standarta un ārvalstu valūtas stabilitātes saglabāšanu un starptautiski
apvienojušos kapitālistisko naudas aizdevēju mahināciju izjaukšanu. Procentu tirgus likmi nevar
samazināt ar kredīta paplašināšanu, izņemot vien uz īsu laiku, un pat tad tas rada visas tās iedarbības,
kuras apraksta tirdzniecības cikla teorija.
Kad Anglijas Banka izpirka kredītzīmi, kas izsniegta atbilstoši līguma nosacījumiem, tā nesavtīgi
neizdarīja būtisku pakalpojumu britu tautai. Tā vienkārši darīja to, ko katra mājsaimniece dara,
samaksājot pārtikas preču tirgotāja rēķinu. Ideja, ka ir daži īpaši nopelni tajā, kā centrālā banka izpilda
savu brīvprātīgi uzņemto atbildību, varētu būt cēlusies tikai tādēļ, ka atkal un atkal valdības izsniedza
šīm bankām privilēģiju liegt to klientiem maksājumus, uz kuriem viņiem ir likumīgas tiesības. Patiesībā
centrālās bankas arvien vairāk kļuva valsts kasu pakļautības iestādes, mazāk esot kā instrumenti, lai
veiktu kredīta paplašināšanu un uzpūšanu. Nav praktiski nekādas nozīmes, vai tās pieder vai nepieder
valdībām un vai tās tieši pārvalda valdības amatpersonas. Būtībā bankas, kas izsniedz apgrozības
kredītu, šodien katrā valstī ir tikai kā valsts kasu sabiedrotās.
Ir tikai viens līdzeklis kā pastāvīgi saglabāt vietējās un nacionālās valūtas nominālvērtību pret zeltu un
ārvalstu valūtu: beznosacījuma izpirkšana. Centrālai bankai ir jāpērk par paritātes likmi jebkurš zelta
vai ārvalstu valūtas daudzums, ko piedāvā pret vietējām kredītzīmēm un noguldījumu valūtu; no otras
puses tai ir jāpārdod - bez izšķiršanas - jebkāds zelta un ārvalstu valūtas daudzums, ko pieprasa cilvēki,
kas ir gatavi maksāt paritātes cenu vietējās kredītzīmēs, monētās vai noguldījuma valūtā. Tāda bija
centrālo banku politika ar zelta standartu. Tāda bija arī politika tām valdībām un centrālajām bankām,
kas bija pieņēmušas valūtas sistēmu, kas ierasti zināma ar zelta valūtas standarta nosaukumu. Vienīgā
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atšķirība starp „tradicionālo” vai klasisko zelta standartu, kāds tas pastāvēja Lielbritānijā no
deviņpadsmitā gadsimta sākuma līdz Pirmā pasaules kara sākumam, un citās valstīs, no vienas puses
un zelta valūtas standartu no otras puses, ir saistīta ar zelta monētu izmantojumu vietējā tirgū.
Klasiskā zelta standarta gadījumā daļu pilsoņu naudas krājumu veidoja zelta monētas un pārējie bija
naudas aizstājēji. Zelta valūtas standarta gadījumā naudas krājumus veidoja tikai naudas aizstājēji.
Noteiktas ārvalstu valūtas likmes piesaiste ir līdzvērtīga izpirkumam par šo likmi.
Arī ārvalstu valūtas pielīdzināšanas konts var gūt panākumus, kamēr vien tas pieturas pie tādām
pašām metodēm.
Acīmredzami ir iemesli, kādēļ pēdējās desmitgadēs Eiropas valdības priekšroku centrālo banku
darbībā ir devušas ārvalstu valūtu pielīdzināšanas kontiem. Tiesību akti par centrālo banku bija
sasniegums liberālajām valdībām vai valdībām, kas neuzdrīkstējās atklāti izaicināt - vismaz finanšu
politikas īstenošanā - liberālo valstu sabiedrisko domu. Tādēļ centrālo banku darbības tika piemērotas
ekonomikas brīvībai. Tā iemesla dēļ tās tika uzskatītas par neapmierinošām šajā laikā, kad pieaug
totalitārisms. Ārvalstu valūtas pielīdzināšanas konta galvenās pazīmes atšķirībā no centrālās bankas
politikas ir:
1. Varas iestādes konta darījumus patur noslēpumā. Likumi ir centrālām bankām uzlikuši pienākumu
īsos intervālos - ierasti katru nedēļu - publicēt savu patieso stāvokli. Tomēr ārvalstu valūtas
pielīdzināšanas kontu statuss ir zināms tikai ierosinātājiem. Ierēdniecība veic ziņošanu publikai tikai
pēc laika sprīža, kad skaitļi interesē tikai vēsturniekus un uzņēmējs tos nekādi nevar pielietot.
2. Šī slepenība padara iespējamu cilvēku, kas pārāk neatbalsta varas iestādes, izšķiršanu. Daudzās
Eiropas kontinentālajās valstīs tā radīja apkaunojošu kukuļošanu. Citas valdības izmantoja varu, lai līdz
kaitējumam diskriminētu uzņēmējus, kas pieder valodas vai reliģijas mazākumam vai kas atbalsta
opozīcijas partijas.
3. Paritāti vairs nenosaka likums, ko atbilstoši izsludinājis parlaments, un tādēļ tas ir zināms visiem
pilsoņiem. Noteikšana ir atkarīga no birokrātu patvaļības. Laiku pa laikam laikraksti vēstīja:
Ruritānijas260 valūta ir vāja. Pareizāks raksturojums būtu bijis: Ruritānijas varas iestādes ir nolēmušas
palielināt ārvalstu valūtas cenu261.
Ārvalstu valūtas pielīdzināšanas konts nav burvju nūjiņa uzpūšanas ļaunumu dziedināšanai. To nevar
piemērot citādāk, kā vien ar līdzekļiem, kas pieejami „tradicionālām” centrālajām bankām. Un tam tāpat kā centrālajām bankām - ir jācieš neveiksme darbībās, lai saglabātu ārvalstu valūtas likmes
nominālvērtībā, ja pastāv vietējā uzpūšanās un kredīta paplašināšana.
Ir apgalvots, ka „tradicionālās” metodes cīņā pret ārējo aizplūšanu, izmantojot diskonta likmi, vairs
nedarbojas, jo valstis vairs nav gatavas ievērot „spēles noteikumus”. Tomēr zelta standarts nav spēle,
bet sociāla institūcija. Tā darbošanās nav atkarīga no jebkādu cilvēku gatavības ievērot kādus
pieņemtus noteikumus. To kontrolē nepielūdzama ekonomikas likuma darbība.
Kritiķi savu iebildumu pamato, atsaucoties uz to, ka starpkaru periodā diskonta likmes pieaugums
neapturēja ārējo aizplūšanu, tas ir, metāla naudas aizplūšanu un noguldījumu pārvešanu uz ārvalstīm.
Tomēr šo parādību izraisīja valdību politikas, kas vērstas pret zeltu un par uzpūšanu. Ja cilvēks paredz,
ka zaudēs 40 procentus savas bilances saistībā ar gaidāmo devalvāciju, viņš mēģinās savu noguldījumu
pārvest citur un nemainīs savas domas, ja bankas likme valstī, kas plāno devalvāciju, palielināsies par 1
vai 2 procentiem. Tāds diskonta likmes kāpums acīmredzami nekompensē zaudējumus, kas ir desmit
vai divdesmit, vai pat četrdesmit reizes lielāki. Protams, zelta standarts nevar darboties, ja valdības
vēlas kaitēt tā darbībai.

17. Sekundāri maiņas līdzekļi
Naudas lietojums nenovērš atšķirības, kas pastāv starp dažādām beznaudas precēm attiecībā uz
pieprasījumu pēc tām. Naudas ekonomikā pastāv ļoti būtiska atšķirība starp to, cik ejoša ir nauda, un
cik ejošas ir pārdodamās preces. Tomēr pēdējā grupā pastāv atšķirības starp dažādiem paraugiem.
Dažiem no tiem ir vieglāk bez kavēšanās atrast pircēju, kas ir gatavs maksāt augstāko cenu, kāda
konkrētajā tirgus stāvoklī ir augstākā iespējamā. Ar citām tas ir sarežģītāk. Pirmšķirīgās obligācijas ir
pieprasītākas nekā māja pilsētas galvenajā ielā, un vecs kažoks ir pieprasītāks nekā astoņpadsmitā
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gadsimta valstsvīra autogrāfs. Vairs netiek salīdzināta dažādu pārdodamo preču pievilcība pircēju acīs
ar pilnīgo naudas prečspēju. Tik tikko tiek salīdzināta dažādu preču pievilcības pircēju acīs pakāpe. Var
runāt tikai par pārdodamo preču sekundāro prečspēju.
Tas, kuram pieder preču krājums ar augsta līmeņa sekundāro prečspēju, atrodas pozīcijā, lai
ierobežotu savu naudas krājumu. Viņš var gaidīt, ka kādu dienu, kad viņam būs nepieciešams,
palielināt savu naudas krājumu, viņš būs pozīcijā, lai pārdotu visas šīs preces ar augstu sekundārās
prečspējas līmeni bez kavēšanās par augstāko tirgū iegūstamo cenu. Tādējādi cilvēka vai firmas
naudas krājuma apmēru ietekmē tas, vai viņam pieder vai nepieder krājums ar precēm, kurām ir
augsta līmeņa sekundārā prečspēja. Naudas krājuma izmēru un izmaksas, ko rada tā turēšana, var
samazināt, ja ir pieejamas ienākumus nesošās preces ar augstu sekundārās pirktspējas līmeni.
Tā rezultātā rodas īpašs pieprasījums pēc tādām precēm no cilvēkiem, kas vēlas tās paturēt, lai
samazinātu sava naudas krājuma izmaksas. Šo preču cenu daļēji nosaka šis īpašais pieprasījums; bez tā
tās būtu zemākas. Šīs preces ir sekundārais maiņas līdzeklis, tā sakot, un to maiņas vērtība ir rezultāts
divu veidu pieprasījumam: pieprasījumam, kas saistīts ar to kā sekundāro maiņas līdzekļu
pakalpojumiem, un pieprasījumam, kas saistīts ar citiem to sniegtajiem pakalpojumiem.
Izmaksas, kas rodas glabājot naudu, ir vienādas ar procentiem, kādu aplūkotā summa būtu nesusi, ja
būtu tikusi investēta. Izmaksas, kas radušās no sekundāro maiņas līdzekļu krājuma glabāšanas, veido
starpība starp vērtspapīru, kas izmantoti šim mērķim procentu ieņēmumiem, un augstākiem
ieņēmumiem no citiem vērtspapīriem, kas atšķiras no iepriekšējiem tikai ar savu zemāko prečspēju un
tādēļ nav piemēroti sekundāro maiņas līdzekļu lomai.
Kopš senseniem laikiem dārglietas ir izmantotas kā sekundārais maiņas līdzeklis, Mūsdienās ierasti
izmantoti sekundārie maiņas līdzekļi ir:
1.Prasījumi pret bankām, baņķieriem un krājbankām, kuru - lai gan nav naudas aizstājēji262 - termiņš
beidzas katru dienu vai ko var izņemt ar neilgu iepriekšējo brīdinājumu.
2. Obligācijas, kuru apmērs un izplatība ir tik liela, ka ierasti ir iespējams pārdot mērenu to daudzumu,
nekaitējot tirgum.
3. Galu galā dažreiz pat noteikti īpaši ejoši krājumi vai pat preces.
Protams, no naudas krājumu turēšanas izmaksu samazinājuma sagaidāmie ieguvumi ir jāsalīdzina ar
noteiktiem draudiem, kas rodas. Vērtspapīru un jo vairāk preču pārdošana var būt iespējama tikai ar
zaudējumiem. Šīs briesmas nepastāv banku bilancēs un banku maksātnespējas risks parasti ir niecīgs.
Tādējādi procentus nesoši prasījumi pret bankām un baņķieriem, kurus var izņemt ar īsu brīdinājumu,
ir izplatītākais sekundārais maiņas līdzeklis.
Nedrīkst jaukt sekundāros maiņas līdzekļus ar naudas aizstājējiem. Naudas aizstājēji maksājumu
kārtošanā tiek atdoti un saņemti atpakaļ kā nauda. Savukārt sekundārie maiņas līdzekļi vispirms ir
jāapmaina pret naudu vai naudas aizstājējiem, ja kāds vēlas tos izmantot - apkārtceļā - maksāšanai vai
naudas krājuma palielināšanai.
Prasījumiem, kas izmantoti kā sekundārais maiņas līdzeklis, šī pielietojuma dēļ ir plašāks tirgus un
augstāka cena. Tā rezultāts ir tāds, ka tie ienes zemākus procentus nekā tāda paša veida prasījumi, kas
nav piemēroti izmantošanai par sekundārajiem maiņas līdzekļiem. Valdības parādzīmes un obligācijas,
ko var izmantot kā sekundāros maiņas līdzekļus, var apmainīt ar parādniekam labvēlīgākiem
nosacījumiem nekā aizdevumus, kas nav piemēroti šim mērķim. Tādēļ ar to saistītie parādnieki vēlas
organizēt tirgu savu parādsaistību apliecinājumiem tādā veidā, lai tie kļūtu pievilcīgi tiem, kas meklē
sekundāros maiņas līdzekļus. Viņi ir nodomājuši padarīt iespējamu katram tādu vērtspapīru turētājam
tos pārdot vai izmantot tos kā ķīlu, aizņemoties ar vissaprātīgākajiem nosacījumiem. Reklamējot
sabiedrībai savu obligāciju laišanu klajā, viņi uzsver šīs iespējas kā īpašu labumu.
Tādā pašā veidā bankas un baņķieri vēlas piesaistīt pieprasījumu pēc sekundārajiem maiņas
līdzekļiem. Tās piedāvā ērtus nosacījumus saviem klientiem. Tās mēģina pārspēt viena otru, saīsinot
laiku, kas nepieciešams uzteikuma paušanai. Dažreiz tās maksā procentus pat par naudu pirms
termiņa bez uzteikuma iesniegšanas. Šajā sāncensībā dažas bankas ir aizgājušas pārāk tālu un
apdraudējušas savu maksātspēju.
Pēdējās desmitgades politiskie apstākļi ir snieguši banku atlikumiem, ko var izmantot kā sekundāros
maiņas līdzekļus, palielinātu nozīmi. Gandrīz visu valstu valdības ir iesaistītas kampaņā pret
kapitālistiem. Tās ir nodomājušas atsavināt viņiem ar nodokļu un monetāriem pasākumiem. Kapitālisti
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vēlas aizstāvēt savu īpašumu, paturot daļu no saviem līdzekļiem viegli realizējamus, lai savlaicīgi
izvairītos no konfiskācijas pasākumiem. Viņi tur atlikumus bankās tajās valstīs, kurās konfiskācijas vai
valūtas devalvācijas draudi uz doto brīdi ir mazāki nekā citās valstīs. Tiklīdz izredzes mainās, viņi savus
atlikumus pārved uz valstīm, kuras īslaicīgi šķietami piedāvā lielāku drošību. Šie līdzekļi cilvēkiem ir
prātā, kad viņi runā par „karsto naudu”.
Karstās naudas nozīme naudas lietu plejādē ir rezultāts vienas rezerves sistēmai. Lai centrālām
bankām atvieglotu kredīta paplašināšanas uzsākšanu, Eiropas valdību mērķis jau sen bija savu valstu
zelta rezervju koncentrēšana centrālajās bankās. Citas bankas (privātās bankas, tā sakot, tās, kas nav
apveltītas ar īpašām privilēģijām un nav tiesīgas izsniegt kredītzīmes) ierobežo savus naudas krājumus
savu ikdienas darījumu vajadzībām. Tās vairs nepatur rezervi pret savām saistībām ar ikdienas
termiņu. Tās neuzskata par nepieciešamu līdzsvarot savu saistību termiņu datumus un savus aktīvus
tā, lai katru dienu būtu gatavas bez palīdzības izpildīt savas saistības pret saviem kreditoriem. Tās
paļaujas uz centrālo banku. Kad aizdevēji vēlas izņemt vairāk nekā „normālu” daudzumu, privātās
bankas aizņemas nepieciešamos līdzekļus no centrālās bankas. Privāta banka uzskata sevi par likvīdu,
ja tai ir pietiekams daudzums ķīlas, pret ko centrālā banka aizdos, vai arī vekseļi, kurus centrālā banka
pārdiskontēs263.
Kad sākās karstās naudas ieplūšanas, valstu, kurās tā bija īslaicīgi noguldīta, privātās bankas
nesaskatīja neko nepareizu pret šiem līdzekļiem attiekties ierastā veidā. Tās izmantoja tām uzticētos
papildu līdzekļus, palielinot savus aizdevumus uzņēmējdarbībai. Tās neuztraucās par sekām, lai gan
zināja, ka šie līdzekļi tiks izņemti, tiklīdz parādīsies jebkādas šaubas par to valstu fiskālo vai monetāro
politiku. Šo banku statusa nelikvidāte bija nepārprotama: no vienas puses lielas summas, kuras
klientiem bija tiesības izņemt ar īsu uzteikuma termiņu, un no otras puses aizdevumi uzņēmējiem, ko
var atgūt vien vēlāk. Vienīgā piesardzīgā metode attiecībā uz karsto naudu būtu bijusi turēt zelta un
ārvalstu valūtas rezervi pietiekami lielu, lai atmaksātu visu daudzumu pēkšņas izņemšanas gadījumā.
Protams, šī metode būtu likusi bankām iekasēt no klientiem komisijas maksu par viņu līdzekļu
turēšanu drošībā.
Šveices bankām kārtis tika atklātas 1936.gada septembra dienā, kad Francija devalvēja Francijas
franku. Karstās naudas noguldītāji nobijās; viņi baidījās, ka Šveice varētu sekot Francijas piemēram.
Varēja gaidīt, ka viņi visi mēģinās nekavējoties pārvest savus līdzekļus uz Londonu vai Ņujorku, vai pat
Parīzi, kas tuvākajās nedēļās šķietami piedāvāja mazāko risku par valūtas vērtības krišanos. Tomēr
Šveices komerciālās bankas neatradās pozīcijā, lai atmaksātu šos līdzekļus bez Nacionālas bankas
palīdzības. Tās bija aizdevušas tos uzņēmējdarbībai - lielu daļu uzņēmējdarbībai valstīs, kuras ar
ārvalstu valūtas kontroli bija bloķējušas savus atlikumus. Vienīgā izdeja tām būtu bijusi aizņemšanās
no Nacionālās bankas. Tad tās būtu saglabājušas savu maksātspēju. Tomēr noguldītāji, kas
samaksājuši, nekavējoties būtu prasījuši Nacionālai bankai saņemto kredītzīmju izpirkšanu - zeltā vai
valūtā. Ja Nacionālā banka neizpildītu šo prasību, tādā veidā patiesībā būtu atteikusies no zelta
standarta un devalvētu Šveices franku. Ja no otras puses banka būtu izpirkusi kredītzīmes, tā būtu
zaudējusi lielāku daļu no savas rezerves. Rezultāts būtu bijusi panika. Paši šveicieši būtu mēģinājuši
sagādāt pēc iespējas vairāk zelta un ārvalstu valūtas. Visa valsts naudas sistēma būtu sabrukusi.
Vienīgā alternatīva Šveices Nacionālajai bankai būtu bijusi nemaz nepalīdzēt privātām bankām. Tomēr
tas būtu pielīdzināms valsts nozīmīgāko kredītiestāžu maksātnespējai.
Tādējādi Šveices valdībai nebija atstāta nekāda izvēle. Tai bija tikai viens līdzeklis, lai novērstu
ekonomikas katastrofu - nekavējoties sekot paraugam un devalvēt Šveices franku. Lietu nevarēja
atlikt.
Vispār Lielbritānija, sākoties karam 1939.gada septembrī, nonāca līdzīgos apstākļos. Londonas pilsēta
reiz bija pasaulē lielākais banku centrs. Ir pagājis ilgs laiks, kopš tā zaudēja šo funkciju. Tomēr
ārvalstnieki un domīniju pilsoņi joprojām - kara priekšvakarā - turēja ievērojamus īstermiņa atlikumus
britu bankās. Turklāt bija lieli noguldījumi centrālajām bankām „sterliņu zonā”. Ja britu valdība nebūtu
iesaldējusi visus šos atlikumus, nosakot ārvalstu valūtu ierobežojumus, britu banku maksātnespēja
kļūtu nepārprotama. Ārvalstu valūtas kontrole tika slēpta ar moratoriju bankām. Tas atbrīvoja tās no
pienākuma publiski atzīt savu nespēju izpildīt savas saistības.
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18. Inflācijas piekritēju vēstures redzējums
Ļoti izplatīta mācība apgalvo, ka proporcionāli pieaugošai naudas vienības pirktspējas pazemināšanai
bija izšķiroša loma vēsturiskajā attīstībā. Tiek apgalvots, ka cilvēce nebūtu sasniegusi pašreizējo
labklājību, ja naudas piedāvājums nebūtu palielināts lielākā apmērā nekā bija pieprasījums pēc
naudas. Tā rezultātā samazinātā pirktspēja, tiek teikts, bija nepieciešams nosacījums ekonomikas
attīstībai. Darba dalīšanas pastiprināšana un kapitāla uzkrāšanās pieauguma turpināšanās, kas ir
simtkāršojis darba produktivitāti, varētu radīt tikai pasauli, kurā proporcionāli pieaug cenas. Uzpūšana
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rada labklājību un turību; saplakums - postu un ekonomikas pagrimumu . Politiskās literatūras un
ideju, kas valstu naudas un kredītu politikas vadīja gadsimtiem ilgi, izpēte atklāj, ka šis viedoklis ir
gandrīz vispārēji pieņemts. Neskatoties uz visiem ekonomistu brīdinājumiem, arī pašlaik tas ir
nespeciālistu ekonomikas filozofijas pamatā. Ne mazākā mērā tā ir būtība lorda Keinsa un viņa
sekotāju abās puslodēs mācībām.
Uzpūšanas politikas popularitāte lielā mērā ir saistīta ar dziļi iesakņojušos naidu pret aizdevējiem.
Inflācija tiek apsvērta tikai tādēļ, ka tā ir labvēlīga parādniekiem uz aizdevēju rēķina. Tomēr uzpūšanas
piekritēju vēstures redzējums, kas mums ir jāaplūko šajā nodaļā, ir tikai attāli saistīts ar šo
pretaizdevēju argumentu. Tā apgalvojums, ka „paplašināšanās politika” ir ekonomikas attīstības
dzinējspēks un „ierobežošanas politika” ir baisākais no visiem ļaunumiem, galvenokārt ir balstīts uz
citiem argumentiem.
Ir skaidri redzams, ka inflācijas mācības radītās problēmas nevar atrisināt ar vēsturiskās pieredzes
iemācīto. Nav šaubu, ka cenu vēsture vispār parāda turpinātu, lai gan dažreiz uz īsiem brīžiem
pārtrauktu, augšupejošu tendenci. Protams, nav iespējams šo faktu noteikt citādāk, kā vien ar
vēsturisko izpratni. Katalaktikas precizitāti nevar attiecināt uz vēsturiskām problēmām. Dažu
vēsturnieku un statistiķu centieni izsekot izmaiņām dārgmetālu pirktspējā gadsimtiem sen un tās
izmērīt ir velti. Jau ir parādīts, ka visi mēģinājumi izmērīt ekonomikas lielumus ir balstīti uz pilnībā
kļūdainiem pieņēmumiem un gan ekonomikas, gan vēstures pamatprincipu nezināšanas izrādīšanu.
Tomēr ar to, ko vēsture ar savām specifiskajām metodēm mums šajā jomā var pateikt, ir pietiekami,
lai pamatotu apgalvojumu, ka naudas pirktspēja gadsimtiem ilgi ir parādījusi tendenci uz kritumu. Šim
punktam visi cilvēki piekrīt.
Tomēr šī nav problēma, kas tiks izskaidrota. Jautājums ir par to, vai pirktspējas kritums bija vai nebija
obligāts faktors attīstībā, kas noveda no nabadzības aizgājušos laikos līdz apmierinošākiem mūsdienu
Rietumu kapitālisma apstākļiem. Šis jautājums ir jāatbild, neatsaucoties uz vēsturisko pieredzi, ko var
interpretēt un vienmēr tiek interpretēta dažādos veidos, un uz kuru katras teorijas un katra vēstures
skaidrojuma atbalstītāji un pretinieki atsaucas, kā uz pierādījumu viņu savstarpēji pretrunā esošajiem
un nesavienojamiem apgalvojumiem. Nepieciešams ir skaidrojums par izmaiņu pirktspējā ietekmi uz
darba dalījumu, kapitāla iegūšanu un tehnoloģiskajiem uzlabojumiem.
Aplūkojot šo problēmu, neviens nevar būt apmierināts ar argumentu atspēkojumu, ko savu tēžu
atbalstam virza inflācijas politikas atbalstītāji. Šo argumentu bezjēdzība ir tik izteikta, ka tos atspēkot
un atklāt ir patiešām vienkārši. No pašiem pirmsākumiem ekonomika atkal un atkal ir parādījusi
apliecinājumus šķietamai naudas pārpilnības svētībai un šķietamām naudas trūkuma katastrofām kā
rezultātu rupjām spriešanas kļūdām. Uzpūšanas un paplašināšanās politikas apustuļu centieni
atspēkot ekonomistu mācību pareizumu ir pilnībā neizdevušies.
Vienīgais atbilstošais jautājums par šo: ir vai nav iespējams ilgstoši samazināt procentu likmi,
izmantojot kredīta paplašināšanu? Šī problēma plaši tiks aplūkota nodaļā par naudas attiecības un
procentu likmes savstarpējo saistību. Šeit tiks parādīts, kādām ir jābūt kredīta paplašināšanas radītu
uzplaukumu sekām.
Tomēr šajā izpētes punktā mums pašiem sev ir jāpajautā, vai nav iespējams, ka ir citi iemesli, ko
varētu virzīt par labu vēstures interpretācijai ar uzpūšanu. Vai nav iespējams, ka inflācijas aizstāvji
būtu atstājuši novārtā dažu noderīgu argumentu, kas varētu atbalstīt viņu pozīciju, izmantojumu?
Noteikti ir nepieciešams aplūkot šo jautājumu no visām iespējamām pusēm.
Padomāsim par pasauli, kurā naudas daudzums ir nemainīgs. Vēstures pirmsākumos šīs pasaules
iedzīvotāji ražoja visu preču, kas izmantotas naudas pakalpojumiem, daudzumu, kādu vien ir
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Skatīt kritisku Mariannas fon Hercfeldas (Marianne von Herzfeld) pētījumu „Die Geschichte als
Funktion der Geldbewegung“ („Stāsts par naudas lomas apriti“), Archiv fuer Sozialwissenschaft, LVI,
654.-686.lpp, un rakstus, kas citēti šajā pētījumā
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iespējams saražot. Tālāks naudas daudzuma palielinājums nav iespējams. Nesegtie līdzekļi nav
pazīstami. Visi naudas aizstājēji - tostarp monētas ar zemu vērtību, kas izgatavotas no lētākiem
metāliem, - ir naudas apliecinājumi.
Ar šiem pieņēmumiem darba dalīšanas pastiprināšanās, mājsaimniecību, ciemu, rajonu un valstu
ekonomikas pašapgādes attīstība līdz deviņpadsmitā gadsimta visu pasauli aptverošai tirgus sistēmai,
kapitāla progresīva uzkrāšana un ražošanas tehnoloģisko metožu uzlabošanās rezultāts būtu bijis
nepārtraukta cenu krišanās tendence. Vai tāds monetārās vienības pirktspējas kāpums būtu apturējis
kapitālisma attīstību?
Vidējais uzņēmējs uz šo jautājumu atbildēs apstiprinoši. Dzīvojot un darbojoties vidē, kurā lēna, bet
nepārtraukta monetārās vienības pirktspējas krišanās tiek uzskatīta par normālu, nepieciešamu un
izdevīgu, viņš vienkārši nespēj iedomāties citādāku situāciju. Viņš sasaista cenu un peļņas kāpumu no
vienas puses un cenu krišanos un zaudējumus no otras puses. Tas, ka darbojas arī spekulanti un
spekulanti gūst lielas bagātības, nesatricina viņa dogmatismu. Tie ir, viņš saka, tikai spekulatīvi
darījumi, ko veic cilvēki, kas alkst gūt peļņu no jau saražotu un pieejamu preču cenu krituma. Radoši
jaunievedumi, jaunas investīcijas un uzlabotu tehnoloģisko metožu pielietojumam ir nepieciešams
pamudinājums, ko rada gaidas par cenu pieaugumiem. Ekonomikas progress ir iespējams vien
pasaulē, kurā pieaug cenas.
Šis viedoklis ir nepārliecinošs. Pasaulē, kurā ir monetārās vienības pirktspējas pieaugums, ikviena
domāšanas veidam jābūt pielāgotam tādai situācijai, tāpat kā mūsu īstajā pasaulē tas ir pielāgots
monetārās vienības pirktspējas kritumam. Pašlaik ikviens ir sagatavojies uzskatīt savu nominālo vai
naudas ienākumu pieaugumu kā savas materiālās labklājības uzlabošanos. Cilvēku uzmanība vairāk ir
virzīta uz nominālās algu likmes un turības naudas ekvivalenta palielinājumu, nevis uz preču
piedāvājuma palielinājumu. Pasaulē, kurā pieaug monetārās vienības pirktspēja, viņi vairāk uztrauktos
par dzīves izmaksu kritumu. Tas padarītu skaidrāk pamānāmu faktu, ka ekonomikas progresu
galvenokārt veido tas, ka dzīves ērtības tiek padarītas vieglāk pieejamas.
Uzņēmējdarbības veikšanā cenu sekulāro tendenču ēnām nav nekādas nozīmes. Uzņēmēji un investori
neuztraucas par sekulārajām tendencēm. Viņu rīcību vada viņu viedoklis par cenu kustību tuvāko
nedēļu, mēnešu vai lielākais gadu laikā. Viņi nepievērš uzmanību vispārējai visu cenu kustībai. Viņiem
svarīgi ir, lai būtu neatbilstība starp ražošanas faktoru cenām un sagaidāmo produktu cenām. Neviens
uzņēmējs nesāk noteiktu ražošanas projektu, jo uzskata, ka cenas, tas ir, visu preču un pakalpojumu
cenas, pieaugs. Viņš iesaistās, ja uzskata, ka var gūt peļņu no atšķirības starp dažādu klašu preču
cenām. Pasaulē ar sekulāro tendenci uz cenu krišanu tādas iespējas gūt peļņu parādīsies tāpat, kā tās
parādās pasaulē ar sekulāru tendenci uz cenu kāpumu. Gaidas par vispārēju augšupejošu visu cenu
kustību nerada ražošanas pastiprināšanos un labklājības uzlabošanos. To rezultāts ir „bēgšana pie
faktiskām vērtībām”, sabrukuma uzplaukums un pilnīgs naudas sistēmas sabrukums.
Ja viedoklis, ka visu preču cenas samazināsies, kļūst vispārējs, īstermiņa tirgus procentu likme
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samazinās par negatīva uzcenojuma apmēru.
Tādējādi uzņēmējs, izmantojot aizņēmuma
finansējumu, ir nodrošināts pret tādu cenu kritumu tādā pašā mērā, kādā pieaugošu cenu apstākļos
aizdevējs ir nodrošināts ar uzcenojumu pret pirktspējas krišanās sekām.
Sekulārai tendencei uz monetārās vienības pirktspējas kāpumu ir nepieciešami aptuveni uzņēmēju un
investoru veikti aprēķini, kas ir atšķirīgi no tiem, kas jāveic sekulāras tendences uz tās pirktspējas
krišanos gadījumā. Tomēr tie noteikti būtiski neietekmē ekonomikas situācijas virzību. Tā neatņem
cilvēkiem tieksmi uzlabot savu materiālo labklājību, cik tālu vien ir iespējams, piemēroti tam
pakārtojot ražošanu. Tā neatņems ekonomikas sistēmai faktorus materiālu uzlabojumu veikšanai,
proti, uzņēmējdarbības veicinātāju tiekšanos pēc peļņas un sabiedrības gatavību pirkt tās preces, kas
ir piemērotas, lai sniegtu viņiem lielāko apmierinājumu par zemākajām izmaksām.
Tādi novērojumi noteikti nav noplakuma politikas aizbildinājums. Tie nozīmē tikai neizskaužamo
uzpūšanas atbalstītāju fabulu atspēkojumu. Tie atmasko lorda Keinsa mācības, ka nabadzības un
posta, tirdzniecības pazemināšanās un bezdarba avots ir atrodams „naudas daudzuma samazinātāju
spiedienā”, iluzoriskumu. Nav taisnība, ka „deflācijas spiediens.. būtu.. novērsis modernās rūpniecības
attīstību”. Nav taisnība, ka kredīta paplašināšana rada „brīnumu.., kas akmeni pārvērš maizē”.266
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Citēts no Starptautiskās Bezskaidras naudas norēķinu savienības (International Clearing Union)
„Text of a Paper Containing Proposals by British Experts for an International Clearing Union, April 8,
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266

Lapa 243 no 458

Ekonomika neiesaka ne uzpūšanas, ne noplakuma politiku. Tā nemudina valdības iejaukties tirgus
izvēlē par maiņas līdzekli. Tā nosaka tikai šādas patiesības:
1. Saistot sevi ar inflācijas vai deflācijas politiku valdība neveicina sabiedrības labklājību - kopējo
labumu vai visas tautas intereses. Tā tikai atbalsta vienu vai vairākas iedzīvotāju grupas uz citu grupu
rēķina.
2. Nav iespējams iepriekš zināt, kura grupa iegūs no noteikta uzpūšanas vai noplakuma pasākuma vai
cik liels būs ieguvums. Šī ietekme ir atkarīga no visu iesaistīto tirgus datu kopuma. Tā ir arī lielā mērā
atkarīga no uzpūšanas vai noplakuma kustību ātruma un var pilnībā mainīties saistībā ar šo kustību
attīstību.
3. Katrā ziņā monetārās paplašināšanas rezultāts ir neveiksmīga kapitāla investēšana vai pārmērīgs
patēriņš. Tas valsti kopumā padara nabadzīgāku, nevis bagātāku. Šīs problēmas ir aplūkotas XX
nodaļā.
4. Ilgstošai uzpūšanai ir jābeidzas ar sabrukuma uzplaukumu, pilnīgu valūtas sistēmas sabrukumu.
5. Noplakuma politika izmaksā dārgi valsts kasei un ir nepopulāra tautas masās. Savukārt uzpūšanas
politika ir izdevīga valsts kasei un ļoti populāra nezinātāju vidū. Praktiski noplakšanas radītās briesmas
ir vien nenozīmīgas, bet uzpūšanas radītās briesmas ir milzīgas.

19. Zelta standarts
Cilvēki ir izvēlējušies dārgmetālus zeltu un sudrabu naudas pakalpojumu sniegšanai saistībā ar to
mineraloģiskām, fiziskām un ķīmiskām īpašībām. Naudas izmantošana tirgus ekonomikā ir
praksioloģiski nepieciešama. Tas, ka zelts - un nekas cits - tiek izmantots kā nauda, ir tikai vēsturisks
fakts un kā tādu to nevar uztvert katalaktiķi. Arī naudas vēsturē, tāpat kā visos citos vēstures
virzienos, ir jāizmanto vēsturiskā izpratne. Ja kādam rodas prieks zelta standartu saukt par
„barbariskām atliekām267”, viņš nevar iebilst šī paša jēdziena izmantošanai, runājot par ikvienu
vēsturiski noteiktu institūciju. Tad fakts, ka briti runā angļu valodā - un nevis dāņu, vācu vai franču - arī
ir barbariskas atliekas, un katrs brits, kas iebilst pret angļu valodu aizstāšanu ar esperanto, ir ne mazāk
dogmatisks un tradicionāls kādi ir tie, kas nesajūsminās par pārvaldītas valūtas plāniem.
Naudas statusa atņemšana sudrabam un zelta padarīšana par vienīgo metālu, kas tiek izmantots kā
nauda, bija apzinātas valdības iejaukšanās naudas lietās rezultāts. Ir bezjēdzīgi pacelt jautājumu par
to, kas būtu noticis bez šīm politikām. Tomēr nedrīkst aizmirst, ka valdību mērķis nebija izveidot zelta
standartu. Valdību mērķis bija dubults standarts. Tās vēlējās ar stingru, valdības pasludinātu maiņas
likmi starp zeltu un sudrabu aizstāt svārstīgās tirgus likmes starp neatkarīgi līdzās pastāvošām zelta un
sudraba monētām. Naudas mācības, kas ir pamatā šīm darbībām, tirgus parādības iztulkoja tik pilnīgi
nepareizi, cik nepareizi tās iztulkot var tikai birokrāti. Mēģinājumi radīt dubultu abu metālu - zelta un
sudraba - standartu nožēlojami cieta neveiksmi. Šī neveiksme radīja zelta standartu. Zelta standarta
rašanās bija apliecinājums valdību un to loloto mācību pilnīgai sakāvei.
Septiņpadsmitajā gadsimtā likmes, par kādām Anglijas valdība izcenoja monētas, padarīja ginejas
vērtību pārmēru lielu attiecībā pret sudrabu un tādējādi liekot sudraba monētām pazust. Tobrīd
apgrozībā palika tikai tās sudraba monētas, kas bija pārāk nolietojušās vai kādā citā veidā bojātas, vai
to svars bija samazinājies; neatmaksājās tās izvest un pārdot zelta stieņu tirgū. Tādējādi Anglija ieguva
zelta standartu pretēji pašas valdības nodomam. Tikai daudz vēlāk likumi de facto zelta standartu
padarīja par de jure standartu. Valdība atteicās no turpmākiem neauglīgiem mēģinājumiem ieplūdināt
tirgū sudraba standarta monētas un izkala sudrabu tikai kā papildu monētas ar ierobežotu
piedāvājuma spēju. Šīs papildu monētas nebija nauda, bet gan naudas aizstājēji. To maiņas vērtība
bija atkarīga nevis no to sudraba satura, bet no tā, ka tās jebkurā brīdī bez kavēšanās un maksas
varēja apmainīt pret zeltu pēc to nominālvērtības. Tās de facto bija sudrabā drukātas kredītzīmes pret
noteiktu zelta daudzumu.

Bezskaidras naudas norēķinu savienībai”), (publicējusi Lielbritānijas valdības aģentūra „British
Information Services”), 12.lpp
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Vēlāk deviņpadsmitā gadsimta gaitā dubultā standarta rezultāts līdzīgs bija Francijā un citās Latīņu
monetārās savienības268 valstīs saistībā ar zelta kā vienīgā metāla, kas tiek izmantots par naudas
standartu, parādīšanos de facto. Kad sudraba cenas kritums vēlāk septiņdesmitajos gados automātiski
radīja de facto zelta standarta aizstāšanu ar de facto sudraba standartu, šīs valdības apturēja sudraba
naudas kalšanu, lai saglabātu sudraba standartu. Savienotajās Valstīs cenu struktūra zelta stieņu tirgū
jau - pirms Pilsoņu kara sākuma - bija pārvērtusies no likumīgā divu metālu izmantojuma par naudas
standartu uz de facto zelta izmantojumu par vienīgo naudas standartu. Pēc banknošu perioda tur
radās cīņa starp zelta standarta draugiem no vienas puses un sudraba standarta draugiem no otras
puses. Rezultātā uzvarēja zelta standarts. Kad ekonomiski visattīstītākās valstis bija pieņēmušas zelta
standartu, visas pārējās valstis sekoja to piemēram. Pēc lielajiem Pirmā pasaules kara laika uzpūšanas
piedzīvojumiem lielākā daļa valstu kavējās atgriezties pie zelta standarta vai zelta valūtas standarta.
Zelta standarts bija kapitālisma laikmeta, pieaugošās labklājības, brīvības un demokrātijas - gan
politiskās, gan ekonomiskās - pasaules standarts. Brīvo tirgotāju acīs tā galvenā izcilība bija tieši tas, ka
tas bija starptautisks standarts, kā to prasa starptautiskā tirdzniecība un starptautiskās naudas un
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kapitāla tirgus darījumi . Tas bija maiņas līdzeklis, ar kuru Rietumu industriālisms un Rietumu
kapitāls ieveda Rietumu civilizāciju attālākajās Zemes virsas daļās, visur iznīcinot gadsimtiem ilgo
aizspriedumu un māņticības važas, sējot jaunas dzīves un jaunas labklājības sēklas, atbrīvojot prātus
un dvēseles, radot līdz tam nedzirdētas bagātības. Tas panāca triumfālu līdz tam nepieredzētu
progresu Rietumu liberālismā, esot gatavs apvienot visas valstis brīvu valstu, kas miermīlīgi viena ar
otru sadarbojas, kopienā.
Ir viegli saprast, kādēļ cilvēki uzskatīja zelta standartu par simbolu šīm vēsturiskajām izmaiņām, kas no
visām bija vislielākās un nesa lielāko ieguvumu. Visi tie, kas vēlējās sabotēt attīstību uz labklājību,
mieru, brīvību un demokrātiju, stingri iestājās pret zelta standartu, un tas bija ne tikai tā ekonomiskās
nozīmes dēļ. Viņu acīs zelta standarts bija labarums270 - simbols - visām tām mācībām un politikām, ko
viņi vēlējās iznīcināt. Cīņā pret zelta standartu uz spēles bija likts daudz vairāk par preču cenām un
valūtu maiņas likmēm.
Nacionālisti cīnās pret zelta standartu, jo viņi vēlas atšķirt savas valstis no pasaules tirgus un izveidot
nacionālo autarķiju, cik vien tas ir iespējams. Valdības, kas iesaistās, un sabiedriskās domas
ietekmēšanas grupas cīnās pret zelta standartu, jo uzskata to par nopietnāko šķērsli savai rīcībai
manipulēt ar cenām un algu likmēm. Tomēr visfanātiskākos uzbrukumus zeltam veic tie, kas vēlas
īstenot kredīta paplašināšanu. Viņiem kredīta paplašināšana ir panaceja visām ekonomikas slimībām.
Tā var samazināt vai par pilnībā atcelt procentu likmes, palielināt algas un cenas, lai iegūtu visi,
izņemot parazītiskos kapitālistus, un, izmantojot darba ņēmējus, atbrīvot valsti no nepieciešamības
līdzsvarot budžetu - īsāk sakot, padarīt visus piedienīgos cilvēkus turīgus un laimīgus. Tikai zelta
standarts - tas velnišķais visu ļauno un stulbo „tradicionālo” ekonomistu izgudrojums - kavē cilvēci no
mūžam ilgstošas labklājības iegūšanas.
Zelta standarts noteikti nav perfekts vai ideāls standarts. Cilvēcē nav tādas lietas kā pilnība. Tomēr
neviens neatrodas pozīcijā, lai pateiktu mums, kā kaut ko apmierinošāku varētu ielikt zelta standarta
vietā. Zelta pirktspēja nav stabila. Tomēr paši pirktspējas stabilitātes un nemainības jēdzieni ir absurdi.
Dzīvojošā un mainīgā pasaulē nevar būt tāda lieta kā pirktspējas stabilitāte. Iedomātā vienmērīgi
mainīgas ekonomikas uzbūvē nav palikusi vieta maiņas līdzeklim. Naudas būtiska īpašība ir tā, ka tās
pirktspēja ir mainīga. Patiesībā zelta standarta pretinieki nevēlas naudas pirktspēju padarīt stabilu.
Viņi drīzāk vēlas sniegt valdībām varu manipulēt ar pirktspēju, bez „ārēja” faktora, proti, naudas
attiecības pret zelta standartu, radītā traucējuma.
Galvenais iebildums, kas tiek pausts pret zelta standartu, ir tāds, ka tas iedarbīgu cenu noteikšanu
padara par faktoru, ko neviena valdība nevar kontrolēt - zelta ieguves nepastāvība. Tādējādi „ārējs”
vai „automātisks” spēks attur nacionālas valdības varu padarīt savus subjektus turīgus, kādus tā
vēlētos tos padarīt. Starptautiskie kapitālisti diktē un valsts suverenitāte kļūst par viltojumu.
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Latīņu monetārā savienība - 1865.gadā izveidota savienība, kas mēģināja apvienot vairākas Eiropas
valstis vienotā valūtas zonā, lai gan to nacionālās valūtas vēl tika izgatavotas no zelta un sudraba.
Savienība izjuka 1927.gadā.
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Teodors Emanuels Gregorijs (Theodor Emanuel Gregory) „The Gold Standard and Its Future”(„Zelta
standarts un tā nākotne”), (pirmais izdevums, Londona, 1934.gads), no 22.lpp
270
Labarums - militārais karogs ar či-ro simbolu (no pirmajiem diviem burtiem grieķu valodas vārdā
Kristus, ko pirmo reizi izmantoja Romas imperators Konstantīns I

Lapa 245 no 458

Tomēr iejaukšanās politiku maldīgumam nav nekāda sakara ar naudas lietām. Vēlāk būs parādīts,
kādēļ visiem valdības iejaukšanās tirgus parādībās atsevišķiem pasākumiem ir jācieš neveiksme savu
mērķu sasniegšanā. Ja valdība, kas iejaucas, vēlas remdēt savas pirmās iejaukšanās trūkumus, ejot
tālāk un tālāk, tā beigās pārvērš savas valsts ekonomisko sistēmu pēc Vācijas modeļa veidotā
sociālismā. Tad tā pavisam pamet vietējo tirgu ar tās naudu un visām naudas problēmām, lai gan tā
varētu saglabāt dažus tirgus ekonomikas nosacījumus un pazīmes271. Abos gadījumos ne jau zelta
standarts sagrauj augstsirdīgās varas labos nodomus.
Nozīme tam, ka zelta standarts palielina zelta piedāvājumu atkarībā no tā, kādu peļņu nes zelta
ieguve, protams, ir valdības varas izmantot uzpūšanu ierobežojums. Zelta standarts naudas
pirktspējas noteikšanu padara neatkarīgu no mainīgajām politisko partiju un sabiedriskās domas
ietekmēšanas grupu ambīcijām un mācībām. Tas nav zelta standarta trūkums; tas ir tā pārākums.
Katra pirktspējas manipulēšanas metode obligāti ir patvaļīga. Visas metodes, kas ieteiktas, lai atklātu
šķietami objektīvu un „zinātnisku” mērauklu naudas manipulācijām, ir balstītas uz ilūziju, ka naudas
pirktspējas izmaiņas var „izmērīt”. Zelta standarts no politiskās skatuves noņem naudas izraisītu
izmaiņu pirktspējā noteikšanu. Tā vispārējai pieņemšanai ir nepieciešams atzīt patiesību, ka neviens
nevar padarīt visus cilvēkus bagātākus, nodrukājot naudu. Riebumu pret zelta standartu rada
māņticība, ka visu varošas valdības spēj radīt labklājību no nelielām papīra strēmelēm.
Ir apgalvots, ka zelta standarts arī ir manipulēts standarts. Valdības var ietekmēt zelta pirktspējas
lielumu ar kredīta paplašināšanu pat, ja tas tiek turēts robežās, kas noteiktas, ņemot vērā naudas
aizstājēju izpirkšanas saglabāšanu, vai netieši nosakot pasākumus, kas mudina cilvēkus ierobežot sava
naudas krājuma apmēru. Tā ir taisnība. Nevar noliegt, ka patēriņa cenu kāpumu 1896.-1914.gadā lielā
mērā izraisīja tādas valdības politikas. Tomēr galvenais ir tas, ka zelta standarts attur tādas darbības
no tālākas naudas pirktspējas pazemināšanas šaurās robežās. Uzpūšanas piekritēji cīnās pret zelta
standartu tieši tādēļ, ka uzskata šīs robežas par nopietnu šķērsli savu plānu īstenošanai.
Tas, ko paplašināšanas politikas piekritēji sauc par zelta standarta trūkumiem, patiesībā ir tā izcilība un
noderīgums. Tas iegrožo liela mēroga riskantus uzpūšanas pasākumus, ko īsteno valdības. Zelta
standarts necieta neveiksmi. Valdības vēlējās to iznīcināt, jo tās sasaistīja maldi, ka kredīta
paplašināšana ir piemērots līdzeklis procentu likmes samazināšanai un tirdzniecības bilances
„uzlabošanai”.
Tomēr valdības vara nav pietiekami spēcīga, lai aizliegtu zelta standartu. Zelts ir starptautiskās
tirdzniecības un cilvēces pāri valstīm veidotās ekonomikas kopienas nauda. To ar pasākumiem nevar
ietekmēt valdības, kuru suverenitāti ierobežo noteiktas valstis. Kamēr valsts nav ekonomiski
pašpietiekama stingrā šī vārda nozīmē, kamēr vēl joprojām ir palikuši kādi caurumi sienās, ar kurām
nacionālās valdības mēģina izolēt savas valstis no pārējās pasaules, zelts tiks izmantots kā nauda. Nav
svarīgi, ka valdības konfiscē zelta monētas un zelta stieņus, ko tās var sagrābt, un kā
kriminālnoziedzniekus soda tos, kas glabā zeltu. Divpusējo bezskaidras naudas norēķinu līgumu, ar
kuriem valdības plāno samazināt zelta daudzumu starptautiskajā tirdzniecībā, valoda izvairās minēt
jebkādu atsauci uz zeltu. Tomēr šo līgumu dēļ gūtie apgrozījumi tiek aprēķināti zelta cenās. Tas, kurš
pērk vai pārdod ārvalstu tirgū, tādu darījumu ieguvumus un zaudējumus rēķina zeltā. Neskatoties uz
to, ka valsts ir nošķīrusi savu vietējo valūtu no jebkādas saistības ar zeltu, tās vietējā cenu struktūra
paliek cieši saistīta ar zeltu un zelta cenām pasaules tirgū. Ja valdība vēlas nošķirt vietējo cenu
struktūru no pasaules tirgus, tai ir jāizmanto citi pasākumi, piemēram, importa un eksporta aizlieguma
nodevas un embargo. Ārējās tirdzniecības nacionalizācija - īstenota atklāti vai ar tiešu ārvalstu valūtas
tirgus kontroli - nenodala zeltu. Valdības kā tirgotāji veic tirdzniecību, izmantojot zeltu par maiņas
līdzekli.
Cīņa pret zeltu, kas ir viena no galvenajām visu mūsdienu valdību rūpēm, nav jāuzlūko kā atsevišķa
parādība. Tā ir tikai viens punkts gigantiskā sagraušanas procesā, kas ir mūslaiku iezīme. Cilvēki cīnās
pret zelta standartu, jo viņi vēlas ar nacionālo autarķiju aizstāt brīvo tirdzniecību, ar karu aizstāt
mieru, ar totalitāras valdības visvarenību aizstāt brīvību.
Kādu dienu var notikt tā, ka tehnoloģija atklās metodi, kā palielināt zelta piedāvājumu par tik zemām
izmaksām, ka zelts kļūs nederīgs naudas pakalpojumiem. Tad cilvēkiem būs jāaizvieto zelta standarts
ar citu standartu. Ir velti šodien raizēties par to, kā šī problēma tiks atrisināta. Mēs nezinām neko par
apstākļiem, kādos lēmums būs jāpieņem.
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Starptautiskā monetārā sadarbība
Starptautiskais zelta standarts darbojas bez nekādas valdību rīcības. Tas ir iedarbīga īsta sadarbība
starp visu pasauli aptverošas tirgus ekonomikas locekļiem. Nevienai valdībai nav jāiejaucas, lai zelta
standarts darbotos kā starptautisks standarts.
Tas, ko valdības sauc par starptautisku monetāro sadarbību, ir saskaņota rīcība kredīta paplašināšanas
dēļ. Tās ir apzinājušās, ka kredīta paplašināšanas, kad tā aprobežojas ar vienu valsti, rezultāts ir ārējā
aizplūšana. Tās uzskata, ka tikai ārējā aizplūšana traucē to plāniem samazināt procentu likmi un
tādējādi radīt mūžam ilgstošu uzplaukumu. Ja visas valdības sadarbotos savās paplašināšanas
politikās, tās uzskata, tad varētu šo šķērsli novērst. Nepieciešama ir starptautiska banka, kas izsniedz
nesegtos līdzekļus, ar kuriem visi cilvēki visās valstīs var rīkoties kā ar naudas aizstājējiem.
Nav nepieciešamības atkal uzsvērt to, ka tas, kas padara neiespējamu procentu likmes samazināšanu
ar kredīta paplašināšanu, nav tikai ārējā aizplūšana. Šis fundamentālais jautājums izsmeļoši ir aplūkots
citās šīs grāmatas nodaļās un daļās272.
Tomēr ir jāuzdod viens cits nozīmīgs jautājums.
Pieņemsim, ka pastāv starptautiska banka, kas izsniedz nesegtos līdzekļus klientu lokam, kas ir visi
pasaules iedzīvotāji. Nav svarīgi, vai šie naudas aizstājēji nonāk tieši indivīdu un uzņēmumu naudas
krājumā vai tie tikai tiek glabāti dažādu valstu centrālajās bankās kā rezerve pret nacionālo naudas
aizstājēju izsniegšanu. Izšķirošs punkts ir tas, ka pastāv vienāda pasaules valūta. Nacionālās
kredītzīmes un čeku grāmatiņu nauda ir izpērkamas ar naudas aizstājējos, ko izsniedz starptautiskā
banka. Nepieciešamība saglabāt savu nacionālo valūtu pēc nominālvērtības ar starptautisko valūtu
ierobežo katras valsts centrālas bankas sistēmas spējas paplašināt kredītu. Tomēr pasaules banku
attur tikai tie faktori, kas ierobežo kredīta paplašināšanu vienas bankas darbībā atsevišķā ekonomikas
sistēmā vai visā pasaulē.
Tāpat mēs varam pieņemt, ka starptautiskā banka nav banka, kas izsniedz naudas aizstājējus, no
kuriem daļa ir nesegtie līdzekļi, bet gan ir pasaules institūcija, kas izsniedz starptautisku bezseguma
naudu. Zeltam pilnībā ir atņemtas likumīga maksāšanas līdzekļa tiesības. Vienīgo izmantojamo naudu
ir radījusi starptautiskā institūcija. Starptautiskā institūcija brīvi var palielināt šīs naudas daudzumu,
pieņemot, ka tā neiet tik tālu, lai radītu sabrukuma uzplaukumu un valūtas sabrukumu.
Tad tiek īstenots keinsisma ideāls. Darbojas institūcija, kas var izdarīt „paplašināšanas politikas
spiedienu uz pasaules tirdzniecību”.
Tomēr tādu plānu aizstāvji nav ievērojuši vienu fundamentālu problēmu, proti, par šīs kredīta naudas
vai šīs papīra naudas papildu daudzuma izplatīšanu.
Pieņemsim, ka starptautiskā institūcija palielina emitēšanas apmēru par noteiktu summu, kas visa
nonāk vienā valstī Ruritānijā. Šīs uzpūšanas rīcības gala rezultāts būs preču un pakalpojumu cenu
kāpums visā pasaulē. Tomēr, kamēr šis process turpinās, pilsoņu apstākļi dažādās valstīs tiek ietekmēti
atšķirīgi. Ruritāņi ir pirmā grupa, kas bauda papildu debesu mannu. Viņu kabatās ir vairāk naudas,
kamēr pārējie pasaules iedzīvotāji vēl nav saņēmuši savu jaunās naudas daļu. Viņi var solīt augstākas
cenas, kamēr citi to nevar. Tādēļ ruritāņi no pasaules tirgus izņem vairāk preču, nekā to darīja iepriekš.
Tie, kas nav ruritāņi, ir spiesti ierobežot savu patēriņu, jo viņi nevar sacensties ar augstākajām cenām,
ko maksā ruritāņi. Kamēr cenu pielāgošanas mainītajai naudas attiecībai process vēl turpinās, ruritāņi
ir labvēlīgākā pozīcijā pret tiem, kas nav ruritāņi. Kad process galu galā beidzas, ruritāņi ir kļuvuši
bagātāki uz to, kas nav ruritāņi, rēķina.
Galvenā problēma tādā paplašināšanas politikas darbībā ir proporcija, atbilstoši kurai papildu nauda
tiek piešķirta dažādām valstīm. Katra valsts vēlēsies aizstāvēt tādu sadales veidu, kādā tā gūst
iespējami lielāko papildu valūtas daļu. Rūpnieciski atpalikušās, piemēram, Austrumu valstis,
iespējams, ieteiktu vienlīdzīgu sadalījumu uz katru iedzīvotāju - veidu, kāds noteikti tām būtu
labvēlīgāks pret rūpnieciski attīstītajām valstīm. Lai kāds veids tiktu pieņemts, visas valstīs būtu
neapmierinātas un sūdzētos par negodīgu izturēšanos. Rastos nopietni konflikti un visa shēma tiktu
izjaukta.
Nebūtu atbilstoši iebilst, ka šai problēmai nebija nozīmīgas lomas sarunās pirms Starptautiskā Valūtas
fonda dibināšanas un ka bija viegli panākt vienošanos par fonda resursu izmantošanu. Bretonvudas
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konference notika īpašos apstākļos. Lielākā daļa dalībvalstu tajā laikā bija pilnībā atkarīgas no
Savienoto Valstu labvēlības. Tās būtu lemtas bojāejai, ja Savienotās Valstis izbeigtu cīņu par to brīvību
274
un materiālās palīdzības sniegšanu ar lendlīzi . No otras puses Savienoto Valstu valdība monetāru
līgumu uzskatīja par shēmu, kā slēpti turpināt lendlīzi pēc karadarbības izbeigšanas. Savienotās Valstis
bija gatavas dot un citi dalībnieki - jo īpaši Eiropas valstis, no kurām lielākā daļa joprojām bija
okupējušas vācu armijas, un aziātu valstis - bija gatavas ņemt, lai ko arī tām piedāvātu. Saistītās
problēmas kļūs saskatāmas, kad maldinošo Savienoto Valstu attieksmi pret finanšu un tirdzniecības
lietām nomainīs reālistiskāka domāšana.
Starptautiskais Valūtas fonds nesasniedza to, ko tā atbalstītāji bija gaidījuši. Fonda ikgadējās
sanāksmēs ir plašas diskusijas un dažreiz tiek pausti arī derīgi vērojumi un kritika par valdību un
centrālo banku naudas un kredīta politikām. Fonds pats iesaistās aizdošanas un aizņemšanās
darījumos ar dažādām valdībām un centrālajām bankām. Par savu galveno funkciju tas uzskata
palīdzēšanu valdībām saglabāt nereālas maiņas likmes par to pārāk paplašinātajām nacionālajām
valūtām. Tā izmantotās metodes šajās darbībās būtiski neatšķiras no tām, kas šim mērķim vienmēr
tiek piemērotas. Naudas lietas pasaulē turpinās tā, it kā nebūtu nekādas Bretonvudas vienošanās un
nekāda Starptautiskā Valūtas fonda.
Pasaules politikas un ekonomikas lietu kārtība amerikāņu valdībai ļāva turēt tās solījumu ļaut ārvalstu
valdībām un centrālajām bankām saņemt unci zelta, samaksājot trīsdesmit piecus dolārus. Tomēr
amerikāņu „paplašināšanas” politikas turpināšana un pastiprināšana ir ievērojami palielinājusi zelta
izņemšanu un liek cilvēkiem bažīties par monetāro apstākļu nākotni. Viņus baida slikta priekšnojauta
par to, ka turpmāks pieprasījuma pēc zelta pieaugums var izsmelt Savienoto Valstu zelta līdzekļus un
spiest to atteikties no pašreizējām zelta izmantošanas metodēm.
Sabiedrības diskusijai par saistītajām problēmām raksturīga iezīme ir tas, ka tā piesardzīgi izvairās
minēt faktus, kas izraisa pieprasījuma pēc zelta paplašināšanos. Netiek veiktas atsauces uz deficīta
tēriņu vai kredīta paplašināšanas politikām. Tā vietā tiek paustas sūdzības par kaut ko, kas tiek dēvēts
par „nepietiekamu likviditāti” un „rezervju” trūkumu. Ierosinātās zāles ir lielāka likviditāte, kas
sasniedzama „radot” jaunas papildu „rezerves”. Tas nozīmē, ka tiek ierosināts uzpūšanas sekas ārstēt
ar lielāku inflāciju.
Ir jāatceras, ka amerikāņu valdības un Anglijas Bankas politikas par 35 dolāru par zelta unci cenas
Londonas zelta tirgū saglabāšanu ir vienīgais pasākums, kas šodien kavē Rietumu valstis uzsākt
bezrobežu uzpūšanu. Dažādu valstu „rezervju” izmēram uz šīm politikām nav tūlītējas ietekmes. Tādēļ
plāni par jaunām „rezervēm” šķietami tieši nav saistīti ar problēmu par zelta un dolāra attiecību. Tie to
skar netieši, jo tie mēģina novērst sabiedrības uzmanību no īstās problēmas - inflācijas. Pārējos
jautājumos oficiālā mācība paļaujas uz ilgi pirms tam apšaubīto monetāro grūtību interpretāciju ar
maksājumu bilanci.
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Bretonvudas konference (The Bretton Woods Conference) - 1944.gada jūlijā Ņūhempšīras štata
kūrortā notikusi 44 valstu delegātu sanāksme par starptautiskās monetārās un finanšu kārtības izveidi
pēc Otrā pasaules kara.
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Lendlīze- no angļu valodas lend-lease - preču un pakalpojumu aizdošana sabiedrotajiem kopīga
mērķa vārdā, kas tika īstenota Otrā pasaules kara laikā.
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5. RĪCĪBA LAIKAM EJOT

1. Izredzes laika periodu vērtējumā
Cilvēks, kas darbojas, izšķir laiku pirms vēlmes apmierinājuma iegūšanas un laiku, kurā apmierinājums
turpinās.
Rīcības mērķis vienmēr ir novērst neērtības nākotnē, lai tā būtu tikai tuvākā mirkļa nākotne. Starp
rīcības sākumu un meklētā mērķa ieguvumu vienmēr aizrit laika brīdis, tas ir, nobriešanas brīdis, kurā
ar rīcību iesētā sēkla izaug līdz briedumam. Skaidrāko piemēru sniedz lauksaimniecība. Starp zemes
aparšanu un augļu novākšanu paiet ievērojams laika periods. Cits piemērs ir vīna kvalitātes
uzlabošanās novecojot. Dažos gadījumos darbības laiks ir tiks īss, ka cilvēki saka, ka snieguma
iegūšanai nav nepieciešams nekāds laiks.
Tikai retos gadījumos ir pietiekami ar vienkāršu, nedalāmu un neatkārtotu rīcību, lai sasniegtu vēlamo
mērķi. Parasti darītāju no viņa darbības mērķa šķir vairāk nekā viens solis. Viņam ir jāsper daudz soļu.
Un katrs nākamais solis, kas tiek pievienots jau iepriekš spertajiem, rada jaunu jautājumu, vai
vajadzētu turpināt gājienu uz mērķi, kas reiz tika izraudzīts. Lielākā daļa mērķu ir tik tālu prom, ka tikai
apņēmīga neatlaidība aizved pie tiem. Neatlaidīga rīcība - nesatricināmi virzīta uz meklēto mērķi - ir
nepieciešama, lai gūtu panākumus. Kopējo nepieciešamo patērēto laiku, tas ir, darba laiks plus
nobriešanas laiks, varētu saukt par ražošanas periodu. Ražošanas periods dažos gadījumos ir garš un
dažos gadījumos tas ir īss. Dažreiz tas ir tik īss, ka to praktiskā darba laikā var palaist garām.
Vēlmju apmierinājuma, ko nes mērķa sasniegums, pieaugums ir īslaicīgi ierobežots. Iegūtais rezultāts
pakalpojumus sniedz tikai tādu laika posmu, ko mēs varētu saukt par labas pakalpojumu sniegšanas
ilgumu. Labas pakalpojumu sniegšanas ilgums dažiem produktiem ir īsāks, un tas ir garāks citām
precēm, ko ierasti sauc par ilglietojamām precēm. Tādēļ cilvēkam, kas rīkojas, vienmēr ir jāņem vērā
ražošanas periods un produkta labas pakalpojumu sniegšanas ilgums. Izvērtējot projekta, ko viņš
apsver, negatīvo ietekmi, viņu uztrauc ne tikai materiālo faktoru un nepieciešamā darba patēriņš, bet
arī ražošanas periods. Izvērtējot sagaidāmā produkta lietderīgumu, viņu uztrauc tā labas pakalpojumu
sniegšanas ilgums. Protams, jo ilglietojamāks produkts, jo lielāks ir tā sniegto pakalpojumu daudzums.
Tomēr, ja šie pakalpojumi nav kopīgi pieejami vienā un tajā pašā dienā, bet gan ir pakāpeniski ilgstoši
pieejami noteiktā laika periodā, laika elementam, kā būs parādīts, ir noteikta loma izvērtējumā. Ir
atšķirība, vai n vienības pakalpojuma tiek saņemtas vienā dienā vai tās ir izstieptas n dienas garā laika
periodā tā, ka ik dienu ir pieejama viena vienība.
Ir svarīgi saprast, ka ražošanas periods, kā arī labas pakalpojumu sniegšanas ilgums ir cilvēka rīcības
kategorijas, nevis jēdzieni, ko izstrādājuši filozofi, ekonomisti un vēsturnieki kā garīgus instrumentus
savai notikumu interpretācijai. Tie ir būtiski elementi, kas sastopami ikvienā spriešanas aktā, kas
notiek pirms rīcības un to vada. Šo punktu ir svarīgi uzsvērt, jo Bēms-Baverks275, kuram ekonomisti ir
parādā par ražošanas perioda nozīmes atklājumu, nespēja izprast atšķirību.
Cilvēks, kas rīkojas, savu situāciju neuzlūko ar vēsturnieka acīm. Viņu neuztrauc, kā esošā situācija
radās. Vienīgais, kas viņu uztrauc, ir pēc iespējas labāk izmantot šodien pieejamos līdzekļus, lai pēc
iespējas labāk novērstu neērtības nākotnē. Pagātne viņam nav svarīga. Viņa rīcībā ir noteikts
daudzums materiālo ražošanas faktoru. Viņš nejautā, vai šos faktorus ir devusi daba vai tie ir pagātnē
veiktu ražošanas procesu produkts. Viņam nav svarīgi, cik liels dabas doto, tas ir, oriģinālo materiālo
faktoru un darba daudzums tika izmantots to ražošanā un cik daudz laika šie ražošanas procesi ir
paņēmuši. Viņš augstu vērtē pieejamos līdzekļus tikai no pakalpojumu, ko tie var sniegt viņa centienos
nākotnes apstākļus padarīt apmierinošākus, aspekta. Viņam nākotnes rīcības plānošanas kategorijas ir
ražošanas periods un labas pakalpojumu sniegšanas ilgums, nevis akadēmiska atskatīšanās pagātnē un
vēsturiska izpēte. Tiem ir nozīme, kamēr vien cilvēkam, kas rīkojas, ir jāizvēlas starp dažādu garumu
ražošanas periodiem un starp ilglietojamākām un mazāk ilglietojamām precēm.
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Rīcību neskar nākotne vispārīgi, bet vienmēr noteikts un ierobežots nākotnes posms. Šo posmu no
vienas puses ierobežo mirklis, kurā rīcībai ir jānotiek. Tā otrs gals ir atkarīgs no cilvēka, kas rīkojas,
lēmuma un izvēles. Ir cilvēki, kas uztraucas vien par tūlītējo mirkli. Ir citi cilvēki, kuru tālredzīgās rūpes
stiepjas tālu aiz viņu pašu dzīves sagaidāmā ilguma. Mēs varam nākotnes laika posmu, kurā cilvēks
vēlas sniegt konkrētu rīcību kādā veidā un kādā mērā, saukt par sagādāšanas periodu. Tādā pašā
veidā, kurā cilvēks, kas rīkojas, izvēlas starp dažādiem vēlmju apmierināšanas veidiem kādā nākotnes
laika posmā, viņš izvēlas arī starp vēlmju apmierināšanu tuvākā un tālākā nākotnē. Katra izvēle ietver
arī sagādāšanas perioda izvēli. Izlemjot, kā izmantot dažādus pieejamos līdzekļus neērtības
novēršanai, cilvēks arī netieši nosaka sagādāšanas periodu. Tirgus ekonomikā patērētāju pieprasījums
arī nosaka sagādāšanas perioda ilgumu.
Ir pieejamas vairākas metodes sagādāšanas perioda pagarināšanai:
1. Lielāku patēriņa preču krājumu izveide vēlākam patēriņam.
2. Ilglaicīgāku preču ražošana.
3.Preču, kam nepieciešams garāks ražošanas periods, ražošana.
4.Tādu ražošanas metožu, kas patērē vairāk laika preču, ko varētu saražot īsākā ražošanas periodā,
ražošanai izvēle.
Divām pirmajām metodēm nav nepieciešams tālāks paskaidrojums. Trešā un ceturtā metode ir
jāaplūko rūpīgāk.
Cilvēka dzīves un rīcības pamata fakts ir tas, ka īsākie ražošanas procesi, tas ir, tie ar īsāko ražošanas
periodu, sajusto neērtību nenovērš pilnībā. Ja visas tās preces, ko var dot šie īsākie procesi, tiktu
saražotas, neapmierinātās vēlmes saglabātos un joprojām būtu pamudinājums turpmākai rīcībai. Tā
kā cilvēks, kas rīkojas, dod priekšroku tiem procesiem, kas, citām lietām esot vienlīdzīgām, saražo
produktus īsākajā laikā276, tālākai rīcībai tiek atstāti tikai tādi procesi, kas patērē vairāk laika. Cilvēki
sāk šos laikietilpīgākos procesus, jo viņi sagaidāmo apmierinājuma pieaugumu vērtē augstāk nekā
trūkumus, ko rada ilgāka to augļu gaidīšana. Bēms-Baverks runā par ražošanas, kurai nepieciešams
vairāk laika, aplinkus ceļu augstāku produktivitāti. Piemērotāk būtu runāt par ražošanas procesu, kas
prasa vairāk laika, augstāku fizisko produktivitāti. Šo procesu augstāka produktivitāte ne vienmēr
slēpjas tajā, ka tie saražo - iztērējot tādu pašu ražošanas faktoru daudzumu - lielāku produktu
daudzumu. Biežāk tā slēpjas tajā, ka tie saražo produktus, ko īsākos ražošanas periodos nemaz
nevarētu saražot. Šie procesi nav aplinkus procesi. Tie ir īsākais un ātrākais ceļš uz izvēlēto mērķi. Ja
kāds vēlas noķert vairāk zivju, nav citas pieejamas metodes, kā vien ar zvejošanu, izmantojot tīklus un
smailītes, aizstāt zvejošanu bez šī aprīkojuma palīdzības. Nav zināmas labākas, īsākas un lētākas
metodes aspirīna ražošanai, kā vien tā, ko izmanto ķīmiskās ražotnes. Ja kāds ignorē kļūdu un
nezināšanu, nevar būt nekādu šaubu par izvēlēto procesu augstāko produktivitāti un lietderīgumu. Ja
cilvēki nebūtu tos uzskatījuši par tiešākajiem procesiem, proti, tiem, kas īsākajā veidā noved līdz
meklētajam mērķim, tie nebūtu tos pieņēmuši.
Sagādāšanas perioda pagarināšana vien ar patēriņa preču krājumu izveidi ir rezultāts vēlmei
priekšlaikus sagādāt ilgākam laika periodam. Tas pats ir spēkā preču, kuru ilgmūžīgums ir lielāks
attiecībā pret nepieciešamo ražošanas faktoru izlietojumu, ražošanā277. Tomēr, ja tiek tēmēts uz
īslaicīgi attālākiem mērķiem ražošanas perioda pagarināšana ir nepieciešamas sekas riskantajam
pasākumam. Meklēto mērķi nevar sasniegt īsākā ražošanas ilgumā.
Patērēšanas akta atlikšana nozīmē, ka indivīds labāk izvēlas apmierinājumu, ko sniegs vēlāks patēriņš,
nevis apmierinājumu, ko var sniegt tūlītējs patēriņš. Garāka ražošanas perioda izvēle nozīmē, ka
cilvēks, kas rīkojas, procesa, kas nes augļus vien vēlākā laikā, produktu novērtē augstāk par
produktiem, kurus var sniegt mazāk laikietilpīgs process. Tādos apsvērumos un rezultātā izdarītās
izvēlēs ražošanas periods kļūst par gaidīšanas laiku. Dževonsa278 un Bēma-Baverka ieguldījums bija tas,
ka viņi parādīja, kāda nozīme ir gaidīšanas laika ņemšanai vērā.
Ja cilvēki, kuri rīkojas, nepievērstu uzmanību gaidīšanas laika garumam, viņi nekad neteiktu, ka mērķis
ir īslaicīgi tik tāls, ka nevar apsvērt mērķēšanu uz to. Sastopoties ar alternatīvu izvēlēties starp diviem
ražošanas procesiem, kas sniedz atšķirīgu izlaidi ar tādu pašu ieguldījumu, viņi vienmēr priekšroku dos
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tam procesam, kas sniedz lielāku tādu pašu produktu daudzumu vai tādu pašu daudzumu labāku
produktu pat tad, ja šo rezultātu varētu sasniegt tikai ar ražošanas perioda pagarināšanu. Ieguldījumu
palielinājumi, kuru rezultāts ir vairāk nekā proporcionāls produktu labas pakalpojumu sniegšanas
ilguma palielinājums, bez ierunām būtu uzskatāmi par izdevīgiem. Tas, ka cilvēki šādi nerīkojas,
apliecina, ka viņi tāda paša laika posmus vērtē atšķirīgi atbilstoši tam, vai tie ir tuvāk vai tālāk no
rīcības veicēja lēmuma pieņemšanas brīža. Citām lietām esot vienlīdzīgām, apmierinājumam tuvākā
nākotnes periodā tiek dota priekšroka pār apmierinājumu tālākā periodā; gaidīšana tiek uzskatīta par
neproduktīvu.
Šis fakts jau ir ietverts apgalvojumā, kas uzsvērts šīs nodaļas sākumā, ka cilvēks izšķir laiku pirms
iegūtā apmierinājuma un laiku, kamēr turpinās apmierinājums. Ja laika elementam cilvēka dzīvē ir
jebkāda nozīme, nevar būt nekādu jautājumu par vienlīdzīgu novērtējumu vienāda garuma tuvākiem
un tālākiem periodiem. Tāds vienlīdzīgs novērtējums nozīmētu, ka cilvēkiem nerūp, vai panākumi tiek
sasniegti drīzāk vai vēlāk. Tas būtu līdzvērtīgi pilnīgai laika elementa izslēgšanai no novērtējuma
procesa.
Tikai fakts, ka preces ar ilgāku labas pakalpojumu sniegšanas termiņu tiek vērtētas augstāk par tām,
kurām ir īsāks termiņš, vēl pats par sevi neietver laika apsvērumu. Jumts, kas var aizsargāt māju pret
laikapstākļiem desmit gadu periodā ir vērtīgāks par jumtu, kas šo pakalpojumu sniedz tikai piecu gadu
periodā. Sniegtā pakalpojuma daudzums abos gadījumos ir atšķirīgs. Tomēr jautājums, kas mums ir
jāaplūko, ir par to, vai cilvēks, kas rīkojas, izdarot savas izvēles, piešķir pakalpojumam, kas būs
pieejams vēlākā nākotnes periodā, tādu pašu vērtību, kādu viņš piešķir pakalpojumam, kas ir pieejams
drīzākā periodā.

2. Laika priekšrocība kā būtiska nepieciešamība rīcībai
Atbilde uz šo jautājumu ir tāda, ka cilvēks, kurš rīkojas, nenovērtē laika periodus tikai saistībā ar to
lielumu. Viņa izvēles par nākotnes neērtības novēršanu vada kategorijas drīzāk vai vēlāk. Laiks
cilvēkam nav vienveidīga viela, no kuras tikai garumam ir nozīme. Tas nav vairāk vai mazāk lielums.
Tas ir neatgriežams plūdums, kura posmi parādās atšķirīgā perspektīvā atbilstoši tam, vai tie ir tuvāk
vai tālāk no novērtējuma un izlemšanas brīža. Vēlmes apmierinājumam tuvākā nākotnē, citām lietām
esot vienlīdzīgām, tiek dota priekšroka pār to, kas ir tālākā nākotnē. Pašreizējie labumi ir vērtīgāki par
nākotnes labumiem.
Laika priekšrocība ir kategoriska cilvēka rīcības nepieciešamība. Neviens rīcības veids nav iedomājams
bez tā, ka apmierinājumam tuvākā nākotnes periodā - citām lietām esot vienlīdzīgām - netiek dota
priekšroka pār apmierinājumu vēlākā periodā. Pats vēlmes apmierināšanas akts ietver to, ka
apmierināšana pašreizējā brīdī ir atzīta kā labāka par apmierinājumu vēlākā brīdī. Tas, kas patērē
preci, kura nav ātrbojīga, tā vietā, lai atliktu tās patēriņu uz nenoteiktu vēlāku brīdi, tādējādi atklāj
augstāku pašreizējā apmierinājuma novērtējumu salīdzinājumā ar vēlāku apmierinājumu. Ja viņš
nedotu priekšroku apmierinājumam tuvākā nākotnes periodā, nevis tālākā periodā, viņš varētu
nepatērēt nekad un tādēļ neapmierināt vēlmes. Viņš vienmēr uzkrātu, viņš nekad nepatērētu un
neizbaudītu. Viņš nepatērētu šodien, bet viņš nepatērētu arī rīt, jo rītdiena nostādītu viņu tās pašas
izvēles priekšā.
Ne tikai pirmo soli uz vēlmes apmierinājumu, bet arī jebkuru citu tālāku soli vada laika priekšrocība.
Kad vēlme a, kurai vērtību skalā ir piešķirta 1.vieta, ir apmierināta, ir jāizvēlas vēlme b, kurai ir
piešķirta 2.vieta, un c - rītdienas vēlme, kurai - bez laika priekšrocības - būtu bijusi piešķirta 1.vieta. Ja
b tiek dota priekšroka pār c, izvēle skaidri ietver laika priekšrocību. Mērķtiecīgu cenšanos uz vēlmju
apmierinājumu noteikti vada apmierinājuma tuvākā nākotnē izvēlēšanās pār apmierinājumu tālākā
nākotnē.
Apstākļi, kādos jārīkojas mūsdienu kapitālistisko Rietumu cilvēkam, atšķiras no tiem, kādos dzīvoja un
rīkojās viņa pirmatnējie priekšteči. Mūsu senču dievišķās gādības rezultātā mūsu rīcībā ir bagātīgs
starpproduktu (ražošanas līdzekļu vai saražoto ražošanas faktoru) krājums un patēriņa preces. Mūsu
darbības ir veidotas ilgākam sagādāšanas periodam, jo mēs esam laimīgie pagātnes mantinieki, kam
soli pa solim ir pagarināts sagādāšanas periods un ir atstāti mantojumā līdzekļi, lai paplašinātu
gaidīšanas laiku. Rīkojoties mēs uztraucamies par garākiem periodiem un mērķējam uz vienmērīgu
apmierinājumu visās par sagādāšanas periodu izvēlētā perioda daļās. Mēs atrodamies pozīcijā, lai
paļautos uz patēriņa preču ieplūduma turpināšanos, un mūsu rīcībā ir ne tikai patēriņam gatavi preču
krājumi, bet arī ražošanas līdzekļu krājumi, no kuriem mūsu nepārtrauktos pūliņos atkal un atkal

Lapa 251 no 458

izgatavot jaunas patēriņa preces. Mūsu rīcībā ar šo pieaugošo „ienākumu plūsmu”, saka paviršs
vērotājs, nekāda uzmanība nav pievērsta apsvērumiem saistībā ar dažādu novērtējumu par
pašreizējām un nākotnes precēm. Mēs saskaņojam, viņš apgalvo, un tādējādi laika elements zaudē
nozīmi lietu virzībā. Tādēļ ir bezjēdzīgi, viņš turpina, moderno apstākļu interpretācijā izmantot laika
priekšrocību.
Fundamentālā kļūda, kas iesaistīta šajā izplatītajā iebildumā, ir radusies, tāpat kā daudzas citas kļūdas,
nožēlojamu nepareizu priekšstatu par izdomātu nevienlīdzīgi mainītas ekonomikas uzbūvi. Šajā
iedomātajā uzbūvē neparādās nekādas izmaiņas; tās gūst virsroku pār nemainīgu visu lietu virzību.
Rezultātā vienlīdzīgi mainīgā ekonomikā nekas netiek mainīts preču piešķiršanā vēlmju
apmierinājumam tuvākos un tālākos nākotnes periodos. Neviens neplāno nekādas izmaņas, jo atbilstoši mūsu pieņēmumiem - pārsvarā esošā piešķiršana labāk kalpo viņam un tādēļ viņš neuzskata,
ka jebkāda iespējama lietu pārkārtošana varētu uzlabot viņa situāciju. Neviens nevēlas palielināt savu
patēriņu tuvākajā nākotnes periodā uz sava patēriņa tālākā periodā rēķina vai otrādāk, jo esošais
piešķiršanas veids viņu apmierina labāk nekā jebkurš cits iedomājams vai iespējams veids.
Praksioloģijas izšķīrums starp kapitālu un ienākumiem ir domas kategorija, kas balstīta uz vērtējumiem
par dažādu vēlmju apmierināšanu dažādos nākotnes periodos. Izdomātā vienlīdzīgi mainīgas
ekonomikas uzbūvē ir ietverts tas, ka visi ieņēmumi, bet ne vairāk kā ieņēmumi, tiek patērēti un tādēļ
kapitāls paliek nemainīgs. Līdzsvars tiek sasniegts preču piešķīrumā vēlmju apmierinājumam dažādos
nākotnes periodos. Ir pieļaujams šo lietu stāvokli raksturot ar apgalvojumu, ka neviens nevēlas
patērēt rītdienas ienākumus šodien. Mēs precīzi esam izveidojuši vienlīdzīgi mainīgas ekonomikas
izdomātu uzbūvi tādā veidā, lai tā tieši atbilstu šim nosacījumam. Tomēr ir jāapzinās, ka ar tādu pašu
apodiktisko pārliecību mēs varam apliecināt, ka vienlīdzīgi mainīgā ekonomikā neviens nevēlas
nevienu preci vairāk kā viņam patiesībā ir. Šie apgalvojumi ir patiesi attiecībā uz vienlīdzīgi mainīgu
ekonomiku, jo tie ietver mūsu definīciju par šo izdomāto uzbūvi. Tie ir aplami, kad apgalvoti par
mainīgu ekonomiku, kas ir vienīgā īstā ekonomika. Tiklīdz datos parādās izmaiņas, indivīdiem no jauna
ir jāsaskaras ar nepieciešamību izvēlēties gan starp dažādiem vēlmju apmierināšanas veidiem vienā
periodā, gan starp vēlmju apmierināšanu dažādos periodos. Pieaugumu var izmantot gan tūlītējam
patēriņam, gan investēt to nākotnes ražošanā. Neatkarīgi no tā, kā cilvēki, kas rīkojas, to izmanto, viņu
izvēle katrā ziņā ir rezultāts izvērtējumam par sagaidāmajiem ieguvumiem no vēlmju apmierinājuma
dažādos nākotnes periodos. Īstenības pasaulē - dzīvojošā un mainīgā visumā - katrs indivīds katrā savā
darbībā ir spiests izvēlēties starp apmierinājumu dažādos laika periodos. Daži cilvēki patērē visu, ko
nopelna, citi patērē daļu no sava kapitāla, citi iekrāj daļu no saviem ienākumiem.
Tie, kas strīdas, ka vispārēja laika priekšrocības pamatotība nespēj izskaidrot, kādēļ cilvēks ne vienmēr
investē 100 dolāru summu, kas pieejama šodien, lai gan šie 100 dolāri gada laikā palielinātos līdz 104
dolāriem. Ir acīmredzams, ka šo cilvēku patērēt šo summu šodien ir pamudinājis vērtības spriedums,
kas 100 pašreizējos dolārus vērtē augstāk par 104 dolāriem, kas būtu pieejami pēc gada. Tomēr pat
tas, ja viņš izvēlas investēt šos 100 dolārus, nenozīmē, ka viņš izvēlas apmierinājumu vēlākā periodā
pār apmierinājumu šodien. Tas nozīmē, ka viņš 100 dolārus šodien vērtē zemāk par 104 dolāriem pēc
gada. Katrs šodien iztērētais penijs - tieši kapitālistu ekonomikas apstākļos, kuros institūcijas padara
iespējamu investēt pat vismazākās summas - ir pierādījums augstākam novērtējumam pašreizējam
apmierinājumam salīdzinājumā ar vēlāku apmierinājumu.
Laika priekšrocības teorēma ir jāparāda divkāršā veidā. Viens ir vienkāršas uzkrāšanas gadījums, kurtā
cilvēkiem ir jāizvēlas starp preču daudzuma tūlītēju patēriņu un tāda paša daudzuma vēlāku patēriņu.
Otrs ir kapitālistiskas uzkrāšanas gadījums, kurā izvēle ir jāizdara starp preču daudzuma tūlītēju
patēriņu un lielāka daudzuma vai preču, kas ir piemērotas sniegt apmierinājumu, kas - izņemot
atšķirību laikā - tiek vērtēts augstāk, vēlāku patēriņu Pierādījums ir sniegts par abiem gadījumiem.
Neviens cits gadījums nav iedomājams.
Ir iespējams meklēt psiholoģisku laika priekšrocības problēmas izpratni. Nepacietība un sāpes, ko rada
gaidīšana, noteikti ir psiholoģiskas parādības. To izskaidrošanu var veikt, atsaucoties uz cilvēka dzīves
īslaicīgiem ierobežojumiem, uz indivīda rašanos, viņa pieaugšanu un nobriešanu, un viņa
nenovēršamo sairšanu un aiziešanu mūžībā. Cilvēka dzīves gaitā ir gan pareizais brīdis visam, gan arī
par agru un par vēlu. Tomēr praksioloģijas problēma nekādā veidā nav saistīta ar psiholoģiskiem
jautājumiem. Mums ir jāuztver - ne tikai jāsaprot. Mums ir jāuztver, ka cilvēks, kas neizvēlas
apmierinājumu tuvākajā nākotnes periodā pār to tālākā periodā, nekad vispār nesasniegs patēriņu un
prieku.
Tāpat praksioloģijas problēma nav jājauc ar psiholoģisku problēmu. Tam, kurš vēlas dzīvot, lai
pieredzētu vēlāku dienu, vispirms ir jārūpējas par savas dzīvības saglabāšanu starpposmā. Tādēļ
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izdzīvošana un dzīvībai svarīgo nepieciešamību apmierināšana ir prasības, lai varētu apmierināt
jebkādas vēlmes tālākā nākotnē. Tas liek mums saprast, kādēļ visās tajās situācijās, kurās uz spēles ir
likta kailā dzīvība šī vārda stingrākajā nozīmē, apmierinājums tuvākā nākotnē tiek izvēlēts pār
apmierinājumu vēlākos periodos. Tomēr mēs aplūkojam rīcību kā tādu, nevis motīvus, kas to virza.
Tāpat kā ekonomisti, mēs nejautājam, kādēļ cilvēkam ir nepieciešams albumīns, ogļhidrāti un tauki,
mēs nejautājam, kādēļ dzīvībai svarīgo vajadzību apmierinājums ir kategorisks un to nedrīkst atlikt.
Mums ir jāaptver, ka jebkāda veida patēriņam un baudījumam priekšnoteikumi ir priekšrokas došana
tagadējam apmierinājumam pār vēlāku apmierinājumu. Šī ieskata sniegtās zināšanas tālu pārsniedz
jomu, kurai saistītie psiholoģijas fakti sniedz izskaidrojumu. Tas attiecas uz visa veida vēlmju
apmierinājumu, ne tikai uz vienīgi izdzīvošanai būtisku nepieciešamību apmierinājumu.
Ir svarīgi uzsvērt šo punktu, jo terminu „iztikas līdzekļu piegādājums, kas pieejams iztikas attīstībai”, kā
to izmantoja Bēms-Baverks, var viegli nepareizi interpretēt. Viens no šī krājuma uzdevumiem noteikti
ir sniegt līdzekļus kailo dzīvības nepieciešamību apmierinājumam un tādējādi nodrošināt izdzīvošanu.
Tomēr tam ir arī jābūt pietiekami lielam, lai apmierinātu - pēc nepieciešamās gaidīšanas laika apgādes
- visas tās vajadzības un vēlmes, kas - bez tikai izdzīvošanas - tiek uzskatītas par steidzamākām nekā
fiziski bagātāku augļu ievākšana ražošanas procesos, kas patērē vairāk laika.
Bēms-Baverks pasludināja, ka ikviena ražošanas perioda pagarināšana ir atkarīga no nosacījuma, ka „ir
pieejams pietiekams daudzums pašreizējo preču, lai būtu iespējams uzbūvēt tiltu, lai pagarinātu
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vidējo intervālu starp sagatavošanās darba sākumu un tā produkta iegūšanu”.
Šis izteiciens
„pietiekams daudzums” ir jāpaskaidro. Tas nenozīmē daudzumu, kas ir pietiekams nepieciešamajam
uzturam. Aplūkotajam daudzumam ir jābūt pietiekami lielam, lai nodrošinātu apmierinājumu visām
tām vēlmēm, kuru apmierināšana gaidīšanas laikā tiek uzskatīta par steidzamāku nekā ieguvumi, ko
sniegtu vēl lielāka ražošanas periods pagarināšana. Ja aplūkotais daudzums būtu mazāks, ražošanas
perioda saīsināšana būtu izdevīga; produktu daudzuma palielinājums vai to kvalitātes uzlabojums, kas
sagaidāms no garāka ražošanas perioda saglabāšanas, vairs netiktu uzskatīts par pietiekamu
atalgojumu gaidīšanas laikā izbaudāmā patēriņa ierobežojumam. Tas, vai iztikas līdzekļu piegādājums
ir pietiekams vai nav pietiekams, nav atkarīgs no jebkādiem psiholoģiskiem vai citiem faktiem, kas
pakļauti objektīvai tehnoloģijas un psiholoģijas metožu noteikšanai. Metaforiskais izteiciens „uzbūvēt
tiltu”, kas izsaka ideju par ūdens tilpni, kuras platums tilta būvētājam objektīvi noteic uzdevumu, ir
maldinošs. Aplūkoto daudzumu novērtē cilvēki, un viņu subjektīvie spriedumi noteic, vai tas ir vai nav
pietiekams.
Pat hipotētiskā pasaulē, kurā daba sniedz cilvēkam līdzekļus, bioloģiskās izdzīvošanas (stingrā šī
termina nozīmē) saglabāšanai, kurā netrūkst vissvarīgāko pārtikas produktu un rīcība nav saistīta ar
kailās dzīvības apgādāšanu, būtu laika priekšrocības parādība un vadītu visas rīcības.280

Novērojumi par laika priekšrocības teorijas attīstību
Šķiet ticami pieņemt, ka tas vien, ka procenti ir sadalīti atbilstoši laika periodiem, ir vērsis ekonomistu,
kas nolēmuši izstrādāt procentu teoriju, uzmanību uz laika nozīmi. Tomēr klasiskajiem ekonomistiem
viņu kļūdainā vērtības teorija un nepareiza izmaksu jēdziena interpretācija liedza atzīt laika elementa
nozīmi.
Ekonomika par laika priekšrocības teoriju ir parādā Viljamam Stenlijam Dževonsam un par tās
paplašināšanu - galvenokārt Eiženam fon Bēmam-Baverkam. Bēms-Baverks bija pirmais, kurš pareizi
formulēja atrisināmo problēmu, pirmais, kurš atmaskoja maldus, kas ietverti procentu ražīguma
teorijās, un pirmais, kurš uzsvēra ražošanas perioda nozīmi. Tomēr, izskaidrojot procentu problēmu,
viņš pilnībā neizvairījās no kļūmēm. Viņa pierādījums par vispārēju laika priekšrocības pamatotību ir
neatbilstošs, jo tas ir balstīts uz psiholoģiskiem apsvērumiem. Tomēr psiholoģija nekad nevar pierādīt
279

Bēms-Baverks (Bohm-Bawerk), Kleinere Abhandlungen uber Kapital und Zins“ („Mazie dokumenti
par kapitālu un procentiem), kopoto rakstu otrais sējums Franca Ksavjera Veisa (Franz Xaver Weiss)
redakcijā (Vīne, 1926.gads), 169.lpp
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Laika priekšrocība nav tikai cilvēkiem raksturīga. Tā ir visu dzīvo būtņu mantota uzvedības iezīme.
Cilvēku atšķirīgu padara tikai tas, ka viņam laika priekšrocība nav nepielūdzams un pagarināts
pagādāšanas periods, kas ir tikai instinktīvs, kā tas ir noteiktiem dzīvniekiem, kas uzglabā pārtiku, bet
gan novērtēšanas procesa rezultāts.
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praksioloģijas teorēmas pamatotību. Tā var parādīt, ka daži cilvēki vai daudzi cilvēki ļaujas noteiktu
motīvu ietekmei. Tā nevar padarīt skaidru to, ka visā cilvēku rīcībā noteikti dominē noteikts
kategorisks elements, kas - bez nekādiem izņēmumiem - darbojas visos rīcības gadījumos281.
Otrs Bēma-Baverka spriešanas trūkums bija viņa nepareizā ražošanas perioda jēdziena interpretācija.
Viņš pilnībā neapzinājās to, ka ražošanas periods ir praksioloģijas kategorija un ka tā lomu rīcībā
pilnībā veido izvēles, ko cilvēks, kas rīkojas, izdara starp dažāda garuma ražošanas periodiem. Pašlaik
pieejamo ražošanas līdzekļu ražošanai pagātnē patērētā laika ilgumam nav nekādas nozīmes. Šie
ražošanas līdzekļi tiek novērtēti vien saistībā ar to noderīgumu nākotnes vēlmju apmierināšanā.
„Vidējais ražošanas periods” ir tukšs jēdziens. Rīcību nosaka tas, ka, izvēloties starp dažādiem veidiem,
kas var novērst nākotnes neērtību, gaidīšanas laika ilgums katrā gadījumā ir nepieciešams elements.
Šo divu Bēma-Baverka kļūdu savas teorijas skaidrojumā rezultāts bija tas, ka viņš pilnībā neizvairījās
no ražīguma pieejas, ko pats tik spīdoši atspēkoja savā kritiskajā kapitāla un procentu mācību vēsturē.
Šie novērojumi nemaz neatņem mūžīgos Bēma-Baverka ieguldījuma nopelnus. Uz viņa ieliktajiem
pamatiem vēlākie ekonomisti - viņu vidū izcilākie Knuts Viksells, Frenks Aberts Feters un Ērvings
Fišers282 - veiksmīgi pilnveidoja laika priekšrocības teoriju.
Ir pieņemts laika priekšrocības teorijas būtību paust, sakot, ka virsroku gūst pašreizējo preču izvēle pār
nākotnes precēm. Aplūkojot šo izteiksmes veidu, dažus ekonomistus ir mulsinājis tas, ka dažos
gadījumos tagadnes lietojums ir mazāk vērts nekā nākotnes lietojums. Tomēr neapšaubāmu
izņēmumu radītās problēmas cēlonis ir tikai patiesās lietu kārtības pārprašana.
Ir prieki, ko nevar gūt vienlaikus. Cilvēks nevar vienā vakarā apmeklēt Karmenas un Hamleta izrādes.
Pērkot biļeti, viņam ir jāizvēlas starp divām izrādēm. Ja viņam biļetes uz abiem teātriem vienā un tajā
pašā vakarā tiek uzdāvinātas, arī tad viņam ir jāizvēlas. Par biļeti, ko viņš noraida, viņš varētu domāt:
„Tagad mani tas tiešām neuztrauc” vai „Ja vien tas būtu bijis vēlāk283.” Tomēr tas nenozīmē, ka viņš
izvēlas nākotnes preces pār tagadnes precēm. Viņam nav jāizvēlas starp nākotnes precēm un
tagadnes precēm. Viņam ir jāizvēlas starp diviem baudījumiem, kurus abus viņš nevar iegūt kopā. Šī
dilemma ir katrā izvēles gadījumā. Savā pašreizējā situācijā viņš varētu izvēlēties Hamletu, nevis
Karmenu. Atšķirīgos apstākļos vēlākā datumā viņa lēmums varētu būt citādāks.
Otru šķietamo izņēmumu parāda ātrbojīgu preču gadījums. Tās var būt bagātīgi pieejamas vienā gada
sezonā un var trūkt citās sezonās. Tomēr atšķirība starp ledu ziemā un ledu vasarā nav atšķirība starp
pašreizējo preci un nākotnes preci. Tā ir atšķirība starp preci, kas zaudē savu specifisko lietderīgumu
pat tad, ja netiek patērēta, un citu preci, kam nepieciešams specifisks ražošanas process. Ziemā
pieejamo ledu var izmantot vasarā vien tad, ja tas pakļauts īpašam saglabāšanas procesam. Attiecībā
uz vasarā lietojamu ledu tas labākajā gadījumā ir viens no ražošanai nepieciešamajiem
papildfaktoriem. Nav iespējams palielināt vasarā pieejamā ledus daudzumu, vienkārši ierobežojot
ledus patēriņu ziemā. Abas lietas pēc to praktiskajiem mērķiem ir dažādas preces.
Sīkstuļa gadījums nav pretrunā vispārējai laika priekšrocības pamatotībai. Arī sīkstulis, dažus savus
līdzekļus iztērējot nabadzīgai iztikai, izvēlas kādu apmierinājuma tuvākajā nākotnē apmēru pār tādu
tālākā nākotnē. Ārkārtēji gadījumi, kuros sīkstulis pats sev liedz pat obligāto minimumu pārtikas,
liecina par patoloģisku dzīvības enerģijas iznīcināšanu, kāda ir arī gadījumā, kad cilvēks atturas no
ēšanas, baidoties no patogēnām baktērijām, kad cilvēks izdara pašnāvību tā vietā, lai stātos pretī
bīstamai situācijai, un kad cilvēks nevar gulēt, jo baidās no nenoteiktiem negadījumiem, kas varētu
atgadīties, kamēr viņš ir aizmidzis.

3. Ražošanas līdzekļi
Tiklīdz šīs pašreizējās vēlmes ir pārsātinātas ar apmierinājumu, kas tiek uzskatīts par steidzamāku par
jebkuru rītdienas nodrošinājumu, cilvēki sāk daļu pieejamā patēriņa preču piedāvājumu pietaupīt
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Paplašinātākai kritiskai analīzei par šo Bēma-Baverka sprieduma daļu lasītājs var iepazīsties ar
Mīzesa „Nationalokonomie” („Ekonomika”) 439.-443.lpp
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Knuts Viksells (Knut Wicksell) - Stokholmas skolas zviedru ekonomists; Frenks Alberts Feters (Frank
Albert Fetter) - austriešu skolas amerikāņu ekonomists; Ērvings Fišers (Irving Fisher) - amerikāņu
ekonomists
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Salīdzini Frenks Alberts Feters (Frank Albert Fetter), „Economic Principles” („Ekonomikas principi”),
(Ņujorka, 1923.gads), I, 239.
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vēlākam lietojumam. Šī patēriņa atlikšana padara iespējamu tiešu rīcību uz īslaicīgi tālākiem mērķiem.
Tagad ir iespējams tēmēt uz mērķiem, par kuriem iepriekš nevarēja iedomāties saistībā ar
nepieciešamā ražošanas perioda garumu. Tālāk ir arī iespējams izvēlēties ražošanas metodes, kurās
produktu izlaide ir lielāka uz vienu ieguldījuma vienību nekā tas ir ar citām metodēm, kam ir
nepieciešams īsāks ražošanas periods. Obligāts priekšnoteikums jebkuram pieņemtajam ražošanas
procesa pagarinājuma ir ietaupīšana, tas ir, pašreizējā ražošana pārsniedz pašreizējo patēriņu.
Ietaupīšana ir pirmais solis ceļā uz materiālās labklājības uzlabošanu un uz jebkādu attīstību šajā ceļā.
Patēriņa atlikšana un patēriņa preču uzkrājumu veidošana vēlākam patēriņam tiktu praktizēta pat bez
pamudinājumiem, ko sniedz procesu ar garāku ražošanas periodu tehnoloģiskais pārākums. Tādu
procesu, kas patērē vairāk laika, augstākais ražīgums ievērojami stiprina dziņu taupīt. Tādējādi
upuriem, kas tiek nesti, ierobežojot patēriņu tuvākos nākotnes periodos, pretsvaru rada ne tikai
saglabāto preču patēriņa gaidas tālākos periodos; tie arī paver ceļu bagātīgākam piedāvājumam tālākā
nākotnē un preču, ko nemaz nevarētu sagādāt bez šiem iepriekšējiem upuriem, iegūšanai. Ja cilvēks,
kurš rīkojas, citiem apstākļiem esot vienlīdzīgiem, bez izņēmuma izvēlētos patēriņu tālākā nākotnē pār
to tuvākā nākotnē, viņš vienmēr ietaupītu, nekad nepatērētu. Tas, kas ierobežo ietaupīšanas un
investīciju apmēru, ir laika priekšrocība.
Cilvēkiem, kas vēlas uzsākt procesus ar ilgāku ražošanas periodu, vispirms ir jāuzkrāj, izmantojot
taupīšanu, tāds patēriņa preču daudzums, kāds ir nepieciešams, lai gaidīšanas laikā sasniegtu visu to
vēlmju apmierinājumu, ko tie uzskata kā steidzamāku par labklājības pieaugumu, kas sagaidāms no
laikietilpīgāka procesa. Kapitāla uzkrāšana sākas ar patēriņa preču, kuru patēriņš ir atlikts uz tālākām
dienām, krājumu izveidi. Ja šie pārpalikumi tiek tikai uzglabāti un turēti vēlākam patēriņam, tie ir tikai
turība vai, precīzāk sakot, rezerve nebaltai dienai vai ārkārtas situācijām. Tie paliek ārpus ražošanas
lauka. Tie tiek iekļauti - ekonomiski, nevis fiziski - ražošanas darbībās tikai tad, kad tiek izmantoti kā
laikietilpīgākos procesos iesaistīto strādnieku iztikas līdzekļi. Izmantojot tos šādā veidā, tie tiek fiziski
patērēti. Tomēr ekonomiski tie nepazūd. Vispirms tie tiek aizstāti ar garāka ražošanas perioda procesa
starpproduktiem un tad vēlāk - ar patēriņa precēm, kas ir šo procesu galaprodukts.
Visus šos pasākumus un procesus saprātīgi kontrolē kapitāla grāmatvedība - ekonomikas aprēķinu
kalngals naudas izteiksmē. Bez naudas aprēķinu palīdzības cilvēki pat nevarētu noskaidrot, vai - bez
ražošanas perioda garuma - noteikts process sola augstāku ražīgumu kā cits process. Izdevumus, kas
nepieciešami dažādiem procesiem, nevar salīdzināt vienu ar otru, neizmantojot naudas izteiksmi.
Kapitāla grāmatvedība sākas ar turpmākai ražošanai pieejamo ražošanas līdzekļu tirgus cenām, kuru
summu tā dēvē par kapitālu. Tā reģistrē visus izdevumus no šī finansējuma un visu tādu izdevumu
radīto ienākošo vienību cenu. Beigās tā nosaka visu šo pārmaiņu galīgo iznākumu kapitāla struktūrā un
tādējādi visa procesa panākumus vai neveiksmi. Tā parāda ne tikai galīgo rezultātu; tā arī atspoguļo
katru no tā starpposmiem. Tā izveido pagaidu bilances katrai dienai, ja tādas bilances ir nepieciešams,
un ziņojumus par peļņu un zaudējumiem katrā procesa posmā vai daļā. Tas ir nepieciešams ražošanas
kompass tirgus ekonomikā.
Tirgus ekonomikā ražošana ir nepārtraukta, nebeidzama nodarbošanās, kas sadalīta bezgalīgā daļēju
procesu dažādībā. Neskaitāmi ražošanas procesi ar atšķirīgiem ražošanas periodiem notiek vienlaicīgi.
Tie papildina viens otru un vienlaikus konkurē viens ar otru sacensībā par nepietiekamajiem ražošanas
faktoriem. Nepārtraukti jauns kapitāls tiek uzkrāts ietaupot vai iepriekš uzkrātais kapitāls tiek iztērēts
ar pārāk lielu patēriņu. Ražošana ir sadalīta starp dažādām atsevišķām fabrikām, fermām, darbnīcām
un uzņēmumiem, no kuriem katrs kalpo vien ierobežotiem mērķiem. Starpprodukti vai ražošanas
līdzekļi - tālākai ražošanai saražotie faktori - notikumu gaitā maina savu īpašnieku; tie pāriet no vienas
fabrikas uz citu līdz beigās patēriņa preces nonāk pie tiem, kuri tās izlieto un izbauda. Ražošanas
sociālais process nekad nebeidzas. Ik brīdi notiek neskaitāmi procesi, no kuriem daži ir tuvāk, bet daži
ir tālāk no to īpašo uzdevumu sasniegšanas.
Katrs atsevišķais sniegums šajā nemitīgajā ražošanas turības vajāšanā ir balstīts uz ietaupīšanu un
iepriekšējo paaudžu veiktajiem sagatavošanās darbiem. Mēs esam mūsu tēvu un vectēvu, kuru
ietaupījums ir uzkrājis ražošanas līdzekļus, ar kuriem mēs pašlaik strādājam, laimīgie mantinieki. Mēs,
elektrības laikmeta izredzētie bērni, joprojām gūstam labumu no pirmatnējās ietaupīšanas, ko veica
pirmatnējie zvejnieki, kas, ražojot pirmos zvejas tīklus un laivas, daļu sava darba laika veltīja tālākas
nākotnes apgādāšanai. Ja šo leģendāro zvejnieku dēli būtu izlietojuši šos starpproduktus - tīklus un
laivas -, neaizvietojot to ar jauniem, viņi būtu patērējuši kapitālu un taupīšanas un kapitāla uzkrāšanas
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process būtu jāsāk no jauna. Mēs esam turīgāki par iepriekšējām paaudzēm, jo esam aprīkoti ar
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ražošanas līdzekļiem, ko tās mums ir uzkrājušas .
Uzņēmējs - cilvēks, kas rīkojas, ir pilnībā iegrimis tikai vienā uzdevumā: gūt lielāko labumu no visiem
pieejamajiem līdzekļiem, lai uzlabotu nākotnes apstākļus. Viņš neuzlūko pašreizējo situāciju ar mērķi
analizēt un izprast to. Iedalot grupas turpmākas ražošanas līdzekļus un novērtējot to nozīmīgumu, viņš
pielāgo paviršas vispārzināmas patiesības. Viņš nodala trīs ražošanas faktoru klases: dabas dotos
materiālu faktorus, cilvēku faktoru - darbu, un ražošanas līdzekļus - pagātnē saražotos starpproduktu
faktorus. Viņš neanalizē ražošanas līdzekļu dabu. Diezgan naivi viņš piedēvē tiem pašiem savu
ražīguma spēju. Viņš neizseko to noderīgumam līdz dabai un darbam. Viņš nejautā, kā tie radās. Tiem
ir nozīme, kamēr vien tie var sniegt ieguldījumu viņa centienu panākumos.
Šis spriešanas veids ir pieņemams uzņēmējam. Tomēr ekonomistu nopietna kļūda bija piekrist
uzņēmēja virspusējam skatījumam. Viņi kļūdījās „kapitālu” iedalot grupā kā neatkarīgu ražošanas
līdzekli kopā ar dabas dotajiem materiālu resursiem un darbu. Ražošanas līdzekļi - pagātnē saražotie
tālākas ražošanas līdzekļi - nav neatkarīgi faktori. Tie ir kopprodukti, kas veidojas pagātnē izmantotu
divu sākotnējo faktoru - dabas un spēka - sadarbībā. Tiem nav pašiem savas ražīguma spējas.
Tāpat pareizi nav saukt ražošanas līdzekļus par uzglabātu darbu un dabu. Tie drīzāk ir uzglabāts darbs,
daba un laiks. Atšķirība starp ražošanu bez ražošanas līdzekļu palīdzības un ar ražošanas līdzekļu
izmantojuma palīdzību ir laikā. Ražošanas līdzekļi ir starpstacijas ceļā no paša ražošanas sākuma uz tās
beigu mērķi - patēriņa preču rašanos. Tam, kurš ražo ar ražošanas līdzekļu palīdzību, ir viena liela
priekšrocība pār to, kas sāk bez ražošanas līdzekļiem; viņš ir tuvāk laikā savas darbības beigu mērķim.
Nav jautājuma par šķietamo ražošanas līdzekļu ražīgumu. Atšķirība starp ražošanas līdzekļa,
piemēram, darbagalda, cenu, un sākotnējo ražošanas papildfaktoru, kas nepieciešami tā atražošanai,
cenu summu pastāv tikai laika atšķirības dēļ. Tas, kurš izmanto darbagaldu, ir tuvāk ražošanas mērķim.
Viņam ražošanas periods ir īsāks nekā viņa sāncensim, kam ir jāsāk no paša sākuma. Nopērkot
darbagaldu, viņš nopērk sākotnējos ražošanas faktorus, kas tika iztērēti tā ražošanā, un laiku, proti,
laiku, par kādu viņam tiek saīsināts ražošanas periods.
Laika vērtība, proti, laika priekšrocība vai augstāks novērtējums vēlmju apmierinājumam tuvākos
nākotnes periodos salīdzinājumā ar tālākiem periodiem, ir būtisks cilvēka rīcības elements. Tas nosaka
ikvienu izvēli un ikvienu rīcību. Nav cilvēka, kuram atšķirība starp drīzāk un vēlāk nav svarīga. Laika
elements ir noderīgs visu preču un pakalpojumu visu cenu veidošanā.

4. Ražošanas periods, gaidīšanas laiks un sagādāšanas periods
Ja būtu izmērīts ražošanas perioda, kas iztērēts dažādu pašlaik pieejamu preču izgatavošanai, garums,
varētu izsekot tā vēsturei līdz punktam, kurā notika pirmā sākotnējo ražošanas faktoru iztērēšana.
Būtu noteikts, kad dabas resursi un darbs tika izmantoti pirmo reizi procesiem, kas - bez ieguldījuma
citu preču ražošanā - arī sniedza ieguldījumu aplūkotās preces ražošanā. Šīs problēmas risinājumam
būtu nepieciešama fiziska problēmas risinājuma piedēvēšana. Būtu nepieciešams daudzuma izteiksmē
konstatēt kādā mērā instrumenti, izejvielas un darbs, kas tieši vai netieši ir izmantoti aplūkotās preces
ražošanā, sniedza ieguldījumu rezultātā. Šajā izpētē būtu jādodas atpakaļ uz pašu kapitāla uzkrāšanas
sākumu, ko ietaupot veica cilvēki, kas iepriekš dzīvoja no rokas mutē. Ne tikai praktiskās grūtības
kavēja tādus vēsturiskos pētījumus. Fiziskas problēmas piedēvēšanas neatrisināmība liedz mums spert
pirmo soli tādos pasākumos.
Nedz cilvēkam, kas rīkojas, pašam, nedz ekonomikas teorijai ir vajadzīga šodien pieejamo preču
ražošanai pagātnē pieejamā laika izmērīšana. Viņiem no tādiem datiem nebūtu nekāda lietderīguma
pat tad, ja viņi tos zinātu. Cilvēkam, kas rīkojas, ir jāsaskaras ar problēmu, kā gūt vislielāko labumu no
pieejamā preču piedāvājuma. Viņš izvēlas par katras šī piedāvājuma daļas izmantošanu tādā veidā, lai
apmierinātu steidzamākās no pagaidām vēl neapmierinātajām vēlmēm. Lai izpildītu šo uzdevumu,
viņam ir jāzina gaidīšanas laika garums, kas šķir viņu no dažādu mērķu, starp kuriem viņam jāizvēlas,
sasniegšanas. Kā iepriekš norādīts un ir vēlreiz jāuzsver, viņam nav vajadzības raudzīties dažādu
pieejamo ražošanas līdzekļu vēsturē. Cilvēks, kurš rīkojas, gaidīšanas laiku un ražošanas periodu
vienmēr sāk skaitīt no šodienas uz priekšu. Tādā pašā veidā, kā nav jāzina, vai pašreiz pieejamo
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produktu ražošanā ir iztērēts vairāk vai mazāk darba un ražošanas faktoru, nav jāzina arī tas, vai to
ražošana patērēja vairāk vai mazāk laika. Lietas tiek novērtētas tikai no pakalpojumu, ko tās var sniegt
nākotnes vēlmju apmierinājumā, skatu punkta. Patiesie to ražošanā nestie upuri un patērētais laiks
nav svarīgi. Šīs lietas pieder aizgājušajai pagātnei.
Ir jāsaprot, ka visas ekonomikas kategorijas ir saistītas ar cilvēka rīcību un tām nav nekādas tiešas
saistības ar lietu fiziskajām īpašībām. Ekonomika nav par precēm un pakalpojumiem; tā ir par cilvēka
izvēli un rīcību. Praksioloģijā laika jēdziens nav fizikas vai bioloģijas jēdziens. Tas attiecas uz drīzāk vai
vēlāk kā spēkā esošu darbības veicēja vērtību viņa spriedumos. Ražošanas līdzekļu un patēriņa preču
nošķiršana nav nelokāma atšķirība, kas balstīta uz aplūkoto preču fiziskām un psiholoģiskām īpašībām.
Tā ir atkarīga no darbojošos personu pozīcijas un izvēlēm, kas viņiem jāveic. Vienas un tās pašas
preces var uzlūkot gan kā ražošanas līdzekļus, gan patēriņa preces. Tūlītējam baudījumam gatavu
preču piedāvājums ir ražošanas līdzekļi no cilvēka, kas tos uzlūko kā savus un gaidīšanas laikā noalgoto
strādnieku uzturlīdzekļus, skatu punkta.
Pieejamo ražošanas līdzekļu daudzuma palielinājums ir priekšnosacījums, lai veiktu procesus, kuros
ražošanas periods un tādēļ arī gaidīšanas laiks ir garāks. Ja kāds vēlas sasniegt mērķi, kas īslaicīgi ir
tālāks, viņam ir jāizmanto garāks ražošanas periods, jo ir neiespējami sasniegt meklēto mērķi īsākā
ražošanas periodā. Ja kāds vēlas izmantot ražošanas metodes, ar kurām izlaides daudzums ir lielāks uz
vienu ieguldījuma vienību, viņam ir jāpagarina ražošanas periods. Procesi, kuros izlaide ir mazāka par
vienu ieguldītā vienību, ir izvēlēti tikai tādēļ, ka tiem ir nepieciešams īsāks ražošanas periods. Tomēr
no otras puses ne visiem izmantojumiem, kas izvēlēti papildu taupīšanas rezultātā uzkrāto ražošanas
līdzekļu izlietošanai, ir nepieciešas ražošanas process, kurā ražošanas periods no šodienas līdz
produkta izgatavošanai ir garāks par visiem procesiem, kas jau veikti iepriekš. Varētu būt, ka cilvēki,
esot apmierinājuši savas steidzamākās vajadzības, tagad vēlas preces, ko var saražot salīdzinoši īsākā
laika periodā. Iemesls, kādēļ šīs preces nav saražotas iepriekš nav tas, ka tām nepieciešamais
ražošanas periods tika uzskatīts par pārāk ilgu, bet gan tas, ka bija steidzamāks nepieciešamo faktoru
izmantojums.
Ja kāds izvēlas apgalvot, ka katra pieejamo ražošanas līdzekļu piedāvājuma palielinājuma sekas ir
ražošanas perioda un gaidīšanas laika pagarinājums, viņš spriež šādi: ja a ir jau iepriekš saražotās
preces un b ir jaunos procesos, kas sākti ar ražošanas līdzekļu palielinājumu, saražotas preces, ir
acīmredzams, ka cilvēkiem ir jāgaida ilgāk a un b, nekā viņiem jāgaida tikai a. Lai saražotu a un b, ir ne
tikai jāiegūst ražošanas līdzekļi, kas nepieciešami a ražošanai, bet arī tie, kas vajadzīgi b ražošanai. Ja
kāds būtu tērējis tūlītējam patēriņam iztikas līdzekļus, kas ietaupīti, lai b ražošanai būtu pieejami
strādnieki, dažu vēlmju apmierinājumu viņš būtu sasniedzis drīzāk.
Tie ekonomisti, kas ir pret tā dēvēto „austriešu” uzskatu, ierasti par kapitāla problēmas risinājumu
pieņem to, ka ražošanā izmantoto tehniku nemainīgi nosaka dotais tehnoloģisko zināšanu stāvoklis.
No otras puses „austriešu” ekonomisti parāda, ka katrā brīdī pieejamais ražošanas līdzekļu
piedāvājums ir tas, kas nosaka, kura no daudzām zināmām tehnoloģiskām ražošanas metodēm tiks
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izmantota . „Austriešu” uzskata pareizumu viegli var parādīt, novērojot salīdzinošā kapitāla trūkuma
problēmu.
Aplūkosim situāciju valstī, kas cieš no tāda kapitāla trūkuma. Piemēram, aplūkosim Rumānijas
situāciju ap 1860.gadu. Tas, kas trūka, noteikti nebija tehnoloģiskās zināšanas. Nebija slepenības par
tehnoloģiskajām metodēm, ko izmantoja attīstītās Rietumu valstis. Tās bija aprakstītas neskaitāmās
grāmatās un mācītas daudzās skolās. Rumānijas jaunatnes elite bija saņēmusi pilnīgu informāciju par
tām tehnoloģiju universitātēs Austrijā, Šveicē un Francijā. Simtiem ārvalstu ekspertu bija gatavi
izmantot savas zināšanas un prasmes Rumānijā. Trūka ražošanas līdzekļu, kas nepieciešami, lai
pārveidotu atpalikušo Rumānijas ražošanas, transportēšanas un sakaru iekārtu atbilstoši Rietumu
paraugiem. Ja palīdzībā, ko rumāņiem sniedza attīstītās ārvalstis, būtu tikai tehnoloģisko zināšanu
došana, viņi būtu sapratuši, ka būs nepieciešams ļoti ilgs laiks, līdz viņi panāks Rietumus. Pirmā lieta,
kas viņiem bija jādara, būtu bijusi taupīšana, lai laikietilpīgāku procesu veikšanai padarītu pieejamus
strādniekus un ražošanas materiālos faktorus. Tikai tad viņi veiksmīgi varētu saražot darbarīkus, kas
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285
ekonomisti kopš Rikardo un jo īpaši Džona Stjuarta Milla (pēdējais, iespējams, daļēji Džona Rajes
ietekmē) dažā ziņā ir lielāki „austrieši” par viņu nesenajiem anglosakšu pēctečiem.

Lapa 257 no 458

vajadzīgi, lai uzbūvētu tādas rūpnīcas, kurās laika gaitā ražotu aprīkojumu, kas nepieciešams modernu
rūpnīcu, raktuvju, dzelzceļa, telegrāfa līniju un ēku būvniecībai un izmantošanai. Neskaitāmi gadu
desmiti būtu pagājuši līdz viņi būtu atguvuši zaudēto laiku. Nebūti bijis nekādu līdzekļu, kā paātrināt
šo procesu, kā vien pašreizējā patēriņa ierobežošana starpposmā, cik vien tas fizioloģiski ir iespējams.
Tomēr attīstība notika citādāk. Kapitālistiskie Rietumi aizdeva atpalikušajām valstīm ražošanas
līdzekļus, kas nepieciešamo tūlītējai lielas daļas to ražošanas metožu pārveidei. Tas ietaupīja to laiku
un padarīja iespējamu, ka tās ļoti drīz daudzkāršoja sava darba ražīgumu. Ietekme rumāņiem bija
tāda, ka viņi nekavējoties varēja izmantot priekšrocības, ko sniedz modernās tehnoloģiskās
procedūras. Bija tā, it kā viņi daudz agrāk būtu sākuši ietaupīt un uzkrāt ražošanas līdzekļus. Tā
ietekmē rumāņi varēja tūlīt varēja baudīt priekšrocības, ko sniedz modernie tehnoloģiskie procesi. Bija
tā, it kā viņi daudz agrāk būtu sākuši ietaupīt un uzkrāt ražošanas līdzekļus.
Kapitāla trūkums nozīmē, ka cilvēks ir tālāk no noteiktā mērķa sasniegšanas nekā tad, ja būtu sācis
ceļu uz mērķi agrākā laikā. Tādēļ, ka cilvēks pagātnē bija atstājis to novārtā, viņam trūkst
starpproduktu, lai gan dabas dotie faktori, no kuriem tie ir jāražo, ir pieejami. Kapitāla trūkums ir laika
nepietiekamība. Tas ir rezultāts tam, ka cilvēks par vēlu sāka soļot uz aplūkoto mērķi. Ir neiespējami
aprakstīt priekšrocības, ko sniedz pieejami ražošanas līdzekļi, un zaudējumus, ko rada ražošanas
līdzekļu niecīgs daudzumus, neizmantojot drīzāk vai vēlāk laika elementu286.
Ražošanas līdzekļu esamība kāda īpašumā ir kā būšana tuvāk mērķim, uz kuru viņš tiecas. Pieejamo
ražošanas līdzekļu pieauguma dēļ ir iespējams sasniegt īslaicīgi tālākus mērķus, bez piespiedu patēriņa
ierobežojuma. No otras puses ražošanas līdzekļu zudums liek atturēties no tiekšanās pēc noteiktiem
mērķiem, uz kuriem varēja tiekties pirms tam, vai ierobežot patēriņu. Ražošanas līdzekļu būšana
īpašumā nozīmē - citām lietām esot vienlīdzīgām - pagaidu ieguvumu287. Pret tiem, kam trūkst
ražošanas līdzekļu, kapitālists - esošajā tehnoloģisko zināšanu situācijā - atrodas pozīcijā, lai sasniegtu
noteiktu mērķi drīzāk bez patēriņa ierobežojuma un bez darba un dabas doto ražošanas faktoru
ieguldījuma. Viņa priekšrocība pār sāncenšiem ir laikā. Sāncensis ar mazāku ražošanas līdzekļu apgādi
var viņu panākt vien ierobežojot savu patēriņu.
Priekšrocību, kādu Rietumu tautas ir ieguvušas pār citām tautām, veido tas, ka tās jau ilgu laiku
iepriekš ir radījušas politiskus un institucionālus apstākļus, kas nepieciešami raitai un vispār
netraucētai liela apmēra ietaupīšanas, kapitāla uzkrāšanas un investīciju procesa attīstībai. Tādējādi
līdz deviņpadsmitā gadsimta vidum tās jau bija ieguvušas labklājības stāvokli, kas krietni pārspēja
mazāk veiksmīgās rases un tautas plēsīgā militārisma ideju aizstāšanā ar mantrausīgu kapitālismu.
Paliekot vienām un bez ārvalstu kapitāla palīdzības, šīm atpalikušajām tautām būtu vajadzējis vairāk
laika, lai uzlabotu savas ražošanas, pārvadāšanas un sakaru metodes.
Ir neiespējami saprast pasaules lietu virzību un attiecības starp Rietumiem un Austrumiem pēdējos
gadsimtos, neizprotot šīs liela apmēra kapitāla pārvietošanas nozīmi. Rietumi ir devuši Austrumiem ne
tikai tehnoloģiskas un ārstnieciskas zināšanas, bet arī tūlītējam šo zināšanu praktiskam pielietojumam
nepieciešamos ražošanas līdzekļus. Šīs Austrumeiropas, Āzijas un Āfrikas valstis ir varējušas pateicoties ievestajam ārvalstu kapitālam - modernās rūpniecības augļus novākt agrāk. Kaut kādā
mērā tās bijušas atbrīvotas no nepieciešamības ierobežot savu patēriņu, lai uzkrātu pietiekamu
ražošanas līdzekļu krājumu. Tāda bija patiesā šķietamās Rietumu kapitālisma veiktās atpalikušo valstu
ekspluatācijas, par kuru vaimanāja to nacionālisti un marksisti, daba. Tā bija ekonomiski atpalikušo
valstu ražīgums ar attīstītāku valstu turību.
Labumu gūšana ir abpusēja. Rietumu kapitālistus sākt ārvalstu investīcijas mudināja vietējo patērētāju
pieprasījums. Patērētāji prasīja preces, kuras vispār nevarēja uz vietas saražot, un lētākas preces,
kuras uz vietas varēja saražot tikai palielinot izmaksas. Ja kapitālistisko Rietumu patērētāji būtu
uzvedušos citādāk vai ja institucionālie šķēršļi kapitāla eksportam būtu izrādījušies nepārvarami,
nebūtu notikusi nekāda kapitāla izvešana. Būtu notikusi ilgstošāka vietējās ražošanas paplašināšana,
nevis vispusīga paplašināšanās ārvalstīs.
Nevis katalaktikas, bet gan vēstures uzdevums ir risināt kapitāla tirgus internacionalizācijas sekas, tā
darbību un tā galīgo sairšanu, ko radīja saņēmējvalstu izmantotās atsavināšanās politikas. Katalaktikai
ir tikai jāizskaidro bagātīgākas vai nabadzīgākas ražošanas līdzekļu apgādes ietekme. Mēs salīdzinām
divu izolētu tirgus sistēmu A un B apstākļus. Abas ir vienlīdzīgas pēc lieluma un iedzīvotāju skaita,
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tehnoloģisko zināšanu stāvokļa un dabas resursiem. Tās viena no otras atšķiras tikai ar ražošanas
līdzekļu apgādi - to apgāde A ir lielāka nekā B. Tas noteic, ka A tiek izmantoti daudzi ražošanas procesi,
kuros izlaides ir lielāka uz vienu ieguldījuma vienību nekā tas ir B. B nevar apsvērt tādu procesu
izmantošanu, jo ražošanas līdzekļi ir salīdzinoši nepietiekami. To izmantošanai būtu jāierobežo
patēriņš. Darbības, kas A tiek veiktas ar darbu ietaupošiem darbagaldiem, B tiek veiktas ar roku darbu.
A tiek saražotas ilgmūžīgākas preces; B ir jāatturas no tādu preču ražošanas, lai gan ilgmūžīguma
pagarinājums tiek panākts ar mazāk nekā proporcionālu ieguldījuma palielinājumu. A darba ražīgums
un līdz ar to algas likmes un algas saņēmēju dzīves līmenis ir augstākas nekā B288.

Sagādāšanas perioda pagarināšana pēc darītāja sagaidāmā dzīves ilguma
Vērtību spriedumi, kas noteic izvēli starp apmierinājumu tuvākos un tālākos nākotnes periodos, izsaka
pašreizējo vērtējumus un nevis nākotnes vērtējumu. Tie nozīmē svarīgumu, kāds tiek šodien piešķirts
apmierinājumam tuvākā nākotnē, pret svarīgumu, kāds tiek šodien piešķirts apmierinājumam tālākā
nākotnē.
Neērtība, kuru darītājs vēlas novērst pēc iespējas tālāk, vienmēr ir pašreizēja neērtība, tas ir, neērtība,
kas tiek izjusta pašā rīcības brīdī, un vienmēr tā attiecas uz nākotnes apstākļiem. Darītājs šodien ir
neapmierināts ar sagaidāmo situāciju atšķirīgos nākotnes periodos un mēģina to mainīt ar mērķtiecīgu
rīcību.
Ja rīcību galvenokārt virza uz citu cilvēku apstākļu uzlabošanu - un tādēļ tā ierasti tiek saukta par
altruistisku -, neērtība, ko darītājs vēlas novērst, ir viņa pašreizējā neapmierinātība ar sagaidāmo citu
cilvēku situāciju dažādos nākotnes periodos. Rūpējoties par citiem cilvēkiem, viņa mērķis ir remdēt
pašam savu neapmierinātību.
Tādēļ nav pārsteigums, ka cilvēks, kas rīkojas, bieži vēlas pagarināt sagādāšanas periodu pēc sava paša
dzīves sagaidāmā ilguma.

Daži laika priekšrocības teorijas pielietojumi
Katra tautsaimniecības daļa ir atvērta tīšam sagrozījumam un sagrozījumam, ko veic cilvēki, kas vēlas
attaisnot vai pamatot kļūdainās mācības, kas ir to partiju programmu pamatā. Lai novērstu tādu
nepareizu lietojumu, cik vien tas ir iespējams, šķietami noderīgi ir pievienot dažas paskaidrojošas
piebildes pie laika priekšrocības teorijas izskaidrojuma.
Pastāv domu skolas, kas stingri noliedz, ka cilvēki atšķiras pēc to iedzimtajām raksturpazīmēm, kas
289
mantotas no viņu senčiem . Pēc šo autoru viedokļa, vienīgā atšķirība starp Rietumu civilizācijas
baltajiem cilvēkiem un eskimosiem ir tā, ka pēdējie ir atpalikuši savā attīstībā uz modernu industriālo
civilizāciju. Šī tikai īslaicīgā dažu gadu tūkstošu atšķirība ir nenozīmīga, kad to salīdzina ar daudziem
simtiem gadu tūkstošu, kuros notika cilvēka attīstība no viņa pērtiķveidīgo senču pērtiķa stāvokļa līdz
mūsdienu saprātīgajam cilvēkam. Tas neatbalsta pieņēmumu, ka rasu atšķirības dominē starp
dažādiem cilvēces subjektiem.
Praksioloģija un ekonomika ir svešas šajā diskusijā rosinātajiem jautājumiem. Tomēr tām ir jāveic
piesardzības pasākumi, lai atbalstītāju gars tās neiejauktu šajā pretējo ideju sadursmē. Ja tie, kas
fanātiski noraida modernās ģenētikas mācības, nebūtu pilnībā nezinoši ekonomikā, viņi noteikti
mēģinātu laika priekšrocības teoriju pagriezt savā labā. Viņi atsauktos uz apstākli, ka Rietumu valstu
pārākumu veido tikai tas, ka tās ražošanas līdzekļu ietaupīšanas un uzkrāšanas darbības sāka ātrāk.
Viņi šo īslaicīgo atšķirību izskaidrotu ar nejaušiem faktoriem - labāku vides sniegto iespēju.
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Pret tādu iespējamu nepareizu interpretāciju ir jāuzsver, ka Rietumu valstu iegūto īslaicīgo
priekšrocību noteica ideoloģiski faktori, ko nevar vienkārši samazināt līdz vides darbībai. Tas, ko sauc
par cilvēku civilizāciju, līdz šim ir bijusi attīstība no pārākuma saikņu spēka sadarbības uz sadarbību
līguma saikņu spēka dēļ. Tomēr, kamēr daudzas rases un tautas tika aizkavētas šīs kustības sākotnējā
posmā, citas turpināja attīstīties. Rietumu valstu augstais stāvoklis bija tajā, ka tām labāk veicās
plēsīgā militārisma gara pārbaudīšanā, nekā tas izdevās pārējai cilvēcei, un tādējādi tās izveidoja
sociālās institūcijas, kas nepieciešamas ietaupīšanai un investīcijām plašākā mērā. Pat Markss
neapstrīdēja to, ka privāta ierosme un ražošanas līdzekļu atrašanās privātā īpašumā bija neatdalāmi
posmi attīstībā no pirmatnējā cilvēka nabadzības līdz daudz apmierinošākiem apstākļiem
deviņpadsmitā gadsimta Rietumeiropā un Ziemeļamerikā. Tas, kā trūka austrumindiešu, Ķīnas,
Japānas un muhamedāņu valstīm, bija institūcijas indivīda tiesību aizsardzībai. Patvaļīgās pašā, kadu,
radžu, mandarīnu un daimiosu valdīšanas neveicināja liela apmēra kapitāla uzkrāšanu. Tiesiskās
garantijas, kas iedarbīgi aizstāv indivīdu pret atsavināšanu un konfiskāciju, bija pamats, uz kura varēja
uzplaukt līdz šim nepieredzēta Rietumu ekonomikas attīstība. Šie likumi nebija nejaušības, vēsturiski
negadījumu vai ģeogrāfiskās vides sekas. Tie bija saprāta rezultāts.
Mēs nezinām, kā būtu virzījusies Āzijas un Āfrikas vēsture, ja šīs tautas būtu atstātas vienas. Notika
tas, ka dažas no šīm tautām tika pakļautas eiropiešu valdījumam un citas - kā Ķīna un Japāna - jūras
lielvalstu izpausmju dēļ bija spiestas atvērt savas robežas. Rietumu industriālisma sasniegumi pie tām
nonāca no ārvalstīm. Tās bija gatavas gūt labumu no ārvalstu kapitāla, kas aizdots vai investēts to
teritorijās. Tomēr tās bija diezgan lēnas ideoloģiju, no kurām radās modernais industriālisms,
uztveršanā. To pielāgošanās Rietumu dzīvesveidam ir virspusēja.
Mēs esam apvērsuma procesu, kas ļoti drīz likvidēs visas koloniālisma formas, vidū. Šis apvērsums
neaprobežojas ar tām valstīm, kas pakļautas britu, franču vai holandiešu valdījumam. Pat valstis, kas
bez nekādas to politiskās suverenitātes ierobežošanas ir guvušas labumu no ārvalstu kapitāla, vēlas
atbrīvoties no tā, ko tās dēvē par ārvalstu kapitālistu važām. Tās atsavina ārvalstniekiem ar dažādiem
instrumentiem - neizdevīgu nodokļu iekasēšanu, atteikšanos maksāt parādus, neslēptu konfiskāciju,
valūtas ierobežojumus. Mēs esam starptautiskā kapitāla tirgus sairuma pabeigšanas priekšvakarā. Šī
pasākuma ekonomiskās sekas ir acīmredzamas; tā politiskā rezonanse ir neparedzama.
Lai novērtētu starptautiskā kapitāla tirgus sairšanas politiskās sekas ir jāatceras, kādas ietekmes radīja
kapitāla tirgus internacionalizācija. Deviņpadsmitā gadsimta beigu apstākļos nebija svarīgi, vai valsts
bija sagatavota un aprīkota ar nepieciešamo kapitālu, lai atbilstoši izmantotu tās teritorijā esošos
dabas resursus. Ikvienam bija praktiski brīva pieeja jebkurai dabas bagātību teritorijai. Meklējot
visizdevīgākās investīciju iespējas, kapitālistus un veicinātājus neapturēja nacionālās robežlīnijas.
Attiecībā uz investīcijām labākajā iespējamā zināmo dabas resursu izmantojumā lielāko daļu Zemes
virsmas varētu uzskatīt par apvienotu kopējā visu pasauli aptverošā tirgus sistēmā. Taisnība, ka tāds
rezultāts dažās teritorijās, piemēram, britu un holandiešu austrumindiešu zemēs un Malajā, tika
sasniegts vien ar to, ka koloniālie režīmi un šo teritoriju autohtonās valdības, visticamāk, nebūtu
radījušas institucionālu iekārtu, kas vajadzīga kapitāla ievešanai. Tomēr Austrumeiropa un
Dienvideiropa, un Rietumu puslode pašplūsmas ceļā pievienojās starptautiskā kapitāla tirgus kopienai.
Marksisti tiecās uz ārvalstu aizdevumu un investīciju apsūdzēšanu tīkošanā pēc kara, iekarošanas un
koloniālas paplašināšanās. Patiesībā kapitāla tirgus internacionalizācija kopā ar brīvo tirdzniecību un
migrācijas brīvību bija noderīga, lai novērstu ekonomikas stimulus karam un iekarošanai. Cilvēkam
vairs nebija svarīgi, kur ir novilktas viņa valsts politiskās robežas. Uzņēmēju un investoru tās
neiegrožo. Tieši tās valstis, kas laikā pirms Pirmā pasaules kara bija nozīmīgākās ārvalstu aizdevumos
un investīcijās, bija pievērsušās miermīlīga „dekadentiska” liberālisma idejām. Lielākās agresoru valstis
Krievija, Itālija un Japāna nebija kapitāla izvedējas; tām pašām bija nepieciešams ārvalstu kapitāls pašu
dabas resursu attīstībai. Vācijas imperiālisma piedzīvojumus neatbalstīja tās lielie uzņēmēji un finanšu
sektors290.
Starptautiskā kapitāla tirgus pazušana pilnībā maina apstākļus. Tā likvidē pieejas dabas resursiem
brīvību. Ja kādai no ekonomiski atpalikušo valstu sociālistu valdībām trūkst kapitāla, kas nepieciešams
dabas resursu izmantošanai, nebūs nekāda veida, kā mīkstināt šo situāciju. Ja šī sistēma būtu
pieņemta pirms simts gadiem, būtu bijis neiespējami izmantot Meksikas, Venecuēlas un Irānas naftas
laukus, izveidot kaučuka plantācijas Malajā vai attīstīt banānu ražošanu Centrālāfrikā. Iluzori ir
pieņemt, ka attīstītās valstis tāda situācijai piekritīs mūžam. Tās izmantos vienīgo metodi, kas sniedz
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tām pieeju ļoti nepieciešamajiem izejmateriāliem, tās izmantos iekarošanu. Karš ir ārvalstu investīciju
brīvības alternatīva, ko īsteno starptautiskais kapitāla tirgus.
Ārvalstu kapitāla ieplūšana nekaitēja saņēmējvalstīm. Eiropas kapitāls ievērojami paātrināja neticamo
Savienoto Valstu un Britu domīniju ekonomikas attīstību. Pateicoties ārvalstu kapitālam Latīņamerikas
un Āzijas valstis pašlaik ir aprīkotas ar ražošanas un pārvadāšanas iekārtām, kuras tās saņēma ļoti ilgi
pirms laika, kā tad, ja nebūtu saņēmušas šo palīdzību. Reālās algas likmes un lauksaimniecības
procenti šodien ir augstāki šajās teritorijās, nekā tie būtu bijuši bez ārvalstu kapitāla. Tas vien, ka
gandrīz visas valstis šodien aizrautīgi prasa „ārvalstu palīdzību” par nepamatotām padara marksistu un
nacionālistu fabulas.
Tomēr tikai tieksme pēc ievestiem ražošanas līdzekļiem neatdzīvina starptautisko kapitāla tirgu.
Investīcijas un aizdošana ārvalstīs ir iespējama vien tad, ja saņēmējvalstis bez nosacījumiem un patiesi
ievēro privātīpašuma principu un neplāno vēlāk ārvalstu kapitālistiem atsavināt. Tādas atsavināšanas
iznīcināja starptautisko kapitāla tirgu.
Starpvaldību aizdevumi neaizstāj starptautiskā kapitāla tirgus funkcijas. Ja tie tiek izsniegti ar
uzņēmējdarbības nosacījumiem, tie ne mazāk kā privātie aizdevumi iepriekšpieņem pilnīgu
īpašumtiesību atzīšanu. Ja tie tiek izsniegti - kā tas ierasti notiek - kā faktisks mērķfinansējums,
neņemot vērā pamatsummas un procentu maksājumu, tie nosaka ierobežojumus parādnieces valsts
suverenitātei. Patiesībā tādi „aizdevumi” lielākoties ir daļa no cenas, kas tiek maksāta par militāro
palīdzību gaidāmajos karos. Tādiem militāriem apsvērumiem jau bija nozīmīga loma gados, kad
Eiropas lielvaras gatavojās mūslaiku lielajiem kariem. Ievērojamu piemēru sniedza milzīgās summas,
kādas franču kapitālisti - pēc Trešās Republikas valdības lielā spiediena - aizdeva Krievijas Impērijai.
Cari izmantoja aizņemtu kapitālu apbruņojumam, nevis krievu ražošanas aparāta uzlabošanai.

5. Ražošanas līdzekļu apmaināmība
Ražošanas līdzekļi ir starpposma soļi ceļā uz noteiktu mērķi. Ja ražošanas perioda gaitā mērķis ir
mainīts, ne vienmēr ir iespējams izmantot jau pieejamos starpproduktus, lai sasniegtu jauno mērķi.
Daži no ražošanas līdzekļiem var kļūt pilnībā neizmantojami, un visi izdevumi to ražošanai ir izšķiesti.
Citus ražošanas līdzekļus var izmantot jaunajam projektam, bet tikai pēc tam, kad tie ir pakļauti
pielāgošanas procesam; būtu bijis iespējams ietaupīt šādai pielāgošanai nepieciešamās izmaksas, ja
jau no sākuma būtu notikusi virzība uz jauno mērķi. Trešo ražošanas līdzekļu grupu var izmantot
jaunajam procesam bez nekādiem pielāgojumiem; tomēr, ja to ražošanas laikā būtu bijis zināms, ka
tos izmantos jaunā veidā, būtu bijis iespējams ražot ar zemākām izmaksām citus līdzekļus, kas var
sniegt tādu pašu pakalpojumu. Beigās ir arī ražošanas līdzekļi, ko var izmantot jaunajam projektam
tāpat kā sākotnējam.
Šos acīmredzamos faktus varētu arī neminēt, ja nebūtu svarīgi atspēkot izplatītus nepareizus
priekšstatus. Nav tādas lietas kā abstrakts vai ideāls kapitāls, kas pastāv atstatus no noteiktiem
ražošanas līdzekļiem. Ja mēs neņemam vērā naudas krājumu nozīmi kapitāla struktūrā (mēs šo
problēmu aplūkosim vienā no vēlākām nodaļām), mums ir jāapzinās, ka kapitāls vienmēr ir iemiesots
noteiktos ražošanas līdzekļos un to ietekmē viss, kas notiek attiecībā uz tiem. Kapitāla daudzuma
vērtība ir atvasināta no ražošanas līdzekļu, kuros tas iemiesojas, vērtības. Kapitāla daudzuma naudas
ekvivalents, ir ražošanas līdzekļu, uz kuriem notiek atsauce, abstrakti runājot par kapitālu, kopuma
naudas ekvivalentu summa. Nav nekā, ko varētu saukt par „brīvu” kapitālu. Kapitāls vienmēr ir
noteiktu ražošanas līdzekļu formā. Šie ražošanas līdzekļi ir labāk izmantojami dažiem mērķiem, mazāk
izmantojami citiem, un tomēr pilnībā neizmantojami citiem mērķiem. Katra kapitāla vienība tādēļ savā
ziņā ir cita fiksēta kapitāla daļa, tas ir, veltīta noteiktiem ražošanas procesiem. Uzņēmēja nošķīrums
starp fiksētu kapitālu un apgrozāmu kapitālu ir atšķirība mērā, nevis veidā. Viss, kas attiecas uz fiksētu
kapitālu, ir attiecināms - lai gan mazākā mērā - arī uz apgrozāmu kapitālu. Visi ražošanas līdzekļiem ir
vairāk vai mazāk specifisks raksturs. Protams, daudziem no tiem ir maz iespējams, ka izmaiņas vēlmēs
un plānos tos padarīs pilnībā nelietojamus.
Jo vairāk noteikts ražošanas process tuvojas savam noslēgumam, jo tuvāka kļūst saikne starp tā
starpproduktiem un noteikto mērķi. Dzelzs ir mazāk specifisks savā raksturā par dzelzs caurulēm, un
dzels caurules ir mazāk specifiskas par dzelzs mašīnu detaļām. Ražošanas procesa maiņa parasti kļūst
arvien sarežģītāka, jo tālāk tā tiek virzīta un tuvāk tā nāk tuvāk ir tās beigas - pārvēršana par patēriņa
precēm.
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Aplūkojot kapitāla uzkrāšanas procesu no tā pašiem sākumiem var viegli atzīt, ka nav tādas lietas kā
brīvs kapitāls. Specifiskāka rakstura precēs un mazāk specifiska rakstura precēs iemiesojas tikai
kapitāls. Kad vēlmes vai viedokļi par vēlmju apmierināšanas metodēm mainās, atbilstoši tiek mainīti
ražošanas līdzekļi. Papildu ražošanas līdzekļi var parādīties vien panākot, ka patēriņš atpaliek no
pašreizējās ražošanas. Papildu kapitāls jau pašā savā rašanās brīdī ir iemiesojies noteiktos ražošanas
līdzekļos. Šīm precēm ir jābūt saražotām pirms tās varētu - kā ražošanas pārpalikums pār patēriņu kļūt par ražošanas līdzekļiem. Naudas ievietošanas nozīme šo notikumu virknē tiks aplūkota vēlāk. Šeit
mums tikai ir jāapzinās, ka pat kapitālistam, kura visu kapitālu veido nauda un prasījumos pēc naudas
nav brīva kapitāla. Viņa līdzekļi ir sasaistīti ar naudu. Tos ietekmē naudas pirktspējas izmaiņas un kamēr tie ir investēti prasījumos pret noteiktām naudas summām - arī izmaiņas parādnieka
maksātspējā.
Ir noderīgi aizstāt maldinošo fiksēta un brīva vai apgrozījuma kapitāla nošķiršanu ar ražošanas līdzekļu
apmaināmības jēdzienu. Ražošanas līdzekļu apmaināmība ir iespēja, kas piedāvāta, lai pielāgotu to
izmantojumu izmaiņām ražošanas datos. Apmaināmība ir diferencēta. Tā nekad nav nevainojama, tas
ir, klātesoša attiecībā uz visām iespējamām izmaiņām datos. Pilnībā specifiski faktoru gadījumā tās
pilnīgi nav. Tā kā ražošanas līdzekļu pārvēršana no sākotnēji plānotā izmantojuma uz citiem
izmantojumiem kļūst nepieciešama, ja radušās neparedzētas izmaiņas datos, ir neiespējami runāt par
apmaināmību vispārīgi, nepieminot izmaiņas datos, kas jau ir parādījušas vai ir gaidāmas. Radikālas
izmaiņas datos var iepriekš par viegli apmaināmiem uzskatītus ražošanas līdzekļus padarīt par vispār
neapmaināmiem vai apmaināmiem tikai ar grūtībām.
Ir acīmredzams, ka praksē apmaināmības problēmai ir lielāka nozīme attiecībā uz precēm ar labu
pakalpojuma sniegšanu, ko veido vairāku pakalpojumu sniegšana laika periodā, nevis uz ražošanas
līdzekļiem, kas sniedz tikai vienu pakalpojumu ražošanas procesā. Fabriku un pārvadāšanas
aprīkojuma neizmantotā jauda un aprīkojuma, kas atbilstoši tā izgatavošanā plānotajam bija veidots
ilgākai lietošanai, izsviešana ir nozīmīgāka nekā modei neatbilstoša auduma vai apģērba, vai fiziski
ātrbojīgu preču izmešana. Apmaināmības problēma sevišķi ir kapitāla problēma, un ražošanas līdzekļu
problēma tā ir vien tik tālu, kamēr kapitāla uzskaite padara to īpaši redzamu attiecībā uz ražošanas
līdzekļiem. Būtībā tā ir parādība, kas ir klātesoša arī patēriņa preču, ko indivīds ir iegādājies savai
lietošanai un patēriņam, gadījumā. Ja apstākļi, kuru rezultātā notika to iegāde, mainās, apmaināmības
problēma kļūst aktuāla arī ar tām.
Kapitālisti un uzņēmēji kā kapitāla īpašnieki nekad nav pilnībā brīvi; viņi nekad neatrodas pirmā
lēmuma un rīcības, kas tiem būs saistoša, priekšvakarā. Viņi vienmēr vienā vai citā veidā jau ir
iesaistīti. Viņu finansējums nav ārpus sociālā ražošanas procesa, bet ir investēts noteiktās līnijās. Ja
viņiem pieder skaidra nauda, tas nozīmē - atbilstoši tirgus situācijai - drošu vai nedrošu „investīciju”;
bet tā vienmēr ir investīcija. Viņi ir vai nu palaiduši garām īsto brīdi noteiktu ražošanas faktoru, kas
viņiem jāiegādājas ātrāk vai vēlāk, pirkšanai, vai arī īstais brīdis vēl nav pienācis. Pirmajā gadījumā viņu
naudas krājums ir nedrošs; viņi ir palaiduši garām iespēju. Otrajā gadījumā viņu izvēle bija pareiza.
Kapitālisti un uzņēmēji, izdodot naudu noteiktu ražošanas faktoru iegādei, preces novērtē tikai no
sagaidāma tirgus nākotnes stāvokļa viedokļa. Viņi maksā cenas, kas pielāgotas nākotnes apstākļiem tā,
kā viņi tos novērtē šodien. Pagātnē pieļautās kļūdas šodien pieejamo ražošanas līdzekļu ražošanā
pircēju neuztrauc; to parādīšanās ir tikai pārdevēja atbildība. Šajā ziņā uzņēmējs, kas par naudu sāk
pirkt ražošanas līdzekļus ražošanai nākotnē, izslēdz pagātni. Viņa uzņēmējdarbības rīcību neietekmē
izmaiņas, kas notika pagātnē, novērtējumā un ražošanas faktoru, ko viņš iegādājas, cenās. Šajā ziņā
vien var teikt, ka gatavas skaidras naudas īpašniekam pieder viegli realizējami līdzekļi un viņš ir brīvs.

6. Pagātnes ietekme uz rīcību
Jo tālāk ražošanas līdzekļu uzkrāšana virzās, jo lielāka kļūst apmaināmības problēma. Pirmatnējās
agrīno laikmetu zemnieku un amatnieku metodes daudz vieglāk varēja pielāgot jauniem uzdevumiem
nekā to var izdarīt ar modernām kapitālistu metodēm. Tomēr tieši modernajā kapitālismā notiek
straujas apstākļu maiņas. Tā kā izmaiņas tehnoloģiskajās zināšanās un patērētāju pieprasījumā
mūslaikos notiek ik dienu, tās padara vecus daudzus plānus, kas vada ražošanas virzību, un rada
jautājumu, vai vajadzētu turpināt sākto ceļu.
Straujo jauninājumu gars var pārņemt cilvēkus, tas var triumfēt ar tūļīguma un kūtruma nomākšanu,
var rosināt laiskus rutīnas vergus uz radikālu tradicionālo novērtējumu atcelšanu un var pavēloši
mudināt cilvēkus sākt jaunus ceļus, kas ved uz jauniem mērķiem. Doktrināri var mēģināt aizmirst, ka
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mēs visās savās darbībās esam savu tēvu un mūsu civilizācijas tēvu mantinieki, ilgas evolūcijas
produkts, ko nevar pārmainīt ar vienu rokas vēzienu. Tomēr, lai cik spēcīga nebūtu dziņa pēc
jauninājumiem, to ierobežo faktors, kas liek cilvēkiem pārāk steidzīgi nenovirzīties no savu priekšteču
izvēlētā kursa. Visa materiālā turība ir pagātnes darbību atliekas un ir iemiesota noteiktos ražošanas
līdzekļos ar ierobežotu apmaināmību. Uzkrātie ražošanas līdzekļi virza dzīvo rīcības sliedēs, ko viņi
nebūtu izvēlējušies, ja viņu rīcības brīvību neierobežotu pagātnē veiktā saistošā rīcība. Mērķu un šo
mērķu sasniegšanas līdzekļu izvēli ietekmē pagātne. Ražošanas līdzekļi ir konservatīvs elements. Tie
mums liek pielāgot mūsu rīcības apstākļiem, ko radījusi mūsu pašu rīcība agrākos laikos un agrāko
paaudžu domāšana, izvēle un rīcība.
Mēs varam izveidot sev attēlus par to, kā lietas būtu, ja - ar mūsu pašreizējām zināšanām par dabas
resursiem, ģeogrāfiju, tehnoloģiju un higiēnu - mēs būtu sakārtojuši visus ražošanas procesus un
atbilstoši ražojuši visus ražošanas līdzekļus. Mēs būtu izvietojuši ražošanas centrus citās vietās. Mēs
būtu apdzīvojuši Zemes virsu citādāk. Dažas teritorijas, kas pašlaik ir blīvi apdzīvotas un pilnas ar
fabrikām un fermām, būtu mazāk noslogotas. Mēs būtu sapulcējuši vairāk cilvēku un vairāk veikalu un
fermu citās teritorijās. Visi objekti būtu aprīkoti ar jaunākajiem darbagaldiem un instrumentiem. Katrs
no tiem būtu tik liels, cik nepieciešams visekonomiskākajam tā ražošanas jaudas pielietojumam. Mūsu
nevainojamās plānošanas pasaulē nebūtu tehnoloģiskas atpalicības, neizmantotas ražošanas jaudas
un nekādas cilvēku vai preču pārvadāšanas, no kuras var izvairīties. Cilvēka piepūles ražīgums krietni
pārsniegtu to, kas dominē mūsu īstajā, nepilnīgajā stāvoklī.
Sociālistu raksti ir pilni ar utopiskām fantāzijām. Neatkarīgi no tā, vai viņi sevi sauc par marksisma vai
nemarksisma sociālistiem, tehnokrātiem vai vienkārši plānotājiem, viņi visi vēlas parādīt mums, cik
muļķīgi lietas īstenībā ir sakārtotas un cik laimīgi cilvēki dzīvotu, ja viņi ieguldītu reformatoros ar
diktatorisku varu. Viņi saka, ka tikai kapitālistu ražošanas veida neatbilstība kavē cilvēci izbadudīt visas
ērtības, ko varētu saražot mūsdienu tehnoloģisko zināšanu stāvoklī.
Pamata kļūda šajā racionālistiskajā romantismā ir pieejamo ražošanas līdzekļu un to trūkuma rakstura
nepareizā uztvere. Šodien pieejamos starpproduktus pagātnē saražoja mūsu priekšteči un mēs paši.
Plāni, kas vadīja to ražošanu, bija tolaik dominējošo ideju par mērķiem un tehnoloģiskajām
procedūrām rezultāts. Ja mēs apsveram atšķirīgu mērķu noteikšanu un atšķirīgu ražošanas metožu
izvēli, mums ir jāsastopas ar alternatīvu. Mums ir jāatstāj neizmantota liela daļa pieejamo ražošanas
līdzekļu un no jauna jāsāk moderna aprīkojuma ražošana vai mums, cik vien tas iespējams, ir jāpielāgo
mūsu ražošanas procesi pieejamo ražošanas līdzekļu specifiskajam raksturam. Izvēle - kā tas vienmēr
ir tirgus ekonomikā - ir patērētāju rokās. Viņu rīcība pērkot vai nepērkot atrisina jautājumu. Izvēloties
starp veciem mājokļiem un jauniem, kas aprīkoti ar visām ērtībām, starp dzelzceļu un automašīnu,
starp gāzes un elektrisko gaismu, starp kokvilnas un viskozes precēm, starp zīda un neilona
izstrādājumiem, viņi netieši izvēlas starp iepriekš uzkrāto ražošanas līdzekļu turpmāku izmantojumu
vai to izmešanu. Kad veca ēka, kurā vēl gadiem varētu dzīvot, priekšlaikus netiek nojaukta un aizstāta
ar modernu māju, jo nomnieki nav gatavi maksāt augstāku īri un izvēlas apmierināt citas vēlmes tā
vietā, lai dzīvotu ērtākās mājās, ir acīmredzams, kā pašreizējo patēriņu ietekmē pagātnes apstākļi.
Tas, ka katrs tehnoloģiskais uzlabojums tūlīt tiek piemērots visā sektorā, ir ne mazāk skaidri redzams
kā tas, ka ne visi atsakās no savas vecās mašīnas vai savām vecajām drēbēm tiklīdz tirgū parādās
labāka mašīna vai modē nāk jauni raksti. Visās tādās lietās cilvēkus motivē pieejamo preču trūkums.
Jauns darbagalds - efektīvāks par iepriekš izmantotajiem - ir izstrādāts. Tas, vai ražotnes, kas aprīkotas
ar veciem, mazāk efektīviem darbagaldiem, atteiksies no tiem, lai gan tie vēl ir izmantojami, un aizstās
to ar jauno modeli, ir atkarīgs no jaunā darbagalda pārākuma pakāpes. Tikai tad, ja pārākums ir
pietiekami liels, lai kompensētu nepieciešamos papildu izdevumus, atteikšanās no vecā aprīkojuma ir
ekonomiski pamatota. Pieņemsim, ka p ir jauna darbagalda cena, q ir cena, par kādu var pārdot veco
darbagaldu metāllūžņos, a ir vienas produkta vienības ražošanas izmaksas ar veco darbagaldu, b ir
vienas produkta vienības ražošanas izmaksas ar jauno darbagaldu, neņemot vērā tā iegādei
nepieciešamās izmaksas. Turpināsim pieņemt, ka jaunā darbagalda izcilība ir vien tas, ja tā labāk
izmanto izejmateriālu un pielietoto darbu, nevis tas, ka tā spēj saražot lielāku daudzumu produktu, un
tādējādi gada izlaide z saglabājas nemainīga. Tad vecā darbagalda aizstāšana ar jaunu ir izdevīga, ja
peļņa z (a-b) ir pietiekami liela, lai segtu izmaksas p - q. Mēs varam neņemt vērā nolietojuma izmaksu
norakstīšanu, pieņemot, ka gada normas jaunajam darbagaldam nav lielākas kā vecajam. Tie paši
apsvērumi ir spēkā arī jau esošas fabrikas pārcelšanai no vietas, kur ražošanas apstākļi ir mazāk
labvēlīgi, uz vietu, kas piedāvā labvēlīgākus apstākļu.
Tehnoloģiskā atpalicība un ekonomikas mazvērtīgums ir divas dažādas lietas, un tās nevajag jaukt. Var
gadīties, ka ražošanas kopums, kas, tikai no tehnoloģiska viedokļa raugoties, ir augstāka līmeņa,
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atrodas pozīcijā, lai veiksmīgi konkurētu ar labāk aprīkotiem vai labvēlīgākās vietās esošiem
kopumiem. Pārākuma līmenis, ko sniedz tehnoloģiski augstražīgāks aprīkojums vai izdevīgāka
atrašanās vieta, salīdzinājumā ar pārmaiņām nepieciešamajiem papildu izdevumiem, izšķir jautājumu.
Šī saistība ir atkarīga no aplūkoto ražošanas līdzekļu apmaināmības.
Tehnoloģiskas nevainojamības un ekonomiska izdevīguma nošķiršana nav - kā to iedomājas
romantiski inženieri - kapitālisma raksturpazīme. Taisnība, ka tikai ekonomiski aprēķini, kādi iespējami
vienīgi tirgus ekonomikā, sniedz iespēju noteikt visus izskaitļojumus, kas nepieciešami, lai izzinātu
atbilstošos faktus. Sociālistu pārvaldība nebūtu pozīcijā, lai noskaidrotu situāciju ar aritmētiskām
metodēm. Tādēļ tā nezinātu, vai tās plānotais un darboties sāktais ir piemērotākā procedūra, kā
izmantot pieejamos līdzekļus, lai apmierinātu to, ko tā uzskata par steidzamāko no vēl
neapmierinātajām cilvēku vēlmēm. Tomēr, ja tā atrastos pozīcijā, lai aprēķinātu, tā dotos tādā pašā
virzienā, kādā dodas uzņēmējs, kas veic aprēķinus. Tā neizšķērdētu trūcīgos ražošanas faktorus, lai
apmierinātu vēlmes, kas uzskatāmas par mazāk steidzamām, ja tas traucētu apmierināt steidzamākas
vēlmes. Tā nesteigtos atteikties no vēl lietojamiem ražošanas objektiem, ja nepieciešamie ieguldījumi
vājinātu steidzamāk nepieciešamo preču ražošanas paplašinājumu.
Ja apmaināmības problēma tiek pienācīgi ņemta vērā, viegli var atspēkot daudzus izplatītus maldus.
Ņemsim, piemēram, jaunu rūpnīcu virzīto argumentu par aizsardzību. To atbalstītāji apgalvo, ka
pagaidu aizsardzība ir nepieciešama, lai attīstītu pārstrādes nozares vietās, kur dabiskie apstākļi to
darbībai ir labvēlīgāki vai vismaz nav sliktāki par tiem, kādi ir teritorijās, kur jau atrodas iesakņojušies
konkurenti. Šie vecākie rūpniecības uzņēmumi ir ieguvuši priekšrocības ar to, ka sāka ātrāk. Tagad tos
veicina tikai vēsturisks, nejaušs un nekļūdīgi „nesaprātīgs” faktors. Šī priekšrocība novērš konkurējošu
fabriku dibināšanu teritorijās, kurās esošie apstākļi sola, ka varēs saražot lētāk vai vismaz tikpat lēti, kā
vecajās. Var atzīt, ka aizsardzība jaunām rūpnīcām ir īslaicīgi dārga. Tomēr nestie upuri vairāk nekā
atmaksāsies ar vēlāk gūtajiem augļiem.
Patiesība ir tāda, ka jaunas rūpnīcas izveide ir izdevīga no ekonomikas viedokļa tikai tad, ja jaunās
atrašanās vietas pārākums ir tik nozīmīgs, ka tas atsver zaudējumus, kas rodas, atsakoties no
neapmaināmiem vai nepārvietojamiem ražošanas līdzekļiem, kas jau ir ieguldīti izveidotajās fabrikās.
Ja tāds ir gadījums, tad jaunās fabrikas varēs veiksmīgi sacensties ar vecajām, nesaņemot nekādu
valdības sniegtu palīdzību. Ja tāds nav gadījums, tām sniegtā aizsardzība ir izšķērdība pat tad, ja tā ir
tikai īslaicīga un nodrošina, ka jaunas rūpnīcas vēlākā laikā spēj pašas sevi uzturēt. Īstenībā nodevas
apmērs sasniedz līdzmaksājumu, kāds patērētājiem ir jāveic kā atlīdzība par trūcīgo ražošanas faktoru
izmantojumu, aizstājot atmestos vēl izmantojamus ražošanas līdzekļus un šos trūcīgos faktorus
atturot no citiem izmantojumiem, kuros tie varētu sniegt pakalpojumus, kurus patērētāji vērtē
augstāk. Patērētājiem tiek atņemta iespēja apmierināt noteiktas vēlmes, jo nepieciešamie ražošanas
līdzekļi ir novirzīti preču, kas jau bija tiem pieejamas bez nodevām, ražošanā.
Dominē vispārēja tendence visām nozarēm pārcelties uz tām vietām, kurās iespējas ražošanai ir
visizdevīgākās. Netraucētā tirgus ekonomikā šo tendenci palēnina tik daudz, cik prasa pienācīgs
apsvērums par trūcīgo ražošanas līdzekļu neapmaināmību. Šis vēsturiskais elements nesniedz
pastāvīgu pārākumu vecajām rūpnīcām. Tas tikai novērš izšķiešanu, ko rada ieguldījumi, kas veido vēl
izmantojamu ražošanas objektu neizmantotu jaudu no vienas puses un neapmierināto vēlmju
apmierinājumam pieejamo ražošanas līdzekļu ierobežojumu no otras puses. Bez nodevām rūpniecības
nozaru pārcelšanās ir atlikta līdz vecajās fabrikās ieguldītie ražošanas līdzekļi ir nolietoti vai novecojuši
tehnoloģisku uzlabojumu, kas ir tik nozīmīgi, lai padarītu par nepieciešamu to tūlītēju aizstāšanu ar
jaunu aprīkojumu, dēļ. Savienoto Valstu rūpnieciskā vēsture sniedz vairākus pārcelšanas piemērus valsts rūpnieciskās ražošanas centru robežās -, ko neveicināja nekādi varas iestāžu veikti aizsardzības
pasākumi. Jauno rūpnīcu arguments ir ne mazāk neīsts, kā visi citi argumenti aizsardzības labā.
Cits izplatīts maldīgs secinājums ir par šķietamo noderīgu patentu apspiešanu. Patents ir likumīgs
monopols, kas izsniegts uz ierobežotu gadu skaitu jaunas ietaises izgudrotājam. Šajā punktā mūs
neuztrauc jautājums, vai tādu īpašu privilēģiju piešķiršana izgudrotājiem ir vai nav laba politika291.
Mums ir jāaplūko tikai apgalvojums, ka „lielais bizness” ļaunprātīgi izmanto patentu sistēmu, lai no
sabiedrības atturētu ieguvumus, ko tā varētu gūt no tehnoloģiska uzlabojuma.
Izsniedzot patentu izgudrotājam varas iestādes neizmeklē izgudrojuma ekonomisko nozīmīgumu. Tās
uzrauc tikai idejas pirmtiesības, un savu pārbaudi tās aprobežo ar tehnoloģiskām problēmām. Ar tādu
pašu taisnīgu pedantiskumu tās aplūko izgudrojumu, kas radikāli pārveido visu rūpniecības nozari, un
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nenopietnu ietaisi, kuras nederīgums ir acīmredzams. Tādējādi patenta aizsardzība tiek sniegta lielam
skaitam diezgan nevērtīgu izgudrojumu. To autori ir gatavi pārvērtēt sava ieguldījuma tehnoloģisko
zināšanu attīstībā svarīgumu un pārmēru cerēt uz materiālu ieguvumu, ko tas varētu tiem sniegt.
Vīlušies viņi žēlojas par ekonomikas sistēmas bezjēdzību, kas liedz cilvēkiem gūt labumu no
tehnoloģiskās attīstības.
Apstākļi, kādos ir ekonomiski aizstāt vēl lietojamus vecākus instrumentus ar jaunu uzlabotu
aprīkojumu, ir norādīti iepriekš. Ja šo apstākļu nav, neatmaksājas - nedz privātam uzņēmumam tirgus
ekonomikā, nedz totalitāras sistēmas sociālistu pārvaldībai - tūlīt pieņemt jaunu tehnoloģisku procesu.
Jaunās iekārtas tiks ražotas jaunām fabrikām, jau esošo fabriku paplašināšana un vecā nolietotā
aprīkojuma aizstāšana tiks veikta atbilstoši jaunajām konstrukcijām. Tomēr vēl lietojams aprīkojums
netiks izmests. Jaunais process tiks pieņemts vien soli pa solim. Fabrikas, kas aprīkotas ar vecām
iekārtām, kādu laiku joprojām ir pozīcijā, lai veidotu konkurenci tām, kas aprīkotas ar jaunajām. Tiem,
kas apšauba šī apgalvojuma pareizumu, ir sev jāpajautā, vai viņi vienmēr aizmet savus putekļusūcējus
vai radioaparātus, tiklīdz pārdošanā tiek piedāvāti labāki modeļi.
Šajā ziņā nav nekādas atšķirības, vai jaunais izgudrojums ir vai nav aizsargāts ar patentu. Firma, kas ir
ieguvusi licenci, jau ir iztērējusi naudu par jauno izgudrojumu. Ja tā tomēr nepieņem jauno metodi,
iemesls ir tas, ka tās pieņemšana neatmaksājas. Nederīgi ir tas, ka valdības radīts monopols, kuru
sniedz patents, liedz sāncenšiem to piemērot. Svarīga ir tikai pārākuma pakāpe, kādu sniedz jaunais
izgudrojums pret vecām metodēm. Pārākums nozīmē ražošanas izmaksu uz vienu vienību
samazinājumu vai tādu produkta kvalitātes uzlabojumu, ka pircēji ir gatavi maksāt atbilstoši augstākas
cenas. Pietiekamas pārākuma pakāpes, lai pārejas izmaksas nestu peļņu, trūkums ir pierādījums tam,
ka patērētāji vairāk tiecas iegādāties citas preces, nevis izbaudīt jaunā izgudrojuma sniegtos labumus.
Tieši patērētāju rokās ir galīgais lēmums.
Virspusēji novērotāji dažreiz nepamana šos faktus, jo viņus pārāk maldina daudzu lielo uzņēmumu
prakse iegādāties patenta sniegtās tiesības savā jomā neatkarīgi no to noderīguma. Šī prakse sakņojas
vairākos apsvērumos:
1. Jaunieveduma ekonomiskā nozīme vēl nav atpazīstama.
2. Jaunievedums ir acīmredzami nederīgs. Tomēr uzņēmums uzskata, ka to varētu attīstīt tā, lai
padarītu noderīgu.
3. Tūlītēja jaunieveduma piemērošana neatmaksājas. Tomēr uzņēmums plāno to piemērot
vēlāk, kad nomainīs savu nolietoto aprīkojumu.
4. Uzņēmums vēlas mudināt izgudrotāju turpināt pētījumus, neskatoties uz to, ka pašlaik viņa
darbības nav devušas praktiski izmantojamu jaunievedumu.
5. Uzņēmums vēlas nomierināt ķildīgos izgudrotājus, lai ietaupītu naudu, laiku un nervu
sasprindzinājumu, kādu rada nenozīmīgas pārkāpumu prāvošanās.
6. Uzņēmums izmanto vāji slēptu kukuļošanu vai piekrīt slēptai šantāžai, kad maksā par diezgan
nederīgiem patentiem amatpersonām inženieriem vai citām ietekmīgām personām
uzņēmumos vai iestādēs, kas ir tā patērētāji vai iespējami patērētāji.
Ja izgudrojums ir tik pārāks pār vecajiem procesiem, ka tas padara veco aprīkojumu novecojušu un
pavēloši pieprasa tā tūlītēju aizstāšanu ar jauniem darbagaldiem, pāreja tiks veikta, neatkarīgi no tā,
vai patenta sniegtās privilēģijas ir vecā aprīkojuma īpašnieku vai neatkarīga uzņēmuma rokās.
Apgalvojumi par pretējo ir balstīti uz pieņēmumu, ka ne tikai izgudrotājs un viņa advokāti, bet arī visi
cilvēki, kas jau darbojas aplūkotajā ražošanas sektorā vai ir gatavi tajā iesaistīties, ja viņiem tiks
piedāvāta tāda iespēja, pilnībā neuztver izgudrojuma nozīmīgumu. Izgudrotājs pārdod savas tiesības
vecajam uzņēmumam par niecīgu summu, jo neviens cits tās nevēlas iegūt. Un šis vecais uzņēmums
arī ir pārāk panīcis, lai saskatītu priekšrocības, ko tas varētu gūt no izgudrojuma pielietošanas.
Tomēr ir taisnība, ka uzlabojumu nevar pieņemt, ja cilvēki neredz tā noderīgumu. Sociālistu
pārvaldījumā pietiktu ar aplūkotās nodaļas atbildīgo amatpersonu kompetences trūkumu vai spītību,
lai novērstu ekonomiskākas ražošanas metodes pieņemšanu. Tāds pats ir gadījums ar izgudrojumiem
sektoros, kuros dominē valdība. Visskaidrāk redzamos piemērus sniedz ievērojamu militāro ekspertu
nespēja izprast jauno ierīču nozīmi. Dižais Napaleons neapzinājās, cik noderīgi varētu būt tvaikoņi viņa
plānos iebrukt Lielbritānijā; gan Fošs, gan vācu ģenerāļi Pirmā pasaules kara priekšvakarā par zemu
novērtēja aviācijas nozīmi, un vēlāk dižais gaisa spēku pionieris ģenerālis Billijs Mitčels guva ļoti
nepatīkamu pieredzi. Tomēr jomā, kur tirgus ekonomiku netraucē birokrātiska aprobežotība, situācija
ir pilnīgi atšķirīga. Šeit dominē tendence jauninājumu spējas vērtēt pārāk augstu, nevis pārāk zemu.
Modernā kapitālisma vēsture parāda neskaitāmus neveiksmīgu mēģinājumu virzīt jauninājumus
gadījumus, kas izrādījās veltīgi. Daudzi veicinātāji ir dārgi samaksājuši par savu nepamatoto
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optimismu. Reālistiskāk būtu vainot kapitālismu par tā tieksmi pārvērtēt nelietderīgus jauninājumu,
nevis par to, ka tas šķietami apspiež noderīgus jauninājumus. Tas ir fakts, ka lielas summas ir izšķiestas
diezgan nederīgu patenta tiesību pirkšanai un veltīgai uzņēmējdarbībai to pielietošanai praksē.
Bezjēdzīgi ir runāt par šķietamiem modernā lielā biznesa aizspriedumiem pret tehnoloģisku
uzlabojumu. Lielās korporācijas tērē milzīgas summas, meklējot jaunus procesus un jaunas ietaises.
Tiem, kas vaimanā par šķietamu izgudrojumu apspiešanu no brīvās uzņēmējdarbības puses,
nevajadzētu domāt, ka viņi savu taisnību ir pierādījuši, atsaucoties uz to, ka daudzi patenti nekad nav
izmantoti vai ir izmantoti pēc ilgas kavēšanās. Skaidrs ir tas, ka daudzi patenti - iespējams lielākā daļa
no tiem - ir diezgan nelietderīgi. Tie, kas pieļauj noderīgu jauninājumu apspiešanu, nemin nevienu
gadījumu, kad tāds jauninājums netiek izmantots valstīs, kas to aizsargā ar patentu, bet to izmanto
padomju zemēs - kurās nav nekādas cieņas pret patenta privilēģijām.
Ražošanas līdzekļu ierobežotai apmaināmībai ir būtiska nozīme cilvēces ģeogrāfijā. Pašreizējo cilvēku
uzturēšanas vietu un rūpniecības centru sadalījumu uz Zemes virsas zināmā mērā ir noteikuši
vēsturiski faktori. Tas, ka noteiktas vietas tika izraudzītas tālā pagātnē, joprojām ir spēkā. Taisnība, ka
dominē vispārēja tendence cilvēkiem pārvietoties uz tām teritorijām, kas sniedz izdevīgākas iespējas
ražošanai. Tomēr šo tendenci ierobežo ne tikai institucionāli faktori, piemēram, migrācijas barjeras.
Vēsturiskam faktoram arī ir ievērojama nozīme. Ierobežotas apmaināmības ražošanas līdzekļi ir
ieguldīti jomās, kuras - no mūsu pašreizējo zināšanu viedokļa - sniedz mazāk izdevīgas iespējas. To
imobilizācija darbojas pretī tendencei izvietot ražotnes, fermas un dzīvojamās vietas atbilstoši
mūslaiku informācijas par ģeogrāfiju, ģeoloģiju, augu un dzīvnieku psiholoģiju, klimatoloģiju un citu
zinātņu stāvoklim. Pret ieguvumiem no pārcelšanās uz vietām, kas piedāvā labākas fiziskās iespējas ir
jāizvērtē zaudējumi no neizmantoto ierobežotas apmaināmības un pārvietojamības ražošanas līdzekļu
atstāšanas.
Tādējādi pieejamo ražošanas līdzekļu piedāvājuma apmaināmības pakāpe ietekmē visus lēmumus par
ražošanu un patēriņu. Jo mazāka ir apmaināmības pakāpe, jo vairāk tehnoloģiska uzlabojuma
īstenošana tiek atlikta. Tomēr būtu bezjēdzīgi par šo kavējošo iedarbību runāt kā par neracionālu un
pret progresu vērstu. Plānojot rīcību, apsvērt visus sagaidāmos ieguvumus un zaudējumus un
savstarpēji tos salīdzināt ir racionalitātes izpausme. Nevis skaidri aprēķinošs uzņēmējs, bet gan
romantisks tehnokrāts ir vainojams par maldīgu realitātes izprašanu. Tehnoloģisko uzlabojumu
palēnina nevis nepilnīga ražošanas līdzekļu apmaināmība, bet gan to nepietiekamība. Mēs neesam
pietiekami bagāti, lai atteiktos no pakalpojumiem, ko varētu sniegt vēl izmantojami ražošanas līdzekļi.
Tas, ka ražošanas līdzekļu piedāvājums ir pieejams neapstādina attīstību; tas - gluži pretēji - ir
nepieciešams nosacījums jebkādam uzlabojumam un progresam. Mūsu ražošanas līdzekļu
piedāvājumā iemiesotais pagātnes mantojums ir mūsu bagātība un galvenais līdzeklis turpmākai
labklājības virzībai uz priekšu. Taisnība, ka mēs joprojām dzīvotu labāk, ja mūsu priekštečiem un mums
pašiem savās pagātnes rīcībās būtu labāk izdevies prognozēt apstākļus, kādos mums šodien ir
jārīkojas. Tā apzināšanās izskaidro daudzas mūsu laika parādības. Tomēr tas nekādu vainu neuzliek
pagātnei, nedz arī parāda jebkādas tirgus ekonomikai raksturīgas nepilnības.

7. Kapitāla uzkrāšana, saglabāšana un patēriņš
Ražošanas līdzekļi ir starpprodukti, kas tālākā ražošanas darbību gaitā tiek pārvērsti par patēriņa
precēm. Visi ražošanas līdzekļi, ieskaitot tos, kas netiek saukti par ātrbojīgiem, sabojājas, izsmeļot
savu labu pakalpojumu sniegšanu ražošanas procesu izpildē vai zaudējot savu labu pakalpojumu
sniegšanu - pat pirms tas notiek - izmaiņu tirgus datos dēļ. Tas nav jautājums par ražošanas līdzekļu
krājuma saglabāšanu neskartu. Tie ir pārejoši.
Uzskats par turības patstāvību ir apzinātas plānošanas un rīcības sekas. Tas attiecas uz kapitāla
jēdzienu, kāds tiek pielietots kapitāla uzskaitē, nevis uz ražošanas līdzekļiem kā tādiem. Kapitāla idejai
nav līdzinieka taustāmu lietu fiziskajā visumā. Tā ir nekur citur, kā vien plānojošu cilvēku prātā. Tā ir
ekonomikas aprēķinu elements. Kapitāla uzskaitei ir tikai viens mērķis. Tā ir veidota, lai liktu mums
izzināt, kā mūsu ražošanas un patēriņa sakārtojums ietekmē mūsu spējas apmierināt nākotnes
vēlmes. Jautājums, uz ko tā sniedz atbildi, ir par to, vai noteikta rīcības gaita palielina vai samazina
mūsu nākotnes piepūles ražīgumu.
Nodoms saglabāt pieejamo ražošanas līdzekļu piedāvājuma pilnu jaudu vai palielināt to varētu arī
virzīt cilvēku, kuriem nav garīgo instrumentu ekonomikas aprēķinam, darbības. Pirmatnējie zvejnieki
un mednieki noteikti apzinājās atšķirību starp savu instrumentu un ierīču uzturēšanu labā formā un ar
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labu pakalpojumu sniegšanu un to nolietošanu, nesniedzot atbilstošus aizstājējus. Vecmodīgs
zemnieks, kas ir uzticīgs tradicionālajai kārtībai un nezina par uzskaiti, ļoti labi zina, kāda ir nozīme
uzturēt neskartu savu dzīvību un mantas. Vienkāršos nekustīgas vai lēni progresējošas ekonomikas
apstākļos ir iespējams veiksmīgi darboties pat bez kapitāla uzskaites. Vispār nemainīgu ražošanas
līdzekļu piedāvājuma uzturēšanu var ietekmēt ar lietu, kuru mērķis ir aizvietot nolietotās, pašreizējo
ražošanu vai uzkrājot patēriņa preces, kas padara iespējumu vēlākus centienus veltīt tādu ražošanas
līdzekļu aizvietošanai bez nepieciešamības īslaicīgi ierobežot patēriņu. Tomēr mainīgā rūpnieciskā
ekonomika nevar iztikt bez ekonomikas aprēķiniem un tās pamata jēdzieni ir kapitāls un ieņēmumi.
Jēdzienisks reālisms tiek jaukts ar kapitāla jēdziena izpratni. Tas ir radījis kapitāla mitoloģiju292. Esība
tiek piedēvēta „kapitālam” - atkarībā no ražošanas līdzekļiem, kuros tas ir iemiesots. Kapitāls, tiek
teikts, atražo sevi un tādējādi nodrošina savu uzturēšanu. Kapitāls, teic marksists, rada peļņu. Tās
visas ir muļķības.
Kapitāls ir praksioloģijas jēdziens. Tas ir spriešanas rezultāts, un tā vieta ir cilvēka prātā. Tas ir
rīkošanās problēmu aplūkošanas veids, metode to novērtēšanai no noteikta plāna skatupunkta. Tas
nosaka cilvēka rīcības virzienu, un - tikai šajā ziņā - ir īsts faktors. Tas neizbēgami ir saistīts ar
kapitālismu - tirgus ekonomiku.
Kapitāla jēdziens ir izmantojams, kamēr cilvēki savās rīcībās ļauj sevi vadīt kapitāla uzskaitei. Ja
uzņēmējs ir izmantojis ražošanas faktorus tā, ka produktu naudas ekvivalents ir vismaz vienāds ar
izlietoto faktoru naudas ekvivalentu, viņš atrodas pozīcijā, lai aizstātu iztērētos ražošanas līdzekļus ar
jauniem ražošanas līdzekļiem, kuru naudas ekvivalents ir vienāds ar izlietoto naudas ekvivalentu.
Tomēr bruto ieņēmumu izmantojums, to piešķiršana kapitāla uzturēšanai, patēriņam un jauna
kapitāla uzkrāšanai, vienmēr ir rezultāts mērķtiecīgai uzņēmēju un kapitālistu rīcībai. Tas nav
„automātisks”; tas noteikti ir rezultāts apzinātai rīcībai. Un to var izjaukt, ja aprēķini, uz kuriem tas ir
balstīts, tiek sabojāti aiz neuzmanības, kļūdas vai nepareiza sprieduma par nākotnes apstākļiem.
Papildu kapitālu var uzkrāt tikai ar ietaupīšanu, tas ir, ražošanas pārpalikumu pār patēriņu.
Ietaupīšanu var veidot patēriņa ierobežojums. Tomēr to var arī veidot - bez tālāka patēriņa
ierobežojuma un bez ražošanas līdzekļu ieguldījuma izmaiņām - palielinot tīro ražošanu. Tāds
palielinājums var rasties dažādos veidos:
1. Dabiskie apstākļi ir kļuvuši labvēlīgāki. Ražas ir bagātīgākas. Cilvēkiem ir pieeja auglīgākai
zemei un viņi ir atklājuši raktuves, kas sniedz lielākus ieņēmumus uz vienu ieguldījuma
vienību. Kataklizmas un katastrofas, kas atkārtoti ir izjaukušas cilvēku centienus, ir kļuvušas
retākas. Epidēmijas un lopu mēri ir mazinājušies.
2. Cilvēkiem ir izdevies padarīt dažus ražošanas procesus auglīgākus, neieguldot vairāk
ražošanas līdzekļu un bez tālāka ražošanas perioda pagarināšanas.
3. Institucionālie ražošanas darbību traucējumi ir kļuvuši retāki. Kara, revolūciju, streiku,
sabotāžas un citu noziegumu radītie zaudējumi ir mazinājušies.
Ja tādā veidā radītie pārpalikumi tiek izmantoti kā papildu investīcijas, tie tālāk palielina nākotnes tīros
ieņēmumus. Tad kļūst iespējams paplašināt patēriņu, nekaitējot pieejamo ražošanas līdzekļu
piedāvājumam un darba ražīgumam.
Kapitālu vienmēr uzkrāj indivīdi vai indivīdu grupas, kas rīkojas saskaņoti, to nekad nedara
Volkswirtschaft vai sabiedrība293. Var gadīties, ka, kamēr daži cilvēki, kas darbojas, uzkrāj papildu
kapitālu, citi tajā pašā laikā patērē iepriekš uzkrātu kapitālu. Ja šie divi procesi ir vienlīdzīga apmēra,
tirgus sistēmā pieejamo kapitāla līdzekļu summa paliek nemainīga un ir tā, it kā kopējā pieejamo
ražošanas līdzekļu daudzumā nekādas izmaiņas nebūtu notikušas. Dažu cilvēku veikta papildu kapitāla
uzkrāšana tikai novērš nepieciešamību saīsināt dažu procesu ražošanas periodu. Tomēr kļūst
neiespējami jebkādi turpmāki procesi ar garāku ražošanas periodu. Ja mēs aplūkojam lietas no šī
viedokļa, mēs varētu teikt, ka kapitāla pārvietošana ir notikusi. Tomēr ir jānodrošinās pret šī kapitāla
pārvietošanas termina sajaukšanu ar īpašuma nodošanu no viena indivīda vai indivīdu grupas citai.
Ražošanas līdzekļu pirkšana un pārdošana un uzņēmējdarbībai izsniegti kredīti nav tāda kapitāla
pārvietošana. Tie ir pārvedumi, kas ir būtiski noteiktu ražošanas līdzekļu nodošanā uzņēmēju, kas
292
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Tirgus ekonomikā valsts un pašvaldības arī ir tikai darbības veicēji, kas pārstāv saskaņotu noteiktu
indivīdu grupu rīcību.
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vēlas to izmantot noteiktu projektu izpildei, rokās. Tie ir tikai papildsoļi ilgstošas rīcību secības gaitā.
To apvienotā ietekme noteic visa projekta panākumus vai neveiksmi. Tomēr nedz peļņa, nedz
zaudējumi tieši nerada nedz kapitāla uzkrāšanu, nedz kapitāla patēriņu. To rada veids, kādā tie, kuru
bagātības peļņa vai zaudējumi rodas, sakārto savu patēriņu, kas maina pieejamā kapitāla daudzumu.
Kapitāla pārvešanu var ietekmēt gan ar, gan bez ražošanas līdzekļu īpašumtiesību nodošanas. Pirmais
ir gadījums, kad viens cilvēks patērē kapitālu, kamēr otrs cilvēks neatkarīgi uzkrāj kapitālu tādā pašā
apmērā. Pēdējais ir gadījums, kad ražošanas līdzekļu pārdevējs patērē ieņēmumus, kamēr pircējs
maksā cenu par nepatērēto - uzkrāto - tīro ieņēmumu pārpalikumu pār patēriņu.
Kapitāla patēriņš un fiziska ražošanas līdzekļu izzušana ir divas atšķirīgas lietas. Visi ražošanas līdzekļi
ātrāk vai vēlāk kļūst par gala produktiem un beidz pastāvēt ar pielietojumu, patēriņu un nolietojumu.
Ar piemērotu patēriņa sakārtošanu var saglabāt tikai kapitāla līdzekļu vērtību, bet nekad nevar
saglabāt noteiktus ražošanas līdzekļus. Dažreiz var notikt tā, ka Dieva rīcības vai cilvēka radītas
iznīcības rezultāts ir tik liela ražošanas līdzekļu izzušana, ka nekāds iespējams patēriņa ierobežojums
nevar īsā termiņā radīt kapitāla līdzekļu atkārtotu piepildījumu to iepriekšējā līmenī. Tomēr tādu
izsmēlumu vienmēr rada tas, ka pašreizējās ražošanas, kas veltīta kapitāla saglabāšanai, tīrie
ieņēmumi nav pietiekami lieli.

8. Investora kustīgums
Ražošanas līdzekļu ierobežota apmaināmība nekustāmi nesaista to īpašnieku. Investoram ir brīvas
iespējas mainīt savu līdzekļu ieguldījumu. Ja viņš spēj paredzēt nākotnes tirgus situāciju pareizāk par
citiem cilvēkiem, viņam var paveikties, izvēloties tikai investīcijas, kuru cena palielināsies, un
izvairoties no investīcijām, kuru cena kritīsies.
Uzņēmējdarbības peļņa un zaudējumi rodas no ražošanas faktoru veltīšanas noteiktiem projektiem.
Akciju biržas spekulācijas un analogi pārskaitījumi ārpus vērtspapīru tirgus nosaka, kuru vajadzētu
skart šiem peļņas vai zaudējumu gadījumiem. Dominē tendence krasi nošķirt tādu tīri spekulatīvu
pasākumu un patiesi pamatotu investīciju. Lielas atšķirības tajā nav. Nav tādas lietas, kā nespekulatīva
investīcija. Mainīgā ekonomikā rīcība vienmēr ietver spekulāciju. Investīcijas var būt labas vai sliktas,
bet tās vienmēr ir spekulatīvas. Krasa izmaiņa apstākļos var padarīt par sliktām pat tādas investīcijas,
kas vispārēji tiek uzskatītas par pilnībā drošām.
Akciju spekulācija nevar par nebijušu padarīt pagātnes rīcību un tā nevar mainīt neko jau pastāvošu
attiecībā uz ražošanas līdzekļu ierobežotu apmaināmību. Tas, ko tā var izdarīt, ir novērst papildu
investīciju jomās un uzņēmumos, kuros, kā to uzskata spekulanti, tā būtu nevietā. Tā parāda īpašu
ceļu tendencei, kas dominē tirgus ekonomikā, paplašināt peļņu nesošus ražošanas pasākumus un
ierobežot peļņu nenesošos. Šajā ziņā akciju birža kļūst vienkārši par „tirgu” - tirgus ekonomikas
perēkli, galīgo instrumentu, lai prognozēto patērētāju pieprasījumu padarītu par galveno
uzņēmējdarbības rīcībā.
Investora kustīgums pats sevi parāda fenomenā, kas maldinoši tiek saukts par kapitāla bēgšanu.
Atsevišķi investori var aiziet prom no investīcijām, ko viņi uzskata par nedrošām, pieņemot, ka viņi ir
gatavi uzņemties zaudējumus, kurus jau ir atskaitījis tirgus. Tādējādi viņi var pasargāt sevi pret
sagaidāmiem turpmākiem zaudējumiem un pārvirzīt tos uz cilvēkiem, kas ir mazāk reālistiski savā
aplūkoto preču nākotnes cenu novērtējumā. Kapitāla bēgšana no viņu investīciju līnijām neizņem
neapmaināmus ražošanas līdzekļus. Tas veidojas tikai īpašumtiesību izmaiņās.
Šajā ziņā nav atšķirības, vai kapitālists „iebēg” citā vietējā investīcijā vai ārvalstu investīcijā. Viens no
galvenajiem valūtas maiņas kontroles mērķiem ir novērst kapitāla aizbēgšanu uz ārvalstīm. Tomēr
valūtas maiņas kontrole gūst panākumus vien vietējo investīciju īpašnieku kavēšanā ierobežot savus
zaudējumus, laikus apmainot vietējo investīciju, ko viņi uzskata par nedrošu, pret ārvalstu investīciju,
ko viņi uzskata par drošāku.
Ja visas vai noteiktas vietējo investīciju klases apdraud daļēja vai pilnīga atsavināšana, tirgus
nelabvēlīgo šīs politikas seku dēļ samazina vērtību ar atbilstošām izmaiņām to cenās. Kad tas notiek, ir
par vēlu izmantot kapitāla bēgšanu, lai izvairītos no kļūšanas par upuri. Ar maziem zaudējumiem cauri
tikt var tikai tie investori, kas ir pietiekami acīgi, lai paredzētu katastrofu laikā, kad lielākā daļa
joprojām neapzinās tās tuvošanos un tās nozīmi. Lai ko arī varētu darīt dažādi kapitālisti un uzņēmēji,
viņi nekādi nevar neapmaināmus ražošanas līdzekļus padarīt par kustāmiem un pārvietojamiem.
Kamēr tas - vismaz - vispārīgi tiek atzīts attiecībā uz pamatkapitālu, tas tiek noliegts attiecībā uz
apgrozības kapitālu. Tiek apgalvots, ka uzņēmējs var izvest produktus un nespēt ievest atpakaļ peļņu.
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Cilvēki neredz, ka uzņēmums nevar turpināt savu darbību, ja tam atņemts tā apgrozības kapitāls. Ja
uzņēmējs izved savus paša līdzekļus, kas izmantoti pašreizējam izejmateriālu, darba un citu būtisku
nepieciešamību iepirkumam, viņam tie jāaizstāj ar aizņemtiem līdzekļiem. Patiesības grauds fabulā par
apgrozības kapitāla kustīgumu ir tas, ka investoram ir iespējams izvairīties no viņa apgrozības
kapitālam draudošajiem zaudējumiem neatkarīgi no izvairīšanās no tādiem draudošiem zaudējumiem
viņa pamatkapitālā. Tomēr kapitāla bēgšanas process abos gadījumos ir vienāds. Tas ir izmaiņa
investora personā. Pati investīcija nav skarta; aplūkotais kapitāls neizceļo.
Kapitāla bēgšanai uz citu valsti priekšnosacījums ir ārvalstnieku dziņa mainīt savas investīcijas ārvalstīs
pret tām, kas ir valstī, no kuras kapitāls bēg. Britu kapitālists nevar aizbēgt no savām britu
investīcijām, ja neviens ārvalstnieks tās nepērk. No tā izriet, ka kapitāla bēgšanas rezultāts nekad
nevar būt tik daudz apspriestā maksājumu bilances pasliktināšanās. Nedz arī tā var likt valūtas likmēm
palielināties. Ja daudzi kapitālisti - britu vai ārvalstu - vēlas atbrīvoties no britu vērtspapīriem, radīsies
to cenu kritums. Tomēr tas neietekmēs maiņas likmi starp sterliņu un ārvalstu valūtām.
Tas pats ir spēkā attiecībā uz kapitālu, kas investēts skaidrā naudā. Francijas franku īpašnieks, kas
sagaida Francijas valdības uzpūšanas politikas sekas, var glābties bēgot „īstās precēs”, pērkot preces,
vai ārvalstu valūtu. Tomēr viņam ir jāatrod cilvēki, kas ir gatavi apmaiņā pieņemt frankus. Viņš var
glābties bēgot vien, kamēr vēl ir palikuši cilvēki, kas franka nākotni vērtē optimistiskāk nekā to dara
viņš pats. Preču cenām un valūtu kursiem augt liek nevis to, kas ir gatavi atdot frankus, rīcība, bet to,
kas atsakās tos pieņemt, izņemot vienīgi par zemu maiņas likmi, rīcība.
Valdības izliekas, ka, izmantojot ārvalstu valūtas ierobežojumus kapitāla bēgšanas novēršanai, to
motivācija ir valstij ļoti svarīgas intereses. Tas, kas patiesībā tos rada, ir pretējs daudzu pilsoņu
interesēm bez nekāda labuma nevienam pilsonim vai arī pretējs Volkswirtschaft redzējumam. Ja
Francijā ir inflācija, tā noteikti nenāk par labu nedz valstij kopumā, nedz nevienam pilsonim, jo visām
katastrofālajām sekām ir jāietekmē tikai franči. Ja daži franči uzkrautu daļu šo zaudējumu nastas
ārvalstniekiem, pārdodot viņiem franču kredītzīmes vai obligācijas, kas izpērkamas tādās kredītzīmēs,
daļa šo zaudējumu skartu ārvalstniekus. Nepārprotamais tādu darījumu novēršanas iznākums ir dažu
franču padarīšana par nabagākiem, nevienu francūzi nepadarot bagātāku. No nacionālistu viedokļa tas
tik tikko šķiet vēlami.
Izplatītam viedoklim ir kaut kādi iebildumi ikvienā iespējamā akciju tirgus darījumu aspektā. Ja cenas
palielinās, spekulanti tiek nosodīti kā pārmērīga labuma guvēji, kas piesavinās sev to, kas pēc tiesībām
pieder citiem cilvēkiem. Ja cenas samazinās, spekulanti tiek nosodīti par valsts turības izšķērdēšanu.
Spekulantu peļņa tiek nozākāta par laupīšanu un zādzību uz pārējās tautas rēķina. Netieši tiek
norādīts, ka viņi ir iemesls sabiedrības nabadzībai. Ierasts ir nošķirt spekulantu negodīgu guvumu no
ražotāja, kas nevis tikai spekulē, bet piegādā patērētājiem kaut ko, peļņas. Pat finanšu rakstveži
nespēj apzināties, ka biržu darījumi neražo nedz peļņu, nedz zaudējumus, bet ir tikai peļņas un
zaudējumu, kas rodas tirdzniecībā un ražošanā, sasniegums. Šo peļņu un zaudējumus - pērkošās
sabiedrības apstiprinājuma vai neapstiprinājuma pagātnē veiktām investīcijām rezultāts - redzamus
padara akciju tirgus. Apgrozījums akciju tirgū sabiedrību neietekmē. Gluži pretēji, to ietekmē tieši
sabiedrības reakcija uz veidu, kādā investori sakārtoja ražošanas darbības, kas nosaka vērtspapīru
tirgus cenu struktūru. Beigās tā ir patērētāju attieksme, kas dažu akciju cenai liek kāpt, bet citai kristies. Tie, kas nekrāj un neinvestē, negūst ne peļņu, ne zaudējumus saistībā ar biržu kotējumu
svārstībām. Tirdzniecība vērtspapīru tirgū tikai izlemj, kuram no investoriem vajadzētu iegūt peļņu un
294
kuram vajadzētu ciest zaudējumus .

9. Nauda un kapitāls; ietaupīšana un investīcijas
Kapitāls tiek aprēķināts naudas izteiksmē un tādā aprēķinā nozīmē noteiktu naudas summu. Tā kā
ražošanas līdzekļi arī tiek apmainīti un tādas apmaiņas ietekmē tādi paši apstākļi, kā tas ir visu citu
preču apmaiņā, arī šeit netiešā maiņa un naudas lietojums kļūst kategorisks. Tirgus ekonomikā
neviens dalībnieks nevar iepriekš noteikt priekšrocības, ko sniedz naudas krājums. Ne tikai kā
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Izplatīto mācību, ka birža „uzsūc” kapitālu un naudu, kritiski analizē un pilnībā atspēko Frics
Mahlups (Friz Machlup), „The Stock Market, Credit and Capital Formation” („Akciju tirgus, kredīta un
kapitāla
veidošanās”), Veras Smitas tulkojumā (Londona, 1940,gadā), 6.-153.lpp.
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patērētājiem, bet arī kā kapitālistiem un uzņēmējiem, indivīdiem ir nepieciešams turēt naudas
krājumus.
Tos, kas šajā faktā ir saskatījuši ko mīklainu un pretrunīgu, maldina nepareiza naudas aprēķina un
kapitāla uzskaites veidošana. Viņi mēģina uzticēt kapitāla uzskaitei uzdevumus, ko tā nekad nevar
izpildīt. Kapitāla uzskaite ir garīgs aprēķinu un skaitļojumu instruments, kas piemērots indivīdiem un
indivīdu grupām, kas rīkojas tirgus ekonomikā. Tikai monetārā aprēķinā kapitāls var kļūt izskaitļojams.
Vienīgais uzdevums, ko var izpildīt kapitāla uzskaite ir parādīt dažādiem indivīdiem, kas rīkojas tirgus
ekonomikā, vai viņu līdzekļu, kas veltīti ieguves darbībai, naudas ekvivalents ir mainījies un kādā mērā.
Visiem citiem mērķiem kapitāla uzskaite ir diezgan nederīga.
Ja kāds mēģina noskaidrot lielumu, kas tiek saukts par volkswirtschaftliche kapitālu vai sociālo
kapitālu, lai atšķirtu dažādu indivīdu ieguves kapitālu un dažādu indivīdu ieguves kapitāla līdzekļu
summas nenozīmīgo jēdzienu, tad, protams, viņš uztraucas par neīstām grūtībām. Kāda ir naudas
loma, kāds jautā, kā tāda sociāla kapitāla jēdzienā? Tiek atklāta nozīmīga atšķirība starp kapitālu, kāds
tas ir no indivīda skatu punkta un kādu to redz no sabiedrības viedokļa. Tomēr visa šī spriešana ir
pavisam maldīga. Ir acīmredzami pretrunīgi likvidēt norādi uz naudu, aprēķinot lielumu, ko nevar
izskaitļot nekādi citādāk, kā vien naudas izteiksmē. Muļķīgi ir ķerties pie monetāra aprēķina, lai
mēģinātu noskaidrot lielumu, kam nav nozīmes ekonomikas sistēmā, kurā nevar būt nekāda nauda un
ražošanas līdzekļu naudas cenas. Tiklīdz mūsu spriešana iziet no tirgus sabiedrības robežām, tai ir
jāatsakās no jebkādas atsauces uz naudu vai naudas cenām. Sociāla kapitāla jēdzienu var aplūkot vien
kā dažādu preču sakopojumu. Ir neiespējami salīdzināt divus tāda veida sakopojumus citādāk, kā vien
paziņojot, ka viens no tiem sniedz labāku pakalpojumu visas sabiedrības justās neērtības novēršanā,
nekā to dara otrs. (Tas, vai mirstīgais var paziņot tādu visaptverošu spriedumu, ir cits jautājums).
Nevienu monetāru izteiksmi nevar piemērot tādiem sakopojumiem. Naudas termini ir bez jebkādas
nozīmes, aplūkojot sociālas sistēmas, kurā nav ražošanas faktoru tirgus, kapitāla problēmas.
Pēdējos gados ekonomisti īpašu uzmanību ir pievērsuši naudas krājuma nozīmei ietaupīšanas un
kapitāla uzkrāšanas procesā. Daudzi maldīgi secinājumi ir izvirzīti par šo nozīmi. Ja indivīds izmanto
naudas summu nevis patēriņam, bet ražošanas faktoru pirkšanai, ietaupījums tieši tiek pārvērsts
kapitāla uzkrāšanā. Ja atsevišķs ietaupītājs izmanto savus papildu ietaupījumus sava naudas krājuma
palielināšanai, jo viņa vērtējumā tas ir visizdevīgākais to izmantošanas veids, viņš rada tendenci uz
preču cenu kritumu un naudas vienības pirktspējas palielinājumu. Ja mēs pieņemam, ka naudas
piedāvājums tirgus sistēmā nemainās, tāda ietaupītāja rīcība tieši neietekmēs kapitāla uzkrāšanu un tā
izmantojumu ražošanas paplašināšanai295. Mūsu ietaupītāja ietaupījuma, tas ir, saražoto preču
pārpalikuma pār patērētajām precēm, ietekme nepazūd viņa slepena uzkrājuma dēļ. Ražošanas
līdzekļu cenas nepalielinās līdz līmenim, kādu tās sasniegtu, ja tāda slepena uzkrājuma nebūtu. Tomēr
to, ka ir pieejams vairāk ražošanas līdzekļu, neietekmē noteikta cilvēku skaita centieni palielināt savu
naudas krājumu. Ja neviens neizmanto preces - nebūtu patēriņa, no kura rodas papildu ietaupījums savu patēriņa izdevumu paplašināšanai, tās paliek kā pieejamo ražošanas līdzekļu pieaugums, lai kāda
arī būtu to cena. Abi procesi - dažu cilvēku naudas krājuma palielinājums un palielināta kapitāla
uzkrāšana - notiek plecu pie pleca.
Preču cenu kritums - citām lietām esot vienlīdzīgām - rada dažādu indivīdu kapitāla naudas
ekvivalenta kritumu. Tomēr tas nav līdzvērtīgs ražošanas līdzekļu piedāvājuma samazinājumam un
tam nav nepieciešams ražošanas darbību pielāgojums šķietamajai grimšanai nabadzībā. Tas tikai
maina naudas vienības, kas tiek piemērotas monetāriem aprēķiniem.
Tagad pieņemsim, ka kredīta naudas vai bezseguma naudas, vai kredīta paplašināšanas daudzuma
palielinājums rada papildu naudu, kas nepieciešama indivīdu naudas krājumu paplašinājumam. Tad
neatkarīgi noris trīs procesi: preču cenu krituma tendence, ko rada pieejamo ražošanas līdzekļu
palielinājums un tā rezultātā radusies ražošanas darbību paplašināšana, cenu krituma tendence, ko
rada pieprasījuma pēc naudas, kas nepieciešama naudas krājumam, un beigās cenu kāpuma
tendence, ko rada naudas piedāvājuma (plašākā nozīmē) palielinājums. Trīs procesi kaut kādā mērā
notiek vienlaicīgi. Katrs no tiem rada savas noteiktas ietekmes, kas atbilstoši apstākļiem var
pastiprināties vai pavājināties no pretējām ietekmēm, ko rada kāds no abiem pārējiem procesiem.
Tomēr galvenais ir tas, ka ražošanas līdzekļus, kas rodas no papildu ietaupījuma, neiznīcina
vienlaicīgas monetāras izmaiņas - izmaiņas naudas pieprasījumā vai piedāvājumā (plašākā nozīmē).
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Netieši kapitāla uzkrāšanu ietekmē izmaiņas turībā un ieņēmumos, ko rada ikviens naudas izraisītu
izmaiņu naudas pirktspējā gadījums.
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Kad vien indivīds veltī naudas summu ietaupīšanai, tā vietā lai to iztērētu patēriņam, ietaupīšanas
process lieliski saskan ar kapitāla uzkrāšanas un investīciju procesiem. Nav svarīgi, vai atsevišķs
ietaupītājs palielina vai nepalielina savu naudas krājumu. Ietaupīšanas aktam vienmēr ir līdzinieks
saražoto un nepatērēto preču, tālākām ražošanas darbībām pieejamo preču piedāvājumā. Cilvēka
ietaupījumi vienmēr ir iemiesoti noteiktos ražošanas līdzekļos.
Ideja, ka slepeni uzkrāta nauda ir kopējās turības neauglīga daļa un ka tās palielinājums rada tās
turības daļas, kas ir veltīta ražošanai, sarukumu, ir pareiza tikai par to, ka naudas vienības pirktspējas
pieauguma rezultāts ir papildu ražošanas faktoru izmantojums zelta ieguvei un zelta pārvešanai no
rūpnieciska uz monetāru pielietojumu. Tomēr to rada tiekšanās pēc lielākiem naudas krājumiem un
nevis ietaupīšana. Tirgus ekonomikā ietaupīšana ir iespējama vien atturot daļu ieņēmumu no
patēriņa. Tas, ka atsevišķs taupītājs izmanto savus ietaupījumus slepenai uzkrāšanai, ietekmē naudas
pirktspējas noteikšanu un tādējādi var samazināt nominālo kapitāla apmēru, tas ir, tā naudas
ekvivalentu; Tas nevienu uzkrātā kapitāla daļu nepadara veltīgu.

6. PROCENTI
1. Procentu parādība
Ir parādīts, ka laika priekšrocība ir kategorija, kas raksturīga ikvienai cilvēka rīcībai. Laika priekšrocība
sevi parāda sākotnējo procentu fenomenā, tas ir, nākotnes preču zemākā vērtībā pret pašreizējām
precēm.
Procenti nav tikai procenti no kapitāla. Procenti nav specifiski ieņēmumi, kas gūti no ražošanas
līdzekļu izmantojuma. Atbilstība starp trīs ražošanas faktoriem - darbu, kapitālu un zemi - un trīs
ieņēmumu klasēm - algām, peļņu un nomu -, kā uzskatīja klasiskie ekonomisti, ir nepārliecinoša. Noma
nav specifisks ieņēmums no zemes. Noma ir vispārēja katalaktikas parādība; darba un ražošanas
līdzekļu peļņā tai ir tāda pati nozīme, kāda tai ir zemes peļņā. Turklāt nav viendabīga ienākumu avota,
ko varētu saukt par peļņu tādā pašā ziņā, kādā klasiskie ekonomisti piemēro šo terminu. Peļņa
(uzņēmējdarbības peļņas ziņā) un procenti ir ne mazāk raksturīgi kapitālam, kā tie ir raksturīgi zemei.
Plaša patēriņa preču cenas - tirgū darbojošos spēku savstarpējā mijiedarbībā - ir proporcionāli
sadalītas starp dažādiem veidojošiem faktoriem, kas sadarbojas to ražošanā. Tā kā plaša patēriņa
preces ir pašreizējās preces, bet ražošanas faktori ir līdzekļi nākotnes preču ražošanai, un tā kā
pašreizējās preces tiek vērtētas augstāk par tāda paša veida un daudzuma nākotnes precēm, tādējādi
savstarpēji proporcionāli sadalītā summa - pat izdomātā vienlīdzīgi mainīgas ekonomikas uzbūvē atpaliek no aplūkoto plaša patēriņa preču pašreizējās cenas. Šī starpība ir sākotnējie procenti. Tie nav
īpaši saistīti ar kādu no trim ražošanas faktoru klasēm, kuras izšķir klasiskie ekonomisti.
Uzņēmējdarbības peļņu un zaudējumus rada izmaiņas datos un to rezultātā notikušās cenu izmaiņas,
kas rodas ražošanas perioda laikā.
Naivi spriežot, netiek saskatīta nekāda problēma tajā, ka pašreizējie ieņēmumi tiek gūti no medībām,
zvejošanas, lopkopības, mežniecības un lauksaimniecības. Daba rada briežus, zivis un liellopus un liek
tiem augt, tās dēļ govis dod pienu un vistas dēj olas, koki dod malku un augļus un ir sēklas, ar ko
turpināt audzēšanu. Tas, kurš spēj piesavināties šo no jauna veidojošos bagātību, bauda pastāvīgus
ienākumus. Kā straume, kas nepārtraukti nes jaunu ūdeni, „ienākumu straume” nepārtraukti plūst un
atkal un atkal pārvieto jaunu bagātību. Viss process šķiet kā dabas parādība. Tomēr ekonomistam
problēma rodas zemes, lopu un visa pārējā cenas noteikšanā. Ja nākotnes preces netiktu piktas un
pārdotas ar atlaidi pret pašreizējām precēm, zemes pircējam būtu jāmaksā cena, kas ir vienāda ar
nākotnes tīro ieņēmumu summu un kas neatstātu neko pašreizējiem atkārtotiem ieņēmumiem.
Zemes un lopu īpašnieku ikgadējai atkārtotai peļņai nav nekādu raksturiezīmju, kas katalaktiski
nošķirtu to no peļņas, kas rodas no saražotiem ražošanas faktoriem, kas agrāk vai vēlāk tiek izmantoti
ražošanas procesos. Pilnvaras izmantot zemes gabalu ir regulēta šī lauka dalība visu augļu, ko tajā
jebkad varētu izaudzēt, ieguvē un pilnvaras izmantot raktuvi ir regulēta tās dalība visu minerālu, ko no
tās jebkad var izrakt, ieguvē. Tādā pašā veidā darbagalda vai kokvilnas ķīpas īpašumtiesības ir regulēta
to dalība visu preču, ko ar tām var saražot, izgatavošanā. Būtiska kļūda, kas ietverta visās ražīguma un
pielietojuma pieejās procentu problēmai bija tas, ka tās izsekoja procentu parādībai līdz to ražīgajiem
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pakalpojumiem, ko sniedza ražošanas faktori. Tomēr ražošanas faktoru labu pakalpojumu sniegšana
noteic cenas, kas par tiem tiek maksātas, nevis procenti. Šīs cenas izsmeļ visu atšķirību starp procesa
ražīgumu ar noteikta faktora palīdzību un procesa bez šīs palīdzības. Ražošanas papildfaktoru un
produktu cenu summas atšķirība, kas rodas pat bez izmaiņām aplūkotajos tirgus datos, ir rezultāts
tam, ka pašreizējās preces tiek vērtētas augstāk salīdzinājumā ar nākotnes precēm. Ražošanai
turpinoties, ražošanas faktori tiek pārvērsti vai nobriest pašreizējās precēs ar augstāku vērtību. Šis
pieaugums ir specifiskas peļņas, kas ieplūst ražošanas faktoru - sākotnējo procentu - īpašnieku rokās,
avots.
Ražošanas materiālo faktoru īpašnieki - atšķirībā no izdomātas integrētu katalaktikas funkciju uzbūves
tīrajiem uzņēmējiem - augļus gūst no divām katalaktiski atšķirīgām lietām: cenas, kas tiek maksāta par
viņu kontrolē esošu faktoru dalību ražošanā no vienas puses un procentiem no otras puses. Šīs abas
lietas nedrīkst jaukt. Skaidrojot procentus nedrīkst atsaukties uz pakalpojumiem, ko sniedz ražošanas
faktori produkcijas izlaidē.
Procenti ir viendabīga parādība. Nav atšķirīgu procentu avotu. Procenti no ilglietojamām precēm un
procenti no patēriņa kredīta ir tādi paši, kā cita veida procenti, kas rodas no pašreizējo preču augstāka
novērtējuma pret nākotnes precēm.

2. Sākotnējie procenti
Sākotnējie procenti ir likme vērtībai, kas piešķirta vēlmju apmierinājumam tūlītējā nākotnē, un
vērtībai, kas piešķirta vēlmju apmierinājumam attālākos nākotnes periodos. Tirgus ekonomikā tie
parādās nākotnes preču atlaidē pret pašreizējām precēm. Tie ir preču cenas likme, nevis pati cena.
Dominē tendence uz šīs likmes vienādošanu visām precēm. Izdomātā vienlīdzīgi mainīgas ekonomikas
uzbūvē sākotnējo procentu likme ir vienāda visām precēm.
Sākotnējie procenti nav „cena, kas tiek maksāta par kapitāla pakalpojumiem”. 296Dažu laikietilpīgāku
ražošanas aplinkus metožu augstāks ražīgums, par ko runā Bēms-Baverks un daži vēlāku laiku
ekonomisti, skaidrojot procentus, nepaskaidro šo parādību. Gluži pretēji - tieši sākotnējo procentu
parādība izskaidro, kādēļ mazāk laikietilpīgas ražošanas metodes tik izmantotas, neskatoties uz to, ka
laikietilpīgākās metodes sniegtu augstāku izlaidi uz ieguldītā vienību. Turklāt sākotnējo procentu
parādība izskaidro, kādēļ izmantojamas zemes gabalus var pārdot un pirkt par ierobežotām cenām. Ja
nākotnes pakalpojumi, ko zemes gabals var sniegt, tiktu novērtēti tādā pašā veidā, kā tiek novērtēti
pašreizējie pakalpojumi, nekāda ierobežota cena nebūtu pietiekami augsta, lai mudinātu īpašnieku to
pārdot. Zemi nevarētu ne nopirkt, ne pārdot par noteiktu naudas daudzumu, ne arī apmainīt bartera
darījumā pret precēm, kas var sniegt vien ierobežotu pakalpojumu skaitu. Zemes gabali tiktu mainīti
tikai pret citiem zemes gabaliem. Būvei, kas desmit gadu periodā var nest ikgadējus ieņēmumus simt
dolāru apmērā, otrā gada sākumā tiktu noteikta cena (bez zemes, uz kuras tā ir uzcelta) deviņu simtu
dolāru apmērā un pēc tam tā tālāk.
Sākotnējie procenti nav cena, kas noteikta tirgū savstarpējā kapitāla vai ražošanas līdzekļu
pieprasījuma un piedāvājuma mijiedarbībā. To augstums nav atkarīgs no šī pieprasījuma un
piedāvājuma apmēra. Drīzāk sākotnējo procentu likme ir tā, kas nosaka gan kapitāla un ražošanas
līdzekļu pieprasījumu, gan to piedāvājumu. Tā nosaka, cik daudz no pieejamā preču piedāvājuma tiks
atvēlētas patēriņam tūlītējā nākotnē un cik daudz attālāku nākotnes periodu apgādāšanai.
Cilvēki kapitālu neietaupa un neuzkrāj tādēļ, ka ir procenti. Procenti nav nedz stimuls uzkrāt, nedz
apbalvojums vai kompensācija, kas garantēta par atturēšanos no tūlītēja patēriņa. Tā ir likme
savstarpējam pašreizējo preču novērtējumam pret nākotnes precēm.
Aizdevumu tirgus nenosaka procentu likmi. Tas pielāgo procentu likmi aizdevumiem sākotnējai
procentu likmei, kas izteikta nākotnes preču vērtības zudumā.
Sākotnējie procenti ir cilvēka rīcības kategorija. Tā darbojas jebkurā ārējo lietu novērtējumā un nekad
nevar pazust. Ja kādu dienu situācija atgrieztos tāda, kāda bija pirmā gadu tūkstoša pēc Kristus
dzimšanas beigās, kad daži cilvēki uzskatīja, ka ir gaidāmas visu pasaulīgo lietu galīgās beigas, cilvēki
beigtu veikt apgādāt nākotnes otršķirīgās vajadzības. Viņu acīs ražošanas faktori kļūtu nederīgi un
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bezvērtīgi. Nākotnes preču vērtības zudums attiecībā pret pašreizējām precēm neizgaistu. Tas - gluži
pretēji - ārkārtīgi palielinātos. No otras puses sākotnējo procentu izgaišana nozīmētu, ka cilvēkus
nemaz neuztrauc vēlmju apmierinājums tuvākos nākotnes periodos. Tas nozīmētu, ka viņi priekšroku
dod šodien, rītdien, pēc gada vai desmit gadiem pieejamam ābolam, nevis āboliem, kas pieejami pēc
tūkstoš vai desmit tūkstoš gadiem.
Mēs nevaram pat iedomāties pasauli, kurā nebūtu sākotnējo procentu kā nepielūdzama katra rīcības
veida elementa. Ar vai bez darba un sociālās sadarbības dalīšanas, vai sabiedrība ir organizēta uz
ražošanas līdzekļu privātās vai sabiedriskās kontroles pamata, sākotnējie procenti vienmēr ir klātesoši.
Sociālistu sabiedrībā to nozīme neatšķirtos no tās, kāda ir tirgus ekonomikā.
Bēms-Baverks reizi pa visām reizēm atmaskoja naiva ražīguma procentu skaidrojumu maldus, tas ir,
ideju, ka procenti ir ražošanas faktoru fiziska ražīguma izteikšana. Tomēr Bēms-Baverks pats savu
teoriju kaut kādā mērā ir balstījis uz ražīguma pieeju. Savā skaidrojumā atsaucoties uz laikietilpīgāku,
aplinkus ražošanas procesu tehnisko pārākumu, viņš izvairās no naivā ražīguma maldu negatavības.
Tomēr patiesībā viņš atgriežas - lai gan smalkākā formā - pie ražīguma pieejas. Tie vēlākie ekonomisti,
kas, atstājot novārtā laika priekšrocības ideju, ir uzsvēruši tikai ražīguma ideju Bēma-Baverka teorijā,
var tikai secināt, ka sākotnējiem procentiem ir jāpazūd, ja cilvēki kādu dienu sasniegtu stāvokli, kurā
vairs nekāda ražošanas perioda pagarināšana nevarētu nest tālāku ražīguma palielinājumu. 297Tomēr
tas ir pilnībā nepareizi. Sākotnējie procenti nevar pazust, kamēr vien ir nepietiekamība un līdz ar to arī
rīcība.
Kamēr vien pasaule nav pārvērtusies Kokeinas zemē298 cilvēkiem ir jāsastopas ar nepietiekamību un ir
jārīkojas un jātaupa; viņiem ir jāizvēlas starp apmierinājumu tuvākos un tālākos nākotnes periodos, jo
nedz pirmajā, nedz pēdējā nevar sasniegt pilnīgu apmierinātību. Tad izmaiņai ražošanas faktoru
izmantojumā, kas attur tādus faktorus no izmantojuma vēlmju apmierinājumam tālākā nākotnē, ir
jāpavājina apmierinājuma stāvokli tuvākā nākotnē un jāuzlabo to tālākā nākotnē. Ja mēs pieņemtu, ka
šis nav tas gadījums, mēs tiktu ierauti neatrisināmās pretrunās. Mēs labākajā gadījumā varētu domāt
par situāciju, kurā tehnoloģiskas zināšanas un prasmes ir sasniegušas punktu, aiz kura mirstīgajiem
cilvēkiem nav iespējama nekāda tālāka attīstība. No šī mirkļa nekādus procesus, kas palielina izlaidi no
vienas ieguldītā vienības, nevar izgudrot. Tomēr, ja mēs pieņemam, ka daži ražošanas faktori ir
nepietiekami, mēs nedrīkstam pieņemt, ka ir pilnībā izmantoti visi procesi, kas - bez to patērētā laika ir visražīgākie, un netiek izmantots neviens process, kas sniedz mazāku izlaidi uz vienu ieguldītā
vienību, tikai tādēļ, ka tas sniedz gala rezultātu drīzāk nekā citi - fiziski ražīgāki - procesi. Ražošanas
faktoru nepietiekamība nozīmē, ka mēs atrodamies pozīcijā, lai izstrādātu plānus mūsu labklājības
uzlabošanai, kuru īstenošana ir neiespējama, jo nav pietiekams pieejamo līdzekļu daudzums. Tieši
tādu vēlamu uzlabojumu neiespējamība veido nepietiekamības elementu. Mūsdienu ražīguma pieejas
piekritēju spriedumu neceļos noved Bēma-Baverka jēdziena ražošanas aplinkus metodes un
tehnoloģisku uzlabojumu, ko tas paredz, blakus nozīme. Tomēr, ja ir nepietiekamība, vienmēr ir jābūt
neizmantotai tehnoloģiskai iespējai uzlabot labklājības stāvokli, pagarinot ražošanas periodu dažās
rūpniecības nozarēs, neskatoties uz to, vai tehnoloģisku zināšanu stāvoklis ir mainījies. Ja līdzekļi ir
nepietiekami, ja praksioloģiska mērķu un līdzekļu savstarpēja attiecība joprojām pastāv, ar loģisku
nepieciešamību pastāv neapmierinātas vēlmes attiecībā gan uz tuvākiem, gan tālākiem nākotnes
periodiem. Vienmēr ir preces, kuru iepirkšana mums ir jāveic iepriekš, jo veids, kas noved pie to
ražošanas ir pārāk ilgs un traucētu mums apmierināt steidzamākas vajadzības. Tas, ka mēs nākotni
neapgādājam bagātīgāk, ir rezultāts apmierinājuma tuvākos nākotnes periodos pret apmierinājumu
tālākos nākotnes periodos izvērtējumam. Rādītājs, kas ir šī novērtējuma rezultāts, ir sākotnējie
procenti.
Tādā nevainojamu tehnoloģiju zināšanu pasaulē veicinātājs izstrādā plānu A, atbilstoši kuram
gleznainos, bet ne tik viegli pieejamos kalnu rajonos ir jāuzbūvē viesnīca un ceļi, kas ved uz to. Šī plāna
piepildāmības pārbaudē viņš atklāj, ka tā īstenošanai ar pieejamajiem līdzekļiem nav pietiekami.
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Aprēķinot investīciju ienesīguma izredzes, viņš secina, ka sagaidāmā pelņa nav pietiekami liela, lai
segtu iztērēto materiālu un darba izmaksas un procentus par investēto kapitālu. Viņš atsakās no
projekta A īstenošanas un tā vietā iesaistās cita plāna - B - īstenošanā. Atbilstoši plānam B viesnīca tiek
būvēta pieejamākā vietā, kas nepiedāvā visas gleznainas ainavas priekšrocības, kādas tika izmeklētas
plānā A, tomēr tajā to var uzbūvēt par zemākām izmaksām vai pabeigt īsākā laikā. Ja nekādi procenti
no investētā kapitāla netiktu iekļauti aprēķinos, varētu rasties ilūzija, ka tirgus datu - ražošanas
līdzekļu piedāvājuma un sabiedrības novērtējuma - stāvoklis ļauj īstenot plānu A. Tomēr plāna A
īstenošana atrautu nepietiekamos ražošanas līdzekļus no izmantojumiem, kuros tie varētu apmierināt
vēlmes, kuras patērētāji uzskata par steidzamākām. Tas nozīmētu neefektīvu investīciju - pieejamo
līdzekļu izšķērdēšanu.
Ražošanas perioda pagarināšana var palielināt izlaides uz vienu ieguldīto vienību daudzumu vai
saražot preces, ko īsākā ražošanas periodā vispār nevar saražot. Tomēr nav taisnība, ka šīs papildu
turības vērtības piedēvēšana ražošanas līdzekļiem, kas nepieciešami ražošanas perioda pagarināšanai,
rada procentus. Ja kāds to pieņemtu, viņš no jauna atgrieztos ražīguma pieejas, ko nepastrīdami
atspēkoja Bēms-Baverks, galīgajās kļūdās. Ražošanas papildfaktoru ieguldījums procesa rezultātā ir
iemesls, kura dēļ tie tiek uzskatīti par vērtīgiem; tas izskaidro cenas, kas tiek maksātas par tiem, un
pilnībā tiek ņemts vērā, nosakot šīs cenas. Nepaliek nekas, par ko nav atskaites un kas varētu
izskaidrot procesus.
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Ir apgalvots, ka izdomātā vienlīdzīgi mainīgas ekonomikas uzbūvē neparādītos nekādi procenti .
Tomēr var parādīt, ka šis apgalvojums nav savienojums ar pieņēmumiem, uz kuriem ir balstīta
vienlīdzīgi mainīga ekonomika.
Mēs sākam ar nošķiršanu starp divām ietaupīšanas klasēm: vienkāršu ietaupīšanu un kapitālistisku
ietaupīšanu. Vienkārša ietaupīšana ir tikai plaša patēriņa preču apkopošana vēlākam patēriņam.
Kapitālistiska ietaupīšana ir preču, kas veidotas ražošanas procesu uzlabošanai, uzkrāšana. Vienkāršās
ietaupīšanas mērķis ir vēlāks patēriņš; tā ir tikai patēriņa atlikšana. Agrāk vai vēlāk apkopotās preces
tiks patērētas un nekas nepaliks pāri. Kapitālistiskas ietaupīšanas mērķis vispirms ir uzlabot centienu
ražīgumu. Tā uzkrāj ražošanas līdzekļus, kas tiek izmantoti tālākā ražošanā, un nav tikai rezerves
vēlākam patēriņam. No kapitālistiskas uzkrāšanas gūtais sniegums ir palielinājums saražoto preču
daudzumā vai preču, ko bez tās palīdzības nemaz nevarētu saražot, ražošanā. Veidojot vienlīdzīgi
mainīgas (statiskas) ekonomikas tēlu, ekonomisti ignorē kapitālistiskās uzkrāšanas procesu; ražošanas
līdzekļi tiek doti un paliek, jo - atbilstoši pamata pieņēmumiem - neparādās nekādas izmaiņas datos.
Nav nedz jauna kapitāla uzkrāšana ietaupot, nedz kapitāla, kas pieejams patēriņam pārsniedzot
ieņēmumus, tas ir, pašreizējā ražošana mīnus kapitāla uzturēšanai nepieciešamie līdzekļu, patēriņa.
Tagad mūsu uzdevums ir parādīt, ka šie pieņēmumi nav savienojami ar ideju, ka procenti nepastāv.
Šajā spriešanā nav nepieciešamības kavēties pie vienkāršās ietaupīšanas. Vienkāršās ietaupīšanas
mērķis ir apgādāt nākotni, kurā taupītājs varētu būt mazāk bagātīgi apgādāts nekā ir pašlaik. Tomēr
viens no pamata pieņēmumiem, kas raksturo vienlīdzīgi mainīgas ekonomikas uzbūvi, ir tas, ka
nākotne nemaz neatšķiras no tagadnes, ka spēlētāji pilnībā apzinās šo faktu un atbilstoši rīkojas.
Tādējādi - šajā konstrukcijā - nav vietas vienkāršās ietaupīšanas parādībai.
Atšķirīgi tas ir ar kapitālistiskās ietaupīšanas - akumulēta ražošanas līdzekļu krājuma - augļiem.
Vienlīdzīgi mainīgā ekonomikā nav nedz papildu ražošanas līdzekļu ietaupīšanas un uzkrāšanas, nedz
esošo ražošanas līdzekļu izlietojuma. Abas parādības sniegtu izmaiņas datos un tādējādi traucētu
tādas izdomātas sistēmas vienlīdzīgu maiņu. Tad ietaupīšanas un kapitāla uzkrāšanas lielums pagātnē
- tas ir, periodā pirms vienlīdzīgi mainīgas ekonomikas izveidošanas - tika pielāgots procentu likmes
augstumam. Ja - izveidojot vienlīdzīgi mainīgas ekonomikas apstākļus - ražošanas līdzekļu īpašnieki
vairs nesaņemtu nekādus procentus, apstākļi, kas darbojās pieejamo preču krājumu piešķiršanā
vēlmju apmierinājumam dažādos nākotnes periodos, tiktu izjaukti. Mainītajā situācijā ir nepieciešama
jauna piešķiršana. Arī vienlīdzīgi mainīgā ekonomikā atšķirība vēlmju apmierinājuma novērtējumā
dažādos nākotnes periodos nevar pazust. Šajā izdomātā konstrukcijā arī cilvēki piešķir augstāku
vērtību šodien pieejam ābolam pret ābolu, kas pieejams pēc desmit vai simt gadiem. Ja kapitālists
vairs nesaņem procentus, līdzsvars starp apmierinājumu tuvākos un tālākos nākotnes periodos tiek
izjaukts. To, ka kapitālists ir saglabājis savu kapitālu tikai 100 tūkstošu dolāru apmērā, noteica tas, ka
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100 tūkstoši pašreizējo dolāru ir vienādi ar 105 tūkstošiem dolāru, kas būs pieejami pēc divpadsmit
mēnešiem. Ar šiem 5000 dolāru viņa acīs bija pietiekami, lai to uzskatītu par svarīgāku pret
ieguvumiem, kas gaidāmi no tūlītēja patēriņa par šo summu. Ja procentu maksājumi tiek likvidēti,
rodas kapitāla patēriņš.
Šis ir būtisks statiskās sistēmas, kā to ataino Šumpēters, trūkums. Nepietiek pieņemt, ka tādas
sistēmas kapitāla aprīkojums ir uzkrāts pagātnē tā, ka tagad ir pieejams šīs iepriekšējās uzkrāšanas
apmērā un no tā brīža pastāvīgi tiek uzturēts šajā līmenī. Mums šajā iedomātajā sistēmā ir arī jāpiešķir
nozīme spēku, kas rada tādu uzturēšanu, darbībai. Ja kāds likvidē kapitālista kā procentu saņēmēja
lomu, viņš aizstāj to ar kapitālista kā kapitāla patērētāja lomu. Vairs nav nekāda iemesla, kādēļ
ražošanas līdzekļu īpašniekam vajadzētu atturēties no to izmantošanas patēriņā. Saskaņā ar
pieņēmumiem par statisku apstākļu izdomātu uzbūvi (vienlīdzīgi mainīgu ekonomiku) nav
nepieciešamības uzglabāt tos rezervē nebaltām dienām. Tomēr pat tad, ja - pietiekami neatbilstīgi mēs pieņemtu, ka daļa no tiem tiek veltīta šim mērķim un tādējādi tie ir atturēti no pašreizējā
patēriņa, vismaz daļa kapitāla tiks patērēta, kas atbilst daudzumam, par kuru kapitālistiskā ietaupīšana
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pārsniedz vienkāršo ietaupīšanu .
Ja nebūtu sākotnējo procentu, ražošanas līdzekļi netiktu veltīti tūlītējam patēriņam un kapitāls netiktu
patērēts. Gluži pretēji, tādā neiespējamā un neiedomājamā situācijā nebūtu nekāda patēriņa, bet
būtu tikai ietaupīšana, kapitāla uzkrāšana un investēšana. Nevis neiespējamās sākotnējo procentu
pazušanas, bet procentu maksājumu kapitāla īpašniekiem atcelšanas rezultāts būtu kapitāla patēriņš.
Kapitālisti patērētu savus ražošanas līdzekļus un savu kapitālu tieši tādēļ, ka ir sākotnējie procenti un
pašreizējam vēlmju apmierinājumam tiek dota priekšroka pār vēlāku patēriņu.
Tādējādi nevar būt nekādu jautājumu par to, ka jebkādas institūcijas, likumi vai banku mahināciju
ierīces atceltu procentus. Tam, kurš vēlas „atcelt” procentus, būs jāpiespiež cilvēki simts gadu laikā
pieejamo ābolu novērtēt ne zemāk, kā tiek novērtēts pašreizējais ābols. Ar likumiem un dekrētiem var
atcelt tikai kapitālistu tiesības saņemt procentus. Tomēr tādi dekrēti radītu kapitāla patēriņu un ļoti
drīz iesviestu cilvēci atpakaļ dabiskās nabadzības sākotnējā stāvoklī.

3. Procentu likmju lielums
Atsevišķu ekonomikas spēlētāju vienkāršas ietaupīšanas un kapitālistiskas ietaupīšanas atšķirība
vēlmju apmierinājuma dažādos nākotnes periodos novērtējumā parādās apmērā, kādā cilvēki
bagātīgāk apgādā tuvākus, nekā tālākus nākotnes periodus. Tirgus ekonomikas apstākļos sākotnējo
procentu likme - pieņemot, ka pastāv vienlīdzīgi mainīgas ekonomikas izdomātā uzbūvē iesaistītie
pieņēmumi - ir vienāda ar noteiktu naudas daudzumu, kas pieejams šodien un daudzumu, kas
pieejams vēlākā datumā un tiek uzskatīts par tā ekvivalentu.
Sākotnējo procentu likme vada uzņēmēju investīciju darbības. Tā nosaka gaidīšanas laika un ražošanas
perioda garumu ikvienā rūpniecības nozarē.
Cilvēki bieži uzdod jautājumu par to, kāda procentu likme - „augstā” vai „zemā” - vairāk veicina
ietaupīšanu un kapitāla uzkrāšanu un kura to veicina mazāk. Jautājums ir bezjēdzīgs. Jo zemāk tiek
samazināta nākotnes preču vērtība, jo zemāka ir sākotnējo procentu likme. Cilvēki neietaupa vairāk, jo
palielinās sākotnējo procentu likme, un sākotnējo procentu likme nesamazinās saistībā ar ietaupījumu
apmēra pieaugumu. Izmaiņas sākotnējās procentu likmēs un ietaupīšanas apmērā - citām lietām, jo
īpaši institucionālajiem apstākļiem, paliekot nemainīgiem - ir vienas parādības divi aspekti. Sākotnējo
procentu pazušana būtu vienlīdzīga ar patēriņa pazušanu. Sākotnējo procentu pieaugums bez mēra
būtu pielīdzināms ietaupījumu un jebkāda nākotnes apgādājuma pazušanai.
Pieejamo ražošanas līdzekļu daudzums neietekmē ne sākotnējo procentu likmi, nedz tālāka
ietaupījuma apmēru. Pat visbagātīgākajam kapitāla piedāvājumam nav obligāti jārada sākotnējo
procentu likmes pazemināšanās vai dziņas ietaupīt krišanās. Kapitāla uzkrāšanas un uz vienu cilvēku
investētā kapitāla palielinājums, kas ir ekonomiski attīstīto valstu raksturīga iezīme, neizbēgami
nepazemina sākotnējo procentu likmi vai nevājina indivīdu dziņu veikt papildu ietaupījumus. Cilvēki,
risinot šīs problēmas, lielākoties iet nepareizu ceļu, salīdzinot tikai procentu tirgus likmes, jo tās
nosaka aizdevumu tirgū. Tomēr šīs bruto likmes neizsaka tikai to, cik lieli ir sākotnējie procenti. Tās
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satur - kā tiks parādīts vēlāk - arī citus elementus, kuru ietekme izskaidro, kādēļ bruto likmes ierasti ir
augstākas nabadzīgākās valstīs nekā bagātākās.
Vispārēji tiek apgalvots, ka, citām lietām esot vienlīdzīgām, jo labāk indivīdi ir apgādāti tūlītējai
nākotnei, jo labāk viņi apgādā vēlmes tālākā nākotnē. Tā rezultātā, tiek teikts, kopējā ietaupījuma un
kapitāla uzkrāšanas apmērs ekonomikas sistēmā ir atkarīgs no iedzīvotāju izkārtošanas grupās ar
dažādiem ienākumu līmeņiem. Sabiedrībā, kur ir apmēram vienlīdzīgi ienākumi, kā tiek teikts, tiek
ietaupīts mazāk nekā sabiedrībā, kurā ir lielāka nevienlīdzība. Tādos novērojumos ir patiesības grauds.
Tomēr tie ir apgalvojumi par psiholoģiskiem faktiem un kā tādiem tiem trūkst vispārējas spēkā
esamības un nepieciešamības, kāda ir raksturīga praksioloģijas apgalvojumiem. Turklāt citas lietas,
kuru vienlīdzība tiek pieņemta, salīdzina dažādu indivīdu vērtējumus, viņu subjektīvo vērtību
spriedumu, izvērtējot tūlītēja patēriņa un atlikta patēriņa plusus un mīnusus. Noteikti ir daudz
indivīdu, kuru uzvedību tie raksturo pareizi, tomēr ir arī citi indivīdi, kas rīkojas atšķirīgi. Francijas
zemnieki - lai gan lielākoties bija cilvēki ar mērenu turību un ieņēmumiem - deviņpadsmitajā gadsimtā
bija plaši pazīstami ar saviem pārliekas taupības paradumiem, kamēr turīgie aristokrātijas locekļi un
milzu bagātību, kas iegūtas tirdzniecībā un rūpniecībā, mantinieki bija ne mazāk zināmi ar savu
izšķērdību.
Tādēļ ir neiespējami formulēt jebkādu praksioloģijas teorēmu par attiecību starp visā valstī vai
atsevišķiem cilvēkiem pieejamā kapitāla daudzuma no vienas puses un procentu sākotnējās likmes
lielumu no otras puses. Nepietiekamo resursu piešķiršanu vēlmju apmierinājumam dažādos nākotnes
periodos nosaka vērtību spriedumi un netieši arī visi tie faktori, kas veido darbojošās personas
individualitāti.

4. Sākotnējie procenti mainīgā ekonomikā
Līdz šim mēs esam aplūkojuši sākotnējo procentu problēmu atbilstoši noteiktiem pieņēmumiem: ka
preču apgrozījumu ietekmē neitrālas naudas izmantojums; ka ietaupīšana, kapitāla uzkrāšana un
procentu likmju noteikšanu netraucē institucionāli šķēršļi; un ka viss ekonomikas process turpinās
vienlīdzīgi mainīgā ekonomikā. Mēs varētu atlikt pirmos divus no šiem pieņēmumiem uz nākamo
nodaļu. Tagad mēs vēlamies aplūkot sākotnējos procentus mainīgā ekonomikā.
Tam, kurš vēlas apgādāt nākotnes vajadzību apmierinājumu, ir pareizi jāparedz šīs vajadzības. Ja viņš
nebūs veiksmīgs šajā nākotnes izprašanā, viņa sagādātais būs mazāk apmierinošs vai pilnībā velts. Nav
tādas lietas kā vispārīgs ietaupījums, kas varētu apgādāt visas vēlmju apmierinājuma klases un būtu
neitrāls attiecībā uz izmaiņām, kas rodas apstākļos un novērtējumos. Tādējādi sākotnējie procenti
mainīgā ekonomikā nekad neparādās nevainojami tīrā formā. Tikai izdomātā vienlīdzīgi mainīgas
ekonomikas uzbūvē sākotnējo procentu nobriešanai ir vajadzīgs vien tas, lai paiet laiks; laikam ejot un
ražošanas procesiem attīstoties ražošanas papildfaktoriem, tā sakot, uzkrājas arvien lielāka vērtība;
tuvojoties ražošanas procesa beigām, laika sprīdis ir saražojis produkta cenā pilnīgu sākotnējo
procentu kvotu. Mainīgā ekonomikā ražošanas periodā vienlaikus rodas arī citas izmaiņas vērtējumos.
Dažas preces tiek novērtētas augstāk nekā iepriekš, dažas zemāk. Šīs izmaiņas ir avots, no kura rodas
uzņēmējdarbības peļņa un zaudējumi. Tikai tie uzņēmēji, kas savā plānošanā ir pareizi paredzējuši
tirgus stāvokli nākotnē, atrodas pozīcijā, lai plūktu augļus no produktu pārdošanas pārpalikuma pār
izlietotajām ražošanas izmaksām (ieskaitot tīros sākotnējos procentus). Uzņēmējs, kas cieta neveiksmi
savā spekulatīvajā nākotnes izpratnē, var pārdot savus produktus - ja vispār to var - tikai par cenām,
kas pilnībā nesedz viņa izdevumus un sākotnējos procentus par ieguldīto kapitālu.
Tāpat kā uzņēmējdarbības peļņa un zaudējumi, arī procenti nav cena, bet gan lielums, kas ar īpašu
aprēķinu metodi ir jāizšķir no veiksmīgas uzņēmējdarbības produkcijas cenas. Kopējā starpība starp
cenu, par kādu prece tiek pārdota, un izmaksām, kas iztērētas tās ražošanā (izņemot procentus par
301
ieguldīto kapitālu), britu klasiskās ekonomikas terminoloģijā tika saukta par peļņu . Modernā
ekonomika šo lielumu uztver kā katalaktiski nesavienojamu lietu kompleksu. Kopējo ieņēmumu
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pārsniegums pār izdevumiem, ko klasiskie ekonomisti sauca par peļņu, ietver cenu par uzņēmēja paša
darbu, kas izmantots ražošanas procesā, procentus par ieguldīto kapitālu un visbeidzot arī pienācīgu
uzņēmējdarbības peļņu. Ja tāds pārsniegums nemaz nav gūts produkcijas pārdošanā, uzņēmējs ne
tikai negūst pienācīgu peļņu, bet arī nesaņem nedz darba, ko ir ieguldījis, ekvivalentu pēc tirgus
vērtības, nedz arī procentus no ieguldītā kapitāla.
Bruto peļņas (klasiskā termina izpratnē) sadalīšana vadības algās, procentos un uzņēmējdarbības
peļņā nav tikai ekonomikas teorijas instruments. Tā rūpniecības kārtības jomā attīstījās - ar progresīvu
pilnveidošanu uzņēmējdarbības grāmatvedības un aprēķinu praksē - neatkarīgi no ekonomistu
spriedumiem. Spriest spējīgais un prātīgais uzņēmējs praktisku nozīmi nepiešķir neskaidrajam un
sagrozītajam peļņas jēdzienam, kādu to izmanto klasiskie ekonomisti. Viņa uzskats par ražošanas
izmaksām ietver savu sniegto pakalpojumu iespējamo tirgus cenu, par aizņemto kapitālu samaksātos
procentus un iespējamos procentus, ko viņš varētu nopelnīt - atbilstoši tirgus apstākļiem - par savu
kapitālu, kas ieguldīts uzņēmumā, aizdodot to citiem cilvēkiem. Tikai tā aprēķinātu ieņēmumu
pārsniegums pār izmaksām viņa acīs ir uzņēmējdarbības peļņa302.
Uzņēmējdarbības algu izdalīšana no visu citu lietu, kas ietvertas klasiskās ekonomikas peļņas jēdzienā,
kompleksa nerada īpašu problēmu. Sarežģītāk ir nošķirt uzņēmējdarbības peļņu no sākotnējiem
procentiem. Mainīgā ekonomikā aizdevumu līgumos noteiktie procenti vienmēr ir kopējs daudzums,
no kura tīrā sākotnējo procentu likme ir jāizrēķina īpašā aprēķinu un analītiskās pārdalīšanas procesā.
Jau ir parādīts, ka katrā aizdošanas rīcībā - pat bez problēmas ar izmaiņām naudas vienības pirktspējā ir uzņēmējdarbības riska elements. Kredīta piešķiršana vienmēr ir uzņēmējdarbības spekulācija, kuras
iespējamais rezultāts ir neveiksme un daļas vai visa aizdotā daudzuma zaudējums. Visi procenti, kas
noteikti un samaksāti aizdevumos, ietver ne tikai sākotnējos procentus, bet arī uzņēmējdarbības
peļņu.
Šis fakts ilgstoši noveda neceļos mēģinājumus izveidot apmierinošu procentu teoriju. Tikai izdomātas
vienlīdzīgi mainīgas ekonomikas uzbūves izstrādāšana ļāva precīzi izšķirt starp sākotnējiem
procentiem un uzņēmējdarbības peļņu un zaudējumiem.

5. Procentu aprēķināšana
Sākotnējie procenti ir nerimstoši svārstīgu un mainīgu novērtējumu rezultāts. Tie svārstās un mainās
kopā ar tiem. Procentu ikgadējas aprēķināšanas tradīcijai ir tikai komerciāls pielietojums un tā ir ērts
aprēķinu noteikums. Tā neietekmē procentu likmju, kādas nosaka tirgus, lielumu.
Uzņēmēji ir tendēti savas rīcības virzīt uz vienotas sākotnēju procentu likmes izveidošanu visā tirgus
ekonomikā. Ja vienā tirgus sektorā parādās starpība starp pašreizējo preču un nākotnes preču cenām,
kas atšķiras no starpības, kas dominē citos sektoros, uzņēmēju centieni ieiet šajos sektoros, kuros šī
starpība ir augstāka, un izvairīties no tiem, kuros tā ir zemāka, rada tendenci uz cenu pielīdzināšanu.
Galīgā sākotnējo procentu likme ir vienāda visās vienlīdzīgi mainīgas ekonomikas daļās.
Novērtējumos, kuru rezultātā rodas sākotnējie procenti, priekšroka tiek dota apmierinājumam tuvākā
nākotnes periodā, nevis tāda paša veida un apmēra apmierinājumam tālākā nākotnes periodā. Nekas
neattaisnotu pieņēmumu, ka šī apmierinājuma tālākos periodos vērtības samazināšana attīstās
nepārtraukti un vienmērīgi. Ja mēs to pieņemtu, mēs netieši norādītu, ka apgādāšanas periods ir
bezgalīgs. Tomēr tikai tas, ka indivīdi atšķiras savu nākotnes vajadzību apgādāšanā un pat
vistālredzīgākajam darītājam apgādāšanas pēc noteikta perioda šķiet pārmērīga, liedz mums domāt
par apgādāšanas periodu kā bezgalīgu.
Aizdevumu tirgus pielietojumiem nevajadzētu mūs novest neceļos. Ierasts ir noteikt vienotu procentu
likmi visam aizdevuma līguma darbības laikam303 un piemērot vienotu likmi, aprēķinot procentu
procentus. Īstā procentu likmju noteikšana ir neatkarīga no šiem un citiem procentu aprēķināšanas
aritmētiskiem instrumentiem. Ja līgumā uz laika periodu ir noteikta fiksēta procentu likme, radušās
izmaiņas procentu tirgus likmē tiek atspoguļotas atbilstošās izmaiņās cenās, kas tiek maksātas par
pamatsummu, ņemot vērā, ka pamatsummas apmērs, kas jāatmaksā aizdevuma perioda beigās, ir
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nemaināmi noteikts. Rezultātu neietekmē tas, vai tiek aprēķināts ar nemainīgu procentu likmi un
mainīgām pamatsummas cenām vai ar mainīgām procentu likmēm un nemainīgu pamatsummas
apmēru, vai ar izmaiņām abos lielumos.
Aizdevuma līguma nosacījumi nav neatkarīgi no noteiktā aizdevuma ilguma. Ne tikai tādēļ, ka
atšķirības aizdevuma ilgumā ietekmē tirgus procentu kopējās likmes komponenti, kas padara to
atšķirīgu no sākotnējo procentu likmes, bet arī tādēļ, ka saistībā ar faktoriem, kas rada izmaiņas
sākotnējo procentu likmē, aizdevumu līgumi tiek novērtēti un cenoti atšķirīgi atbilstoši noteiktajam
aizdevuma ilgumam.
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7. Procenti, kredīta paplašināšana un tirdzniecības cikls
1. Problēmas
Tirgus ekonomikā, kurā visas starppersonu maiņas rīcības tiek veiktas ar naudas starpniecību,
sākotnējo procentu kategorija parādās galvenokārt naudas aizdevumu procentos.
Jau ir bijis norādīts, ka izdomātā vienlīdzīgi mainīgas ekonomikas uzbūvē sākotnējo procentu likme ir
vienota. Visā sistēmā dominē tikai viena procentu likme. Procentu likme aizdevumiem sakrīt ar
sākotnējo procentu likmi, kas izteikta attiecībā starp pašreizējo un nākotnes preču cenām. Mēs varam
šo likmi saukt par neitrālo procentu likmi.
Vienlīdzīgi mainīgas ekonomikas priekšnosacījums ir neitrāla nauda. Tā kā nauda nekad nevar būt
neitrāla, rodas īpaša problēma.
Ja naudas attiecība - tā teikt, attiecība starp pieprasījumu pēc naudas un tās piedāvājumu naudas
krājumiem - mainās, ir ietekmētas visu preču un pakalpojumu cenas. Tomēr šīs izmaiņas neietekmē
dažādu preču un pakalpojumu cenas vienā laikā un vienā apmērā. To rezultātā radušās pārmaiņas
dažādu indivīdu turībā un ienākumos arī var mainīt datus, kas nosaka sākotnējo procentu lielumu.
Galīgais sākotnējo procentu likmes stāvoklis, uz kura noteikšanu sistēma tiecas pēc izmaiņu naudas
attiecībā parādīšanās, vairs nav tas galīgais stāvoklis, uz kuru tas tiecās pirms tam. Tādējādi naudas
dzinējspēkam ir vara radīt ilgstošas izmaiņas sākotnējo procentu un neitrālo procentu galīgajā likmē.
Tāpat ir arī otra - pat vēl nozīmīgāka - problēma, ko, protams, arī var aplūkot kā citu tās pašas
problēmas aspektu. Izmaiņas naudas attiecībā noteiktos apstākļos var visupirms ietekmēt aizdevumu
tirgus procentu likmi aizdevumiem, kuru mēs varētu saukt par bruto naudas (vai tirgus) procentu
likmi. Vai tādas izmaiņas bruto naudas likmē var radīt tajā iekļautās tīrās procentu likmes ilgstošu
novirzi no lieluma, kas atbilst sākotnējo procentu likmei, tas ir, starpības starp pašreizējo un nākotnes
preču novērtējumu? Vai notikumi aizdevumu tirgū daļēji vai pilnībā likvidē sākotnējos procentus?
Neviens ekonomists nekavēsies uz šiem jautājumiem sniegt noraidošu atbildi. Tomēr tad rodas tālāka
problēma: kā tirgus faktoru savstarpējā mijiedarbībā bruto naudas likme tiek pielāgota sākotnējo
procentu likmes noteiktajam lielumam.
Šīs ir lielas problēmas. Šīs bija problēmas, kuras ekonomisti mēģināja atrisināt, iztirzājot banku
darbību, nesegtos līdzekļus un apgrozījuma kredītu, kredīta paplašināšanu, kredīta atlīdzību vai
bezatlīdzību, tirdzniecības cikliskās kustības un visas citas netiešās maiņas problēmas.

2. Uzņēmējdarbības komponents procentu bruto tirgus likmē
Procentu tirgus likmes aizdevumiem nav tīrās procentu likmes. Komponenti, kas veido to noteikšanu,
ir arī elementi, kas nav procenti. Naudas aizdevējs vienmēr ir uzņēmējs. Ikviena kredīta piešķiršana ir
spekulatīvs uzņēmējdarbības risks, kura panākumi vai neizdošanās ir neskaidra. Aizdevējs vienmēr
saskaras ar iespējamību, ka viņš var zaudēt daļu vai visu aizdoto pamatsummu. Tas, ka viņš apzinās šīs
briesmas, nosaka viņa rīcību sarunās ar potenciālo aizņēmēju par līguma nosacījumiem.
Nedz naudas aizdošanā, nedz citās kredītu darījumu un atlikto maksājumu klasēs nekad nav iespējama
pilnīga drošība. Parādnieki, galvotāji un garantiju sniedzēji var kļūt maksātnespējīgi; ķīla un hipotēkas
var kļūt bezvērtīgas. Aizdevējs vienmēr ir sava parādnieka faktiskais partneris vai ieķīlāto lietu vai
īpašumu īpašnieks. Viņu var skart uz tiem attiecināmās izmaiņas tirgus datos. Viņš ir sasaistījis savu
likteni ar parādnieka likteni vai izmaiņām, kas parādās ķīlas cenā. Kapitāls pats par sevi nenes
procentus; tas ir labi jāizmanto un jāiegulda ne tikai tādēļ, lai saņemtu procentus, bet arī lai tas pilnībā
nepazustu. Domugrauds pecunia pecuniam parere non potest (nauda nevar dzemdēt naudu) ir
jēgpilns šajā nozīmē, kas, protams, būtiski atšķiras no nozīmes, kādu tam piešķīra seno un viduslaiku
filozofi. Bruto procentus var iegūt vien aizdevēji, kuru aizdošana ir bijusi veiksmīga. Ja viņi vispār
nopelna kaut kādus tīros procentus, tie ir iekļauti peļņā, kas satur ne tikai tīros procentus. Tīrie
procenti ir lielums, ko tikai analītiska domāšana var izšķirt no kreditora bruto ieņēmumiem.
Aizdevēja bruto ieņēmumos iekļauto uzņēmējdarbības komponentu nosaka visi tie faktori, kas ir
spēkā ikvienā uzņēmējdarbības riskā. Turklāt līdzās tam to nosaka arī tiesiskā un institucionālā vide.
Līgumus, kas parādnieku un viņa bagātību vai ķīlu padara par buferi starp aizdevēju un aizdotā
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kapitāla neefektīva ieguldījuma postošajām sekām, nosaka likumi un institūcijas. Aizdevējs ir mazāk
pakļauts zaudējumiem un neveiksmei nekā aizņēmējs tikai tik tālu, cik tiesiskais un institucionālais
rāmis viņam ļauj izteikt prasījumus pret nepaklausīgiem parādniekiem. Tomēr ekonomikai nav
nepieciešams ieslīgt iesaistīto parādzīmju, priekšrocības akciju, ķīlu un cita veida kredītu darījumu
tiesisko aspektu rūpīgā apskatē.
Visos aizdevumu veidos ir uzņēmējdarbības komponents. Ir pieņemts izšķirt starp patēriņa vai
personīgajiem aizdevumiem no vienas puses un ražošanas jeb uzņēmējdarbības aizdevumiem no otras
puses. Pirmās no šīm klasēm raksturīga iezīme ir tas, ka tā ļauj aizņēmējam iztērēt sagaidāmos
nākotnes ieņēmumus. Iegūstot prasījuma tiesības uz daļu no šiem nākotnes ieņēmumiem, aizdevējs
īstenībā kļūst par uzņēmēju, kāds būtu, ja būtu ieguvis prasījumu uz daļu no uzņēmuma nākotnes
ieņēmumiem. Noteikta neskaidrība par viņa aizdošanas rezultātu ir tajā, ka nav skaidrības par šiem
nākotnes ieņēmumiem.
Tāpat ir pieņemts izšķirt starp privātajiem un sabiedriskajiem aizdevumiem, tas ir, aizdevumiem
valdībām un valdību apakšnodaļām. Īpaša neskaidrība tādos aizdevumos ir saistīta ar laicīgās varas
dzīvi. Impērijas var sabrukt un valdības var gāzt revolucionāri, kas nav gatavi uzņemties atbildību par
parādiem, kuru līgumus slēguši viņu priekšteči. Turklāt jau iepriekš ir bijis norādīts, ka visu ilgtermiņa
valdību parādu veidu pamatā ir kaut kas aplams304.
Pār visiem atlikto maksājumu veidiem kā Damokla zobens karājas valdības iejaukšanās briesmas.
Sabiedrības viedoklis vienmēr ir bijis pret aizdevējiem. Tajā aizdevēji tiek asociēti ar slinkiem
bagātniekiem un parādnieki - ar strādīgiem nabagiem. Tajā tiek justs riebums pret pirmajiem kā
nežēlīgiem ekspluatatoriem un žēlums pret otrajiem kā nevainīgiem apspiešanas upuriem. Tajā
valdības rīcība tiek uzskatīta par veidotu tā, lai samazinātu aizdevēju prasījumus kā pasākumus, no
kuriem plašais vairākums ārkārtīgi iegūst uz neliela cietsirdīgu augļotāju mazākuma rēķina. Tā nemaz
nepamanīja, ka deviņpadsmitā gadsimta kapitālistu jaunievedumi ir pilnībā mainījuši aizdevēju un
aizņēmēju klašu struktūru. Atēnu Solona, Senās Romas agrāro likumu un Viduslaiku dienās aizdevēji
vispār bija bagātie un parādnieki bija nabagie. Tomēr šajā parādsaistību un parādzīmju, hipotēku
banku, krājbanku, dzīvības apdrošināšanu un sociālās apdrošināšanas pabalstu laikmetā cilvēku masas
ar mērenākiem ienākumiem drīzāk paši ir aizdevēji. No vienas puses bagātie ar savām kā parasto
akciju, fabriku, fermu un nekustamo īpašumu īpašnieku spējām biežāk ir parādnieki nekā aizdevēji.
Prasot aizdevēju īpašumu atsavināšanu, masas nevilšus uzbrūk pašas savām īpašajām interesēm.
Sabiedrības viedoklim esot šādā stāvoklī, aizdevēju nelabvēlīgās izredzes, ka viņiem kaitēs pret
kreditoriem vēsti pasākumi, netiek atsvērtas ar labvēlīgām izredzēm, ka viņi saņems atvieglojumus no
pasākumiem, kas vērsti pret debitoriem. Šis līdzsvara trūkums radītu vienpusēju tendenci uz
uzņēmējdarbības komponenta procentu bruto likmē pieaugumu, ja aizdevumu tirgū tiktu ierobežots
politiskais apdraudējums, un pašlaik tas neietekmētu visa veida ražošanas līdzekļu privātīpašumu tādā
pašā veidā. Mūsdienu lietu izkārtojumā nekāda veida investīcijas nav drošas pret politisko
apdraudējumu ar pasākumiem, kas vērsti pret kapitālistiem. Kapitālists nevar samazināt savas turības
ievainojamību, priekšroku dodot tiešajām investīcijām uzņēmējdarbībā pār sava kapitāla aizdošanu
uzņēmējdarbībai vai valdībai.
Naudas aizdošanā iesaistītie politiskie riski neietekmē sākotnējo procentu lielumu; tie ietekmē
uzņēmējdarbības komponentu, kas ietverts bruto tirgus likmē. Galējā gadījumā - tas ir, situācijā, kad
gaidāmā visu līgumu par atliktajiem maksājumiem atcelšana - tie radītu uzņēmējdarbības komponenta
bezgalīgu pieaugumu305.

3. Uzcenojums kā procentu bruto tirgus likmes komponents
Nauda ir neitrāla, ja naudas izraisītas izmaiņas naudas vienības pirktspējā ietekmē visu preču un
pakalpojumu cenas vienā laikā un vienādā apmērā. Ar neitrālu naudu būtu iespējama neitrāla
procentu likme, pieņemot, ka nav atlikto maksājumu. Ja ir atliktie maksājumi un ja mēs neņemam
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Skatīt iepriekš 226.-228.lpp
Atšķirība starp šo gadījumu (gadījums b) un gadījumu ar sagaidāmo visu pasaulīgo lietu galu, kas
aplūkots 527.lpp (gadījums a), ir šāda: gadījumā a sākotnējie procenti pieaug bezgalīgi, jo nākotnes
preces kļūst pilnībā bezvērtīgas; gadījumā b sākotnējie procenti nemainās, kamēr uzņēmējdarbības
komponents palielinās bezgalīgi.
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vērā aizdevēja uzņēmējdarbības pozīciju un uzņēmējdarbības komponents izveido procentu bruto
likmē, mums tālāk ir jāpieņem, ka nākotnes izmaiņu pirktspējā iespējamība ir ņemta vērā, nosakot
līguma nosacījumus. Pamatsumma periodiski tiks reizināta ar indeksu un tādējādi palielināta vai
samazināta atbilstoši izmaiņām, kas notikušas pirktspējā. Pielāgojot pamatsummu, mainās arī summa,
no kuras tiek aprēķināta procentu likme. Tādējādi šī likme ir neitrāla procentu likme.
Ar neitrālu naudu procentu likmes neitralizāciju varētu panākt arī ar citu nosacījumu, pieņemot, ka
puses atrodas pozīcijā, lai pareizi paredzētu nākotnes izmaiņas pirktspējā. Tās varētu noteikt bruto
procentu likmi, kas ietver noteiktu naudas summu par tādām izmaiņām - procentuālu pielikumu vai
atlaidi no sākotnējo procentu likmes. Šo naudas summu - pozitīvu vai negatīvu - mēs varētu saukt par
uzcenojumu. Strauji progresējošas deflācijas gadījumā negatīvs uzcenojums varētu ne tikai izsmelt
visu sākotnējo procentu likmi, bet pat arī pārvērst bruto likmi par negatīvu lielumu - summu, kas
jāmaksā aizdevējam. Ja uzcenojums ir pareizi aprēķināts, nedz aizdevēja, nedz aizņēmēja pozīciju
neietekmē radušās pirktspējas izmaiņas. Procentu likme ir neitrāla.
Tomēr visi šie pieņēmumi ir ne tikai izdomāti, bet arī par tiem pat hipotētiski nevar iedomāties bez
pretrunām. Mainīgā ekonomikā procentu likme nekad nevar būt neitrāla. Mainīgā ekonomikā nav
vienotas sākotnējo procentu likmes; tajā dominē tendence uz tādas vienotības izveidi. Pirms ir
sasniegts galīgais sākotnējo procentu stāvoklis datos rodas jaunas izmaiņas, kas atkal var novirzīt
procentu likmju kustību uz jaunu galīgo stāvokli. Tur, kur valda neapturams lietu plūdums, nevar
izveidot nekādu neitrālu procentu likmi.
Reālajā pasaulē visas cenas ir svārstīgas un cilvēkiem, kas rīkojas, ir pilnībā jāņem vērā šīs izmaiņas.
Uzņēmēji sāk uzņēmējdarbību un kapitālisti maina savas investīcijas vien tādēļ, ka viņi paredz tādas
izmaiņas un vēlas no tām gūt peļņu. Tirgus ekonomika pamatā tiek raksturota kā sociāla sistēma, kurā
dominē nemitīgs dzinulis pēc uzlabojumiem. Tālredzīgākie un uzņēmīgākie indivīdi tiecas nopelnīt,
atkal un atkal pielāgojot ražošanas darbību organizāciju tā, lai tā vislabākajā veidā izpildītu patērētāju
vajadzības - gan tās vajadzības, kuras patērētāji paši jau apzinās, gan tās apslēptās vajadzības, par kuru
apmierinājumu viņi paši vēl nav domājuši. Šie spekulatīvie veicinātāju pasākumi ik dienu no jauna
pārveido cenu struktūru un tādējādi arī bruto procentu tirgus likmes lielumu.
Tas, kurš gaida noteiktu cenu kāpumu, iesaistās aizdevumu tirgū kā aizņēmējs un ir gatavs pieļaut
augstāku procentu bruto likmi nekā tā, ko viņš pieļautu, ja gaidītu mazāk nozīmīgu cenu kāpumu vai
vispār negaidītu cenu pieaugumu. No otras puses aizdevējs, ja viņš pats sagaida cenu palielinājumu,
izsniedz aizdevumus vien tad, ja bruto likme ir augstāka par to, kāda tā būtu tirgus situācijā, kad cenās
sagaidāmās izmaiņas ir mazāk nozīmīgas vai tās nav augšupejošas. Aizņēmēju neattur augstāka likme,
ja viņa projekts šķietami piedāvā tik labas iespējas, ka viņš var atļauties lielākas izmaksas. Aizdevējs
atturētos no aizdošanas un iesaistītos tirgū kā uzņēmējs un solītājs pēc precēm un pakalpojumiem, ja
procentu bruto likme nekompensētu viņam tādā veidā gūto peļņu. Gaidām par cenu pieaugumu
tādējādi ir tendence likt procentu bruto likmei palielināties, kamēr gaidas par cenu krišanos liek tai
samazināties. Ja sagaidāmās izmaiņas cenu struktūrā skar tikai ierobežotu preču un pakalpojumu
grupu un tiek atsvērtas ar gaidām par pretējām citu preču cenu izmaiņām, kā tas ir gadījumā bez
izmaiņām naudas attiecībās, abas pretējās tendences vispār viena otru līdzsvaro. Tomēr, ja naudas
attiecības ir saprātīgi mainītas un ir gaidāms vispārējs visu preču un pakalpojumu cenu pieaugums vai
samazinājums, turpinās viena tendence. Pozitīvs vai negatīvs uzcenojums rodas visos darījumos, kas
306
saistīti ar atliktajiem maksājumiem .
Uzcenojuma nozīme mainīgā ekonomikā atšķiras no tās, kādu mēs tai piedēvējām hipotētiskā un
neīstenojamā shēmā, kas tika izstrādāta iepriekš. Tas nekad nevar pilnībā novērst - pat tad, ja tiek
aplūkotas tikai kredītu darbības - naudas attiecības izmaiņu ietekmi; tas nekad nevar padarīt procentu
likmes neitrālas. Tas nevar izmainīt to, ka naudai ir pašai savs būtisks dzinējspēks. Pat tad, ja visi
faktori pareizi un pilnībā zinātu kvantitatīvos datus par izmaiņām naudas piedāvājumā (plašākā
nozīmē) visā ekonomikas sistēmā, datumus, kuros parādītos tādas izmaiņas un kādus indivīdus tās
skartu vispirms, tie neatrastos pozīcijā, lai iepriekš zinātu, vai un kādā mērā pieprasījums pēc naudas
tās krājumam mainīsies un kādā pagaidu secībā un kādā mērā mainīsies dažādu preču cenas.
Uzcenojums varētu līdzsvarot izmaiņu naudas attiecībās ietekmi pār kredītu līgumu būtisko nozīmi un
ekonomisko svarīgumu tikai tad, ja tas notiktu pirms parādās naudas attiecību izmaiņu radītas cenu
izmaiņas. Tam vajadzētu būt rezultātam spriešanai, pamatojoties uz kuru darītāji iepriekš mēģina
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Skatīt Ērvings Fišers (Irving Fisher), „The Rate of Interest” („Procentu likme”) (Ņujorkā, 1907.gadā),
sākot ar 77.lpp.

Lapa 281 no 458

izskaitļot datumu un apmēru tādām cenu izmaiņām attiecībā uz visām precēm un pakalpojumiem,
kam tieši vai netieši ir nozīme viņu pašu apmierinājuma stāvoklī. Tomēr tādus izskaitļojumus nevar
veikt, jo to veikšanai būtu nepieciešamas pilnīgas zināšanas par nākotnes apstākļiem un
novērtējumiem.
Uzcenojuma rašanās nav aritmētiskas darbības produkts, kas varētu sniegt uzticamas zināšanas un
mazināt neskaidrību par nākotni. Tas ir veicinātāju izpratnes par nākotni un viņu aprēķinu, kas balstīti
uz tādu izpratni, produkts. Tas rodas pakāpeniski, jo sākumā daži un vēlāk arvien vairāk un vairāk
darītāju apzinās to, ka tirgum jāsaskaras ar naudas izraisītām izmaiņām naudas attiecībās un līdz ar to
arī tendenci, kas orientēta noteiktā virzienā. Tikai tad, kad cilvēki sāk pirkt vai pārdot, lai gūtu labumu
no šīs tendences, rodas uzcenojums.
Ir jāapzinās, ka uzcenojums ir rezultāts spekulācijām par sagaidāmajām izmaiņām naudas attiecībās.
Tā rašanās - izņemot gadījumu, kad uzpūšanas tendence turpināsies, - jau ir pirmā pazīme parādībai,
kas vēlāk - kad tā kļūst vispārīga - tiek saukta par „bēgšanu pie faktiskām vērtībām” un beigās rada
uzplaukuma sabrukumu un aplūkotās naudas sistēmas sabrukumu. Kā jebkurā nākotnes notikumu
attīstības izpratnes gadījumā, ir iespējams, ka spekulanti var kļūdīties, ka uzpūšanas vai noplakšanas
kustība tiks apturēta vai palēnināta un ka cenas atšķirsies no tām, kādas viņi gaidīja.
Palielināta dziņa pirkt vai pārdot, kas rada uzcenojumu, ierasti ietekmē īstermiņa aizdevumus drīzāk
un lielākā mērā nekā ilgtermiņa aizdevumus. Kamēr vien šis ir gadījums, uzcenojums vispirms ietekmē
īstermiņa aizdevumu tirgu un tikai vēlāk, pamatojoties uz visu tirgus daļu secīgumu, arī ilgtermiņa
aizdevumu tirgu. Tomēr ir gadījumi, kuros uzcenojums ilgtermiņa aizdevumos parādās neatkarīgi no
tā, kas notiek attiecībā uz īstermiņa aizdevumiem. Īpaši tas bija vērojams starptautiskās aizdošanas
gadījumā dienās, kad vēl dzīvs bija starptautiskais kapitāla tirgus. Laiku pa laikam aizdevēji bija
pārliecināti par ārvalsts nacionālās valūtas īstermiņa attīstību; šajā valūtā noteiktos īstermiņa
aizdevumos nebija nekāda uzcenojuma vai arī tas bija neliels. Tomēr aplūkotās valūtas ilgtermiņa
aspektu novērtējums bija mazāk labvēlīgs un tādējādi ilgtermiņa līgumos vērā tika ņemts ievērojams
uzcenojums. Rezultātā ilgtermiņa aizdevumus, kas noteikti šajā valūtā, varēja izsniegt vien par
augstāku likmi nekā tā paša parādnieka aizņēmumus, kas noteikti zeltā vai ārvalstu valūtā.
Mēs esam parādījuši vienu iemeslu, kādēļ uzcenojumu labākajā gadījumā var praktiski noslāpēt, bet
nekad to nevar pilnībā likvidēt, - naudas radītu izmaiņu naudas attiecībās atbalss pār kredītu darījumu
saturu. (Otrs iemesls tiks aplakots nākamajā nodaļā.) Uzcenojums vienmēr atpaliek no izmaiņām
pirktspējā, jo to rada nevis izmaiņa naudas piedāvājumā (plašākā nozīmē), bet šo izmaiņu ietekmes kas noteikti parādās vēlāk - uz cenu struktūru. Tikai nemitīgas inflācijas pēdējā stāvoklī situācija kļūst
atšķirīga. Paniku par valūtas katastrofu - uzplaukuma sabrukumu - raksturo ne tikai tendence cenām
neierobežoti palielināties, bet arī pozitīva uzcenojuma neierobežots palielinājums. Nekāda procentu
bruto likme - lai cik arī liela - iespējamam aizdevējam nešķiet pietiekami augsta, lai kompensētu
sagaidāmos zaudējumus no naudas vienības pirktspējas krituma turpināšanās. Viņš atturas no
aizdošanas un labprātāk izvēlas pats pirkt „faktiskas” preces. Aizdevumu tirgū sākas sastingums.

4. Aizdevumu tirgus
Aizdevumu tirgū noteiktās procentu bruto likmes nav vienotas. Uzņēmējdarbības komponenti, ko tās
vienmēr ietver, ir mainīgi atbilstoši noteiktām konkrētā darījuma iezīmēm. Viens no lielākajiem visu
vēsturisko un statistisko pētījumu, kas veltītas procentu likmju kustībai, trūkumiem ir tas, ka tie šo
faktoru atstāj novārtā. Veltīgi ir sakārtot laikrindās datus par atvērta tirgus procentu likmēm vai
centrālo banku diskonta procentiem. Tādu laikrindu veidošanai pieejamie dati nav salīdzināmi. Vieni
un tie paši centrālās bankas diskonta procenti nozīmēja kaut ko atšķirīgu dažādos laika periodos.
Institucionālie apstākļi, kas ietekmē dažādu valstu centrālo banku, to privāto banku un to organizēto
kredītu tirgu darbības, ir tik dažādi, ka ir pilnībā maldinoši salīdzināt nominālās procentu likmes,
pilnībā neņemot vērā šīs dažādības. Mēs apriori zinām, ka - citām lietām esot vienlīdzīgām - aizdevēji
vēlas priekšroku dot augstām procentu likmēm, nevis zemām, un parādnieki priekšroku dod zemām
likmēm, nevis augstām. Tomēr citas lietas nekad nav vienlīdzīgas. Aizdevumu tirgū dominē tendence
uz bruto procentu likmju vienādošanu aizdevumiem, kuriem faktori uzņēmējdarbības komponenta un
uzcenojuma noteikšanai ir vienādi. Šīs zināšanas sniedz garīgu instrumentu procentu likmju vēstures
faktu interpretācijai. Bez šo zināšanu palīdzības pieejamie plašie vēstures un statistikas materiāli būtu
tikai neko nenozīmējošu skaitļu uzkrāšana. Nosakot noteiktu primāro preču cenu laikrindas,
empīrismam ir vismaz šķietams pamatojums, ka aplūkoto cenu dati attiecas uz vienu fizisku objektu.
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Tas ir patiešām neīsts attaisnojums, jo cenas nav saistītas ar nemainīgām lietu fiziskām īpašībām, bet
gan ar mainīgo vērtību, ko cilvēki, kas rīkojas, tām piešķir. Tomēr procentu likmju izpētē pat šo
aizbildināšanos nevar attīstīt. Bruto procentu likmēm, kādas tās parādās patiesībā, nav nekā cita
kopīga, kā vien tās iezīmes, ko katalaktikas teorija tajās saskata. Tās ir sarežģīta parādība un nekad nav
izmantojamas empīriskai vai aposteriorai procentu teorijai. Tās nevar nedz apstiprināt, nedz viltot
ekonomikas mācīto par iesaistītajām problēmām. Tās veido - rūpīgi izanalizējot ar visām ekonomikas
sniegtajām zināšanām - nevērtīgu ekonomikas vēstures dokumentējumu; ekonomikas teorijai tās ir
nederīgas.
Ierasts ir nošķirt tirgu īstermiņa aizdevumiem (naudas tirgus) no tirgus ilgtermiņa aizdevumiem
(kapitāla tirgus). Pētījošākai analīzei pat ir jāiet vēl dziļāk aizdevumu klasifikācijā atbilstoši to ilgumam.
Turklāt ir atšķirības saistībā ar tiesiskām iezīmēm, kādas līguma nosacījumi piešķir aizdevēja
prasījumam. Īsumā sakot, aizdevumu tirgus nav viendabīgs. Tomēr uzkrītošākās atšķirības rodas no
procentu bruto likmēs ietvertiem uzņēmējdarbības komponentiem. Tieši tie ir tas, par ko cilvēki runā,
kad apgalvo, ka kredīts ir balstīts uz uzticēšanos vai pārliecību.
Savstarpējo saistību starp visiem aizdevumu tirgus sektoriem un tiem noteiktajām procentu bruto
likmēm rada raksturīga procentu tīro likmju, kas ietvertas šajās bruto likmēs, tendence uz sākotnējo
procentu galīgo stāvokli. Attiecībā uz šo tendenci katalaktikas teorijai ir ļauts aplūkot procentu tirgus
likmi tā, it kā tā būtu vienota parādība, un distancēties no uzņēmējdarbības komponenta, kas vienmēr
ir iekļauts bruto likmēs, un no uzcenojuma, kas reizēm ir iekļauts.
Visu preču un pakalpojumu cenas jebkurā brīdī virzās uz galīgo stāvokli. Ja šis galīgais stāvoklis jebkad
tiktu sasniegts, tas attiecībā starp pašreizējo preču un nākotnes preču cenām parādītu sākotnējo
procentu galīgo stāvokli. Jauni dati parādās atkal un atkal un novirza cenu tendenci no iepriekšējā to
kustības mērķa uz citādāku galīgo stāvokli, kuram varētu atbilst citādāka sākotnējo procentu likme.
Sākotnējo procentu likmē nav lielākas pastāvības, kāda ir cenās un algu likmēs.
Tie cilvēki, kuru tālredzīgā rīcība ir virzīta uz ražošanas faktoru izmantojuma pielāgojumu izmaiņām,
kas parādās datos - tas ir, uzņēmēji un veicinātāji - balsta savus aprēķinus uz cenām, algu likmēm un
procentu likmēm, kas noteiktas tirgū. Viņi atklāj neatbilstības starp ražošanas papildfaktoru
pašreizējām cenām un produktu paredzamajām cenām, atņemot tirgus procentu likmi, un vēlas no
tām gūt peļņu. Nozīme, kāda ir procentu likmei šajos uzņēmēja, kas plāno, spriedumos, ir
acīmredzama. Tā parāda viņam, cik tālu viņš var iet ražošanas faktoru atturēšanā no izmantojuma
vēlmju apmierinājumam tuvākos nākotnes periodos un to veltīšanā vēlmju apmierinājumam tālākos
periodos. Tā parāda viņam, kāds ražošanas periods katrā konkrētā gadījumā atbilst atšķirībai, kādu
sabiedrība rada novērtējumu starpībā starp pašreizējām precēm un nākotnes precēm. Tā novērš, ka
viņš sāk projektus, kuru izpilde neatbilstu ierobežotajam ražošanas līdzekļu daudzumam, ko sniedz
sabiedrības veiktā ietaupīšana.
Šīs sākotnējās procentu likmes funkcijas ietekmēšanā naudas dzinējspēks var stāties spēkā noteiktā
veidā. Naudas izraisītas izmaiņas naudas attiecībā noteiktos apstākļos var ietekmēt aizdevumu tirgu
pirms tās ietekmē preču un darba izmaksas. Naudas piedāvājuma (plašākā nozīmē) palielinājums vai
samazinājums var palielināt vai samazināt naudas piedāvājumu, kas tiek piedāvāts aizdevumu tirgū un
tādējādi pazemināt vai paaugstināt procentu bruto likmi, lai gan nekādas izmaiņas sākotnējo procentu
likmē nav notikušas. Ja tas notiek, tirgus likme novirzās no lieluma, kāds būtu nepieciešams sākotnējo
procentu likmei un ražošanai pieejamo ražošanas līdzekļu piedāvājumam. Tad procentu tirgus likme
neizpilda savu funkciju uzņēmējdarbības lēmumu vadīšanā. Tas izjauc uzņēmēja aprēķinus un novirza
viņa rīcības no tām līnijām, kurās tās vislabākajā iespējamā veidā apmierinātu steidzamākās patērētāju
vajadzības.
Ir jāapzinās arī otrs nozīmīgs fakts. Ja - citām lietām esot vienlīdzīgām - naudas piedāvājums (plašākā
nozīmē) palielinās vai samazinās un tādējādi rada vispārēju tendenci cenu kāpumam vai kritumam,
pozitīvam vai negatīvam uzcenojumam un lielākai vai zemākai tirgus procentu bruto likmei būtu
jāparādās. Tomēr, ja tādas izmaiņas naudas attiecībās ietekmē vispirms aizdevumu tirgu, tās rada tieši
pretējas izmaiņas procentu bruto tirgus likmes konfigurācijā. Kaut arī procentu tirgus likmju
pielāgošanai izmaiņām naudas attiecībās būtu nepieciešams pozitīvs vai negatīvs uzcenojums,
patiesībā samazinās vai palielinās bruto procentu likmes. Tas ir otrais iemesls, kādēļ uzcenojuma
starpniecība pilnībā nevar likvidēt naudas izraisītu izmaiņu naudas attiecībās radītas atskaņas uz
līgumu par atliktajiem maksājumiem saturu. Tas darboties sāk pārāk vēlu, tas atpaliek no izmaiņām
pirktspējā, kā jau tas tika parādīts iepriekš. Tagad mēs redzam, ka noteiktos apstākļos tirgū ātrāk
parādās spēki, kas spiežas pretējos virzienos, nevis atbilstošs uzcenojums.
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5. Izmaiņu naudas attiecībās ietekmes uz sākotnējiem procentiem
Tāpat kā jebkura izmaiņa tirgus datos, arī izmaiņas naudas attiecībās var ietekmēt sākotnējo procentu
likmi. Atbilstoši uzpūšanas vēstures uzskata piekritējiem, inflācija vispār ir tendēta uz uzņēmēju
ieņēmumu palielinājumu. Viņi spriež šādi: preču cenas palielinās drīzāk un krasākā līmenī nekā algu
likmes. No vienas puses mēneša un nedēļas algu pelnītāji - klases, kas lielāko daļu savu ieņēmumu
iztērē patēriņam un iekrāj maz - tiek negatīvi ietekmēti un viņiem atbilstoši ir jāierobežo savi tēriņi. No
otras puses sabiedrības slānis ar īpašumtiesībām, kuru tieksme uzkrāt ievērojamu savu ieņēmumu
daļu ir daudz lielāka, iegūst; viņu patēriņš proporcionāli nepalielinās, bet arī viņu iekrājumi tiek
palielināti. Tādējādi sabiedrībā kopumā rodas tendence uz pastiprinātu jauna kapitāla uzkrāšanu.
Papildu investīcijas loģiski seko patēriņa ierobežojumam, kas noteikts tai iedzīvotāju daļai, kas patērē
lielāko daļu no ekonomikas sistēmas gada izlaides. Šī piespiedu ietaupīšana samazina sākotnējo
procentu likmi. Tā paātrina ekonomikas attīstības un tehnoloģisko metožu uzlabojuma tempu.
Taisnība, ka tāda piespiedu ietaupīšana var rasties no uzpūšanas kustības un reiz pa reizei radās
pagātnē. Aplūkojot naudas attiecību izmaiņu ietekmes uz procentu likmju lielumu, nedrīkst atstāt
novārtā to, ka tādas likmes noteiktos apstākļos patiešām var mainīt sākotnējo procentu likmi. Tomēr ir
jāņem vērā arī vairāki citi fakti.
Vispirms ir jāapzinās, ka piespiedu ietaupīšana var būt uzpūšanas rezultāts, tomēr tas nav obligāts
priekšnosacījums. No īpašiem datiem katrā uzpūšanas gadījumā ir atkarīgs tas, vai algu likmju
pieaugums atpaliek no preču cenu palielinājumu vai neatpaliek. Reālo algu likmju krituma tendence
nav neizbēgamas sekas naudas vienības pirktspējas samazinājumam. Var gadīties, ka nominālās algu
likmes pieaug vairāk vai ātrāk par preču cenām307.
Turklāt ir jāatceras, ka lielāka turīgāko klašu tieksme ietaupīt un uzkrāt kapitālu ir tikai psiholoģisks,
nevis praksioloģisks fakts. Var gadīties, ka cilvēki, kuriem uzpūšanas kustība sniedz papildu peļņu, savu
labumu neietaupa un neiegulda, bet gan izmanto to sava patēriņa palielinājumam. Ir neiespējami ar
apodiktisku noteiktību, kas raksturo visas ekonomikas teorēmas, paredzēt to, kādā veidā rīkosies tie,
kas gūst peļņu no uzpūšanas. Vēsture var mums pateikt, kas notika pagātnē. Tomēr tā nevar apgalvot,
ka tam ir jānotiek atkal nākotnē.
Būtu rupja kļūda atstāt novārtā to, ka uzpūšana arī rada spēkus, kas virzās uz kapitāla patēriņu. Viena
no tās sekām ir ekonomikas aprēķinu un grāmatvedības viltošana. Tā rada parādību par iluzoru vai
šķietamu peļņu. Ja ikgadējās amortizācijas kvotas ir noteiktas tā, lai pilnībā neņemot vērā to, ka
nolietotā aprīkojuma aizstāšanas izmaksas būs lielākas nekā summa, par kuru tas tika nopirkts
pagātnē, tās acīmredzami ir nepietiekamas. Ja, pārdodot inventāru un produkciju, visa starpība starp
cenu, kas samaksāta par to iegādi, un cenu, veicot pārdošanu, tiek iekļauta grāmatvedībā kā
pārpalikums, kļūda ir tāda pati. Ja akciju un nekustamā īpašuma cenu kāpums tiek uzskatīts par
ienākumu, ilūzija ir ne mazāk izteikta. Tieši tādi iluzori ienākumi liek cilvēkiem ticēt, ka uzpūšanas
rezultāts ir vispārēja labklājība. Viņi jūtas veiksmīgi un kļūst devīgi tēriņos un dzīves baudīšanā. Viņi
izpušķo savas mājas, viņi būvē jaunas savrupmājas un pastāvīgi apmeklē izklaides uzņēmumus. Tērējot
šķietamos ienākumus - nepareizu aprēķinu nereālo rezultātu - viņi patērē kapitālu. Nav svarīgi, kas ir
šie tērētāji. Tie var būt uzņēmēji vai spekulanti. Viņi var būt algoti darbinieki, kuru prasību pēc
augstākas samaksas apmierina bezrūpīgie darba devēji, kas domā, ka ik dienu kļūst bagātāki. Tie
varētu būt cilvēki, kas saņem atbalstu no nodokļiem, kas ierasti uzsūc lielu daļu no šķietamiem
ienākumiem.
Beigās, attīstoties uzpūšanai, arvien vairāk cilvēku apzinās pirktspējas krišanos. Tiem, kas personīgi
nav iesaistīti uzņēmējdarbībā un nav pazīstami ar akciju tirgus apstākļiem, ietaupīšanas galvenais
līdzeklis ir ietaupījumu noguldījumu uzkrāšana, obligāciju iegāde un dzīvības apdrošināšana. Visiem
tādiem ietaupījumiem kaitē uzpūšana. Tādējādi ietaupīšana tiek apkarota un tiek norādīts uz
izšķērdību. Sabiedrības galīgā reakcija - „bēgšana pie faktiskām vērtībām” - ir izmisuma pilns
mēģinājums no postoša sagruvuma izglābt dažas drupas. Tā, aplūkojot no kapitāla saglabāšanas
viedokļa, nav zāles, bet tikai ārkārtas pasākums. Labākajā gadījumā tā var izglābt daļu no taupītāja
līdzekļiem.
Uzpūšanas un paplašināšanas aizstāvju galvenā tēze tādējādi ir diezgan vāja. Varētu atzīt, ka pagātnē
uzpūšanas rezultāts dažreiz, bet ne vienmēr, bija piespiedu ietaupīšana un pieejamā kapitāla
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palielinājums. Tomēr tas nenozīmē, ka tai ir jārada tādas pašas ietekmes arī nākotnē. Gluži pretēji, ir
jāapzinās, ka modernos apstākļos uzpūšanas situācijā iespējamāk dominēs spēki, kas virza uz kapitāla
patēriņu, nevis tie, kas virza uz kapitāla uzkrāšanu. Katrā ziņā tādu izmaiņu galīgā ietekme uz
ietaupīšanu, kapitālu un procentu sākotnējo likmi ir atkarīga no katra gadījuma specifiskajiem datiem.
Tas pats ir spēkā - ar nepieciešamajām izmaiņām - attiecībā uz noplakšanas vai ierobežošanas kustību
analogām sekām un ietekmēm.

6. Procentu bruto tirgus likme uzpūšanas un kredīta paplašināšanas ietekmē
Lai kādas būtu uzpūšanas vai noplakšanas kustību galējās ietekmes uz sākotnējo procentu likmes
lielumu, nav atbilstības starp tām un pārejošām izmaiņām, ko naudas izraisītas izmaiņas naudas
attiecībās var radīt procentu bruto tirgus likmē. Ja naudas un naudas aizstājēju ieplūšana tirgus
sistēmā vai aizplūšana no tās vispirms ietekmē aizdevumu tirgu, tā īslaicīgi izjauc saskaņu starp
procentu bruto tirgus likmēm un sākotnējo procentu likmi. Tirgus likme palielinās vai samazinās
aizdošanai piedāvātās naudas apmēra pieauguma vai krituma dēļ bez savstarpējas saistības ar
izmaiņām sākotnējo procentu likmē, kas vēlākā notikumu gaitā varētu rasties no izmaiņām naudas
attiecībās. Tirgus likme novirzās no lieluma, kādu nosaka procentu sākotnējās likmes lielums, un sāk
darboties spēki, kas virzās no jauna piemērot likmi, kas atbilst sākotnējo procentu likmei. Var gadīties,
ka šim piemērojumam nepieciešamajā laika periodā, sākotnējo procentu lielums ir dažāds, un šīs
izmaiņas arī var izraisīt uzpūšanas vai noplakšanas process, kas radīja novirzi. Tad galīgā sākotnējo
procentu likme, kas nosaka galīgo tirgus likmi, uz kuru virzās piemērošana, vairs nav tā pati likme, kas
dominēja pirms izjaukšanas. Tāda parādība var ietekmēt piemērošanas procesa datus, bet tā
neietekmē to būtību.
Parādība, kas tiks aplūkota, ir šāda: sākotnējo procentu likmi nosaka nākotnes preču vērtības zudums
pret pašreizējām precēm. Tā būtībā ir neatkarīga no naudas un naudas aizstājēju piedāvājuma, kaut
gan izmaiņas naudas un naudas aizstājēju piedāvājuma netieši var ietekmēt tās lielumu. Tomēr
procentu bruto tirgus likmi var ietekmēt izmaiņas naudas attiecībās. Ir jānotiek piemērošanai. Kāda ir
to izraisošā procesa daba?
Šajā nodaļā mēs aplūkojam tikai uzpūšanu un kredīta paplašināšanu. Vienkāršuma dēļ mēs pieņemam,
ka viss papildu naudas un naudas aizstājēju daudzums ieplūst aizdevumu tirgū un sasniedz pārējo
tirgu tikai caur izsniegtajiem aizdevumiem. Tas tieši atbilst apgrozības kredīta paplašināšanas
nosacījumiem308. Mūsu vērojums tādējādi sasniedz kredīta paplašināšanas izraisītā procesa analīzi.
Aplūkojot šo analīzi, mums atkal ir jāatsaucas uz uzcenojumu. Jau ir minēts, ka kredīta paplašināšanas
pašā sākumā nerodas nekāds pozitīvs uzcenojums. Uzcenojums nevar rasties, kamēr papildu naudas
piedāvājums (plašākā nozīmē) nav jau sācis ietekmēt preču un pakalpojumu cenas. Tomēr, kamēr
kredīta paplašināšana turpinās un papildu nesegto līdzekļu daudzumi tiek iemesti aizdevumu tirgū,
turpinās spiediens uz procentu bruto tirgus likmi. Bruto tirgus likmei būtu jāpalielinās pozitīva
uzcenojuma, kam, attīstoties paplašināšanas procesam, būtu nemitīgi jāpieaug, dēļ. Tomēr, kredīta
paplašināšanai turpinoties, bruto tirgus likme turpina atpalikt no lieluma, kādā tā segtu gan
sākotnējos procentus, gan pozitīvo uzcenojumu.
Šis punkts ir jāuzsver, jo tas atspēko ierastās metodes, atbilstoši kurām cilvēki izšķir starp to, ko viņi
uzskata par zemām un par augstām procentu likmēm. Pierasts ir ņemt vērā tikai aritmētisko likmju
lielumu vai tendenci, kas parādās to kustībā. Sabiedrības viedoklim ir noteiktas idejas par „normālu”
likmi - kaut kas starp 3 un 5 procentiem. Kad tirgus likme paaugstinās virs šī lieluma vai kad tirgus
likmes - neņemot vērā to aritmētisko rādītāju - paaugstinās virs to iepriekšējā lieluma, cilvēki uzskata,
ka viņiem ir taisnība, runājot par augstām vai augošām procentu likmēm. Pret šīm kļūdām ir jāuzsver,
ka vispārēja cenu kāpuma (naudas vienības pirktspējas krišanās) apstākļos procentu bruto tirgus likmi
tikai tad var uzskatīt kā nemainīgu attiecībā uz vispār nemainīgas pirktspējas perioda apstākļiem, ja tā
vispār ietver atbilstošu pozitīvu uzcenojumu. Šajā ziņā Vācijas Reihsbankas diskonta likme 90%
1923.gada rudenī bija zema likme - patiešām smieklīgi zema likme - jo tā ievērojami atpalika no
uzcenojuma un neatstāja neko citiem procentu bruto tirgus likmes komponentiem. Pamatā tā pati
parādība atklājas ikvienā ilgstošas kredīta paplašināšanas gadījumā. Procentu bruto tirgus likmes
pieaug ikvienas paplašināšanas tālākā gaitā, bet tomēr tās ir zemas, jo neatbilst lielumam, kādu prasa
sagaidāmais turpmāks vispārējs cenu pieaugums.
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Analizējot kredīta paplašināšanas procesu, pieņemsim, ka ekonomikas sistēmas piemērošanas tirgus
datiem procesu un virzību uz galīgo cenu un procentu likmju noteikšanu traucē jauna fakta, proti,
aizdevumu tirgū tiek piedāvāts papildu daudzums nesegto līdzekļu, parādīšanās. Ar bruto tirgus likmi,
kas dominēja pirms šī traucēkļa, visi tie, kas bija gatavi aizņemties naudu par šo likmi - ņemot vērā
uzņēmējdarbības komponentu katrā gadījumā -, varēja aizņemties tik, cik vien vēlējās. Papildu
aizdevumus var izsniegt vien ar zemāku bruto tirgus likmi. Nav svarīgi, vai šis bruto tirgus likmes
samazinājums izpaužas aizdevuma līgumos noteiktā procenta aritmētiskā kritumā. Var gadīties, ka
nominālā procentu likme paliek nemainīga un ka paplašināšanās parādās tajā, ka ar šādām likmēm
notiek sarunas par aizdevumiem, kas iepriekš nebūtu notikušas saistībā ar iekļautā uzņēmējdarbības
komponenta lielumu. Tāds iznākums arī rezultātā sniedz bruto tirgus likmju kritumu un rada tādas
pašas sekas.
Procentu bruto tirgus likmes kritums ietekmē uzņēmēja aprēķinus par apsvērto projektu ienesīguma
iespējām. Bez ražošanas materiālo faktoru cenām arī algu likmes un sagaidāmās nākotnes produkcijas
cenas, procentu likmes ir lietas, kas iesaistās plānojoša uzņēmēja aprēķinos. Šī aprēķina rezultāts
parāda uzņēmējam, vai noteiktais projekts atmaksāsies vai neatmaksāsies. Tas viņam parāda, kādus
ieguldījumus var veikt dotajā sabiedrības novērtējuma nākotnes precēm pret pašreizējām precēm
attiecības stāvokli. Tas viņa rīcības saskaņo ar šo novērtējumu. Tas novērš to, ka viņš iesaistās
projektos, kuru īstenošanu sabiedrība neapstiprinātu tiem nepieciešamā gaidīšanas laika garuma dēļ.
Tas liek viņam izmantot pieejamo ražošanu līdzekļu krājumu tā, lai vislabāk apmierinātu steidzamākās
patērētāju vēlmes.
Tomēr tagad kritums procentu likmēs falsificē uzņēmēja aprēķinus. Lai gan pieejamo ražošanas
līdzekļu daudzums nepalielinās, aprēķinos tiek izmantoti skaitļi, kas būtu pielietojami vien tad, ja tāds
palielinājums būtu noticis. Tādējādi tādu aprēķinu rezultāts ir maldinošs. Tie padara šķietami ienesīgus
un īstenojumus dažus projektus, kurus kā neīstenojamus būtu parādījuši pareizi aprēķini, kas balstīti
uz kredīta paplašināšanas neietekmētu procentu likmi. Uzņēmēji metas īstenot tādus projektus.
Uzņēmējdarbība tiek stimulēta. Sākas uzplaukums.
Uzņēmēju, kas paplašina savu darbību, papildu pieprasījums virzās uz pusfabrikātu cenu un algu likmju
palielinājumu. Pieaugot algu likmēm, palielinās arī plaša patēriņa preču cenas. Bez tam uzņēmēji arī
sniedz daļu ieguldījuma patēriņa preču cenu kāpumā, jo arī viņi, iluzoro ienākumu, kas parādās viņu
uzņēmējdarbības atskaitēs, maldināti, ir gatavi patērēt vairāk. Vispārējs cenu uzplaukums izplata
optimismu. Ja tikai pusfabrikātu cenas būtu palielinājušās un patēriņa preču cenas nebūtu ietekmētas,
uzņēmēji būtu apmulsuši. Viņiem būtu bijušas šaubas par savu plānu pamatotību, jo ražošanas
izmaksu kāpums būtu izjaucis viņu aprēķinus. Tomēr viņus nomierina tas, ka pieprasījums pēc
patēriņa precēm pastiprinās un ļauj paplašināt pārdošanu, neskatoties uz pieaugošajām cenām.
Tādējādi viņi ir pārliecināti, ka ražošana atmaksāsies, neņemot vērā augstākās izmaksas, ko tā ietver.
Viņi ir apņēmības pilni turpināt.
Protams, lai turpinātu ražošanu lielākā apmērā, ko radījusi kredīta paplašināšana, visiem uzņēmējiem tiem, kas paplašināja savas darbības ne mazāk par tiem, kas ražo tikai robežās, kādās viņi ražoja
iepriekš - ir vajadzīgs papildu finansējums, jo ražošanas izmaksas tagad ir augstākas. Ja kredīta
paplašināšanu veido tikai viena, nevis atkārtota nesegto līdzekļu noteikta daudzuma injekcija
aizdevumu tirgū un tad tas beidzas, uzplaukums ļoti drīz ir jāaptur. Uzņēmēji nevar sagādāt
nepieciešamo finansējumu tālākai savai uzņēmējdarbībai. Šī procentu bruto tirgus likme palielinās, jo
palielināto pieprasījumu pēc aizdevumiem neatsver atbilstošs palielinājums aizdevumiem pieejamās
naudas daudzumā. Preču cenas samazinās, jo daži uzņēmēji pārdod inventāru un citi atturas no
pirkšanas. Uzņēmējdarbības aktivitāšu apmērs atkal sarūk. Uzplaukums beidzas, jo spēki, kas to radīja,
vairs nav spēkā. Apgrozības kredīta papildu daudzums ir izmantojis savu darbību uz cenām un algu
likmēm. Cenas, algu likmes un dažādu indivīdu naudas krājumi tiek pielāgoti jaunajām naudas
attiecībām; tie virzās uz galīgo stāvokli, kas atbilst šīm naudas attiecībām bez tālāku papildu nesegto
līdzekļu injekciju radītiem kavēkļiem. Sākotnējo procentu likme, kas tiek koordinēta uz šo jauno tirgus
struktūru, darbojas ar pilnīgu virzītājspēku uz procentu bruto tirgus likmi. Bruto tirgus likme vairs nav
pakļauta kavējošām ietekmēm, ko rada naudas izraisītas izmaiņas naudas piedāvājumā (plašākā
nozīmē).
Galvenais trūkums visiem mēģinājumiem izskaidrot uzplaukumu - tas ir, vispārēju tendenci uz
ražošanas paplašinājumu un visu cenu kāpumu - bez atsauces uz izmaiņām naudas vai nesegto
līdzekļu piedāvājumā ir saskatāms tajā, ka tie neņem vērā šo apstākli. Vispārējs cenu palielinājums var
parādīties tikai tad, ja ir visu preču piedāvājuma samazinājums vai naudas piedāvājuma (plašākā
nozīmē) palielinājums. Argumenta dēļ uz brīdi atzīsim, ka šie uzplaukuma un tirdzniecības cikla
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beznaudas izskaidrojumu apgalvojumi ir pareizi. Cenas ceļas un uzņēmējdarbības aktivitātes
paplašinās, lai gan nav noticis nekāds naudas piedāvājuma palielinājums. Tad ļoti drīz ir jāparādās
tendencei uz cenu kritumu, pieprasījumam pēc aizdevumiem ir jāpalielinās, procentu bruto tirgus
likmei ir jāpieaug un īslaicīgais uzplaukums beidzas. Patiesībā katra beznaudas tirdzniecības cikla
mācība klusi pieņem - vai tai loģiski būtu jāpieņem -, ka kredīta paplašināšana ir vienlaikus ar
uzplaukumu notiekoša parādība309. Nelīdzēs atzīšana, ka bez tādas kredīta paplašināšanas nerastos
nekāds uzplaukums un ka naudas piedāvājuma (plašākā nozīmē) palielinājums ir obligāts
priekšnosacījums cenu vispārējai augšupejošai kustībai. Tādējādi apgalvojumu par ciklisku svārstību
beznaudas izskaidrojumu cieša izpēte sarūk līdz apliecinājumam, ka ar kredīta paplašināšanu, lai gan
tā ir nepieciešams priekšnoteikums uzplaukumam, vien nepietiek, lai to izraisītu, un ir nepieciešami
vēl daži tālāki apstākļi, lai tas parādītos.
Tomēr pat šajā ierobežotajā ziņā beznaudas doktrīnu mācības ir veltas. Ir acīmredzams, ka katrai
kredīta paplašināšanai ir jārada uzplaukums, kā tas aprakstīts iepriekš. Kredīta paplašināšanas
tendence uz uzplaukuma radīšanu var nepiepildīties vien tad, ja cits faktors vienlaikus atsver tā
izaugsmi. Nekāds uzplaukums nevar attīstīties, ja, piemēram, bankām paplašinot kredītu, ir
sagaidāms, ka valdība nodokļos atņems uzņēmēju „papildpeļņu” vai ka tā kredīta paplašināšanas
tālāku attīstību apturēs tiklīdz „ekonomikas stimulēšana” būs devusi rezultātu - cenu pieaugumu.
Uzņēmēji atturēsies no savas uzņēmējdarbības paplašināšanas, izmantojot banku piedāvātos lētos
kredītus, jo viņi nevar gaidīt savu ieņēmumu palielinājumu. Tas ir jāpiemin, jo izskaidro Deli
ekonomikas stimulēšanas pasākumu neveiksmi un citus trīsdesmito gadu notikumus.
Uzplaukums var ilgt vien tikmēr, kamēr kredīta paplašināšanās attīstās nepārtraukta paātrinājuma
tempā. Uzplaukums beidzas, tiklīdz nesegto līdzekļu papildu daudzumu vairs netiek iesviesti
aizdevumu tirgū. Tomēr tas nevarētu turpināties mūžīgi pat tad, ja uzpūšana un kredīta paplašināšana
turpinātos bezgalīgi. Tad tas saskartos ar šķēršļiem, kas novērš neierobežotu apgrozības kredīta
paplašināšanos. Tas novestu pie uzplaukuma sabrukuma un visas monetārās sistēmas izjukšanas.
Naudas teorijas būtība ir izziņa, ka naudas izraisītas izmaiņas naudas attiecībās neietekmē dažādas
cenas, algu likmes un procentu likmes nedz vienā laikā, nedz vienā apmērā. Ja šādas nevienmērības
nebūtu, nauda būtu neitrāla; izmaiņas naudas attiecībā neietekmētu uzņēmējdarbības struktūru,
ražošanas apmēru un virzienu dažādās rūpniecības nozarēs, patēriņu un dažādu iedzīvotāju slāņu
turību un ienākumus. Tad procentu bruto tirgus likmi neietekmētu - nedz īslaicīgi, nedz ilglaicīgi izmaiņas naudas un apgrozības kredīta jomā. To, ka tādas izmaiņas var pārveidot sākotnējo procentu
likmi, rada izmaiņas, kuras šī nevienmērība izraisa dažādu indivīdu turībā un ienākumos. Tas, ka - bez
šīm izmaiņām sākotnējo procentu likmē - īslaicīgi tiek ietekmēta bruto tirgus likme, ir tādas
nevienmērības apliecinājums. Ja naudas papildu daudzumus ienāk tirgus sistēmā tā, lai sasniegtu
aizdevumu tirgu tikai datumā, kurā jau preču cenas un algu likmes ir palielinājušās, šīs tūlītējās
pagaidu ietekmes uz procentu bruto tirgus likmi būs nelielas vai to pilnībā nebūs. Jo ātrāk ieplūstošais
naudas vai nesegto līdzekļu papildu piedāvājums sasniedz aizdevumu tirgu, jo procentu bruto tirgus
likme tiek ietekmēta skarbāk.
Kad kredīta paplašināšanas apstākļos viss papildu naudas aizstājēju daudzums tiek aizdots
uzņēmējiem, tiek paplašināta ražošana. Uzņēmēji sāk ražošanas laterālu paplašināšanu (tas ir,
ražošanas paplašināšanu, nepagarinot ražošanas periodu atsevišķā rūpniecības nozarē) vai garenisku
paplašināšanu (tas ir, ražošanas perioda pagarināšanu). Jebkurā gadījumā papildu fabrikās ir
nepieciešams ieguldīt papildu ražošanas līdzekļus. Tomēr ieguldīšanai pieejamo ražošanas līdzekļu
daudzums nav palielinājies. Tāpat arī kredīta paplašināšana nerada tendenci uz patēriņa
ierobežojumu. Taisnība - kā jau iepriekš bija norādīts, aplūkojot piespiedu ietaupīšanu -, ka tālākā
paplašināšanās attīstībā daļa sabiedrības būs spiesta ierobežot savu patēriņu. Tomēr no katra kredīta
paplašināšanas gadījuma speciāliem apstākļiem ir atkarīgs, vai šī piespiedu ietaupīšana dažām cilvēku
grupām pārlieku kompensēs patēriņa palielinājumu citās grupās un tādējādi rezultāts būs kopējo
ietaupījumu visā tirgus sistēmā tīrais palielinājums. Katrā ziņā kredīta paplašināšanas tūlītējās sekas ir
patēriņa pieaugums tai algu pelnītāju daļai, kuru algas ir palielinājušās saistībā ar pastiprinātu
pieprasījumu pēc darba, ko parāda uzņēmēji, kas paplašinās. Argumenta dēļ pieņemsim, ka šo algu
pelnītāju palielinātais patēriņš, ko veicina uzpūšana, un piespiedu ietaupīšana citās grupās, kurām
kaitē uzpūšana, pēc daudzuma ir vienlīdzīga un nekādas izmaiņas kopējā patēriņa apmērā nav
309
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radušās. Tad situācija ir šāda: ražošana ir izmainīta tādā veidā, ka gaidīšanas laika garums ir
paplašināts. Tomēr pieprasījuma pēc plaša patēriņa precēm nav samazinājies tā, lai pieejamais
piedāvājums pietiktu ilgākam periodam. Protams, šī fakta rezultāts ir patēriņa preču cenu pieaugums
un tādējādi rada tendenci uz piespiedu ietaupīšanu. Tomēr šis patēriņa preču cenu pieaugums stiprina
uzņēmējdarbības tendenci uz paplašināšanos. Uzņēmēji no tā, ka pieprasījums un cenas palielinās,
secina, ka atmaksāsies ieguldīt un ražot vairāk. Viņi turpina, un viņu pastiprinātās aktivitātes rada
tālāku pusfabrikātu cenu, algu likmju un tādējādi arī patēriņa preču palielinājumu. Uzņēmējdarbība
uzplaukst, kamēr vien bankas vēl un vēl paplašina kredītu.
Kredīta paplašināšanas priekšvakarā visi šie ražošanas procesi darbojās tā, kā - esošajā tirgus datu
situācijā - tika uzskatīts peļņu nesošu. Sistēma virzījās uz stāvokli, kurā visi tie, kas vēlas nopelnīt algu,
būtu nodarbināti, un visi neapmaināmie ražošanas faktori būtu izmantoti tādā mērā, kādā atļauj
patērētāju pieprasījums un pieejamais nespecifisko materiālo faktoru un darba piedāvājums. Tālāka
ražošanas paplašināšana ir iespējama tikai tad, ja ražošanas līdzekļu daudzums tiek palielināts ar
papildu ietaupīšanu, tas ir, ar saražotā un nepatērētā pārpalikumiem. Kredīta paplašināšanas
uzplaukuma raksturīga iezīme ir tas, ka papildu ražošanas līdzekļi netiek padarīti pieejami.
Uzņēmējdarbības paplašināšanai nepieciešamie ražošanas līdzekļi ir jāizņem no citām ražošanas
līnijām.
Mēs varam saukt p par kopējo pieejamo ražošanas līdzekļu piedāvājumu kredīta paplašināšanas
priekšvakarā un g par kopējo plaša patēriņa preču daudzumu, ko p varētu padarīt - noteiktā laika
periodā - pieejamu patēriņam, nekaitējot tālākai ražošanai. Tad uzņēmēji, kredīta paplašināšanas
vilināti, sāk ražot papildu daudzumu g3 tādu pašu preču, kādas viņi ražoja jau ražoja, un daudzumu g4
preču, kādas iepriekš viņi neražoja. G3 ražošanai ir nepieciešams ražošanas līdzekļu p3 piedāvājums,
un g4 ražošanai - p4 piedāvājums. Tomēr tā kā - atbilstoši mūsu pieņēmumiem, pieejamo ražošanas
līdzekļu daudzums ir palicis nemainīgs, trūkst daudzumu p3 un p4. Tieši ar to atšķiras „mākslīgais”
uzplaukums, ko radījusi kredīta paplašināšana, un „normāla” ražošanas paplašināšana, ko var radīt
tikai p3 un p4 pievienošana p.
Sauksim par r to ražošanas līdzekļu daudzumu, kas no ražošanas bruto ieņēmumiem noteiktā laika
periodā ir tālāk jāinvestē ražošanas procesā nolietoto p daļu nomaiņai. Ja r tiek izmantots tādai
nomaiņai, kāds būs pozīcijā, lai atkal saražotu g nākamajā laika periodā; ja r tiek atturēts no tāda
izmantojuma, p tiks samazināts par r, un no p - r nākamajā laika periodā tiks saražots vien g - a. Mēs
varam tālāk pieņemt, ka kredīta paplašināšanas ietekmēta ekonomikas sistēma ir sistēma, kas attīstās.
Tā „normāli”, tā teikt, laika periodā pirms kredīta paplašināšanas saražoja ražošanas līdzekļu
pārpalikumu p1+ p2. Ja nebūtu iesaistījusies nekāda kredīta paplašināšana, p1 būtu tikusi izmantota
papildu daudzuma g1 iepriekš ražotu preču saražošanai un p2, lai saražotu daudzumu g2 iepriekš
neražotu preču. Kopējais ražošanas līdzekļu daudzums, kas ir uzņēmēju rīcībā un attiecībā uz kuru viņi
var veikt neierobežotu plānošanu ir r + p1 + p2. Tomēr, lētas naudas maldināti, viņi rīkojas tā, it kā r +
p1 + p2 + p3 + p4 būtu pieejams un it kā viņi atrastos pozīcijā, lai saražotu ne tikai g + g1 + g2, bet bez
tā arī g3 + g4. Viņi pārsola viens otru sacensībā par daļu ražošanas līdzekļu piedāvājumu, kura trūkst
viņi pārāk ambiciozo plānu īstenošanai.
Radies uzplaukums pusfabrikātu cenās no sākuma var pārsniegt patēriņa preču cenu kāpumu. Tādēļ
tas var radīt tendenci uz procentu sākotnējās likmes kritumu. Tomēr, tālāk attīstoties paplašināšanās
kustībai, patēriņa cenu kāpums pārspēs pusfabrikātu cenu palielinājumu. Algu pieaugums un
kapitālistu, uzņēmēju un lauksaimnieku papildu ieņēmumi - lai gan liela daļa no tiem ir tikai šķietami pastiprina pieprasījumu pēc patēriņa precēm. Nav nepieciešamības nicinoši noraidīt kredīta
paplašināšanas aizstāvju apgalvojumu, ka uzplaukums var - ar piespiedu ietaupīšanu - patiešām
palielināt kopējo patēriņa preču piedāvājumu. Katrā ziņā ir skaidrs, ka pastiprinātais pieprasījums pēc
patēriņa precēm ietekmē tirgu laikā, kad papildu ieguldījumi vēl nav pozīcijā, lai saražotu savus
produktus. Atšķirība starp pašreizējo preču un nākotnes preču cenām atkal palielinās. Tendenci uz
sākotnējo procentu likmes pieaugumu aizstāj tendence uz pretējo, kas var sākt darboties agrākās
paplašināšanās stadijās.
Šo tendenci uz sākotnējo procentu likmes palielinājumu un pozitīva uzcenojuma parādīšanos izskaidro
dažas uzplaukuma iezīmes. Bankām ir jāsaskaras ar palielinātu pieprasījumu pēc kredītiem un
uzņēmējdarbības attīstību. Uzņēmēji ir gatavi aizņemties naudu par augstākām procentu bruto
likmēm. Viņi turpina aizņemties, neskatoties uz to, ka bankas iekasē augstākus procentus. Aritmētiski
procentu bruto likmes palielinās virs lieluma, kāds bija paplašināšanās priekšvakarā. Tomēr
katalaktiski tās atpaliek no lieluma, kādā tās segtu sākotnējos procentus, kā arī uzņēmējdarbības
komponentu un uzcenojumu. Bankas aizdodot ar smagākiem nosacījumiem, uzskata, ka ir izdarījušas
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visu nepieciešamo, lai apturētu „nepamatoto” spekulāciju. Tās domā, ka kļūdās tie kritiķi, kas tās
vaino par tirgus uzplaukuma neprāta liesmu uzpūšanu. Tās neredz, ka, injicējot arvien vairāk nesegto
līdzekļu tirgū, tās patiesībā uzkurina uzplaukumu. Nepārtrauktais nesegto līdzekļu piedāvājums ir tas,
kas rada, baro un paātrina uzplaukumu. Procentu bruto tirgus likmju stāvoklis ir tikai rezultāts šim
palielinājumam. Ja kāds vēlas zināt, vai kredīta paplašināšanās ir vai tās nav, ir jāaplūko nesegto
līdzekļu piedāvājuma situācija, nevis procentu likmju aritmētiskais stāvoklis.
Ir pieņemts uzplaukumu raksturot kā pārmērīgas investīcijas. Tomēr papildu ieguldījums ir iespējams
vien tādā mērā, lai būtu pieejams papildu ražošanas līdzekļu piedāvājums. Tā kā - bez piespiedu
ietaupīšanas - paša uzplaukuma rezultāts nav patēriņa ierobežojums, bet drīzāk tā palielinājums, tas
nerada vairāk ražošanas līdzekļu jaunām investīcijām. Kredīta paplašināšanas uzplaukuma būtība nav
pārmērīgas investīcijas, bet gan investīcijas nepareizās līnijās, tas ir, neefektīvas investīcijas. Uzņēmēji
izmanto pieejamo r + p1 + p2 piedāvājumu, it kā viņi atrastos pozīcijā, lai izmantotu r + p1 + p2 + p3 +
p4 piedāvājumu. Viņi sāk ieguldījumu paplašināšanu tādā apmērā, kam nepietiek ar pieejamajiem
ražošanas līdzekļiem. Viņu projekti ir neīstenojami saistībā ar nepietiekamo ražošanas līdzekļu
piedāvājumu. Viņiem agrāk vai vēlāk ir jācieš neveiksme. Nenovēršamais kredīta paplašināšanas gals
pieļautās kļūdas padara redzamas. Ir fabrikas, kuras nevar izmantot, jo trūkst fabriku, kas
nepieciešamas ražošanas papildfktoru ražošanai; fabrikas, kuru produktus nevar pārdot, jo patērētāji
vairāk vēlas pirkt citas preces, kas tomēr nav saražotas pietiekamā daudzumā; fabrikas, kuru
būvniecību nevar turpināt, jo ir kļuvis skaidrs, ka tās neatmaksāsies.
Kļūdainais uzskats, ka uzplaukuma pamatpazīme ir pārmērīgas investīcijas vai efektīvas investīcijas, ir
saistīts ar ieradumu spriest par apstākļiem tikai atbilstoši tam, kas ir uztverams un taustāms.
Novērotājs pamana tikai neefektīvās investīcijas, kas ir redzams, un nespēj ievērot, ka šie veidojumi ir
sliktas investīcijas tikai tādēļ, ka trūkst citu fabriku - to, kas nepieciešamas ražošanas papildfaktoru
ražošanai un to, kas nepieciešamas sabiedrības steidzamāk pieprasīto patēriņa preču ražošanai.
Tehnoloģisku apstākļu dēļ ražošanas paplašināšana ir jāsāk ar to, ka vispirms ir jāpaplašina fabrikas,
kas ražo preces, kas atrodas vistālāk no pabeigtām patēriņa precēm. Lai paplašinātu kurpju, apģērbu,
automašīnu, mēbeļu, māju ražošanu ir jāsāk ar dzelzs, tērauda, vara un tādu preču ražošanas
palielinājumu. Izmantojot r + p1 + p2 piedāvājumu, ar ko pietiktu a + g1 + g2, it kā tas būtu r + p1 + p2
+ p2 + p3 + p4 un pietiktu a + g1 + g2 + g3 + g4 ražošanai, vispirms ir jāpalielina to produktu un
struktūru, kas fizisku iemeslu dēļ ir nepieciešamas vispirms, izlaide. Visa uzņēmējdarbības klase ir, tā
teikt, būvmeistara pozīcijā, kura uzdevums ir izveidot ēku no ierobežota būvmateriālu piedāvājuma. Ja
šis cilvēks pārvērtē pieejamā piedāvājuma daudzumu, viņš izstrādā plānu īstenošanai, kurai ar viņa
rīcībā esošajiem līdzekļiem nepietiek. Viņš veic pārāk lielus sagatavošanās darbus un ieliek pārāk lielus
pamatus, un tikai vēlāk būvniecības laikā atklāj, ka viņam trūkst nepieciešamo materiālu, lai pabeigtu
būvi. Ir acīmredzams, ka mūsu būvmeistara kļūda nebija pārmērīgas investīcijas, bet gan neatbilstošs
viņa rīcībā esošo līdzekļu izmantojums.
Ne mazāk kļūdaini ir uzskatīt, ka notikumi, kuru rezultāts bija krīze, radās no nepiemērotas
„apgrozības” kapitāla pārvēršanās „fiksētajā” kapitālā. Atsevišķam uzņēmējam, saskaroties ar kredīta
spiedīgajiem apstākļiem krīzēs, ir tiesības nožēlot, ka ir iztērējis pārāk daudz savas fabrikas
paplašināšanai un ilgstošā aprīkojuma iegādei; viņš būtu bijis labākā situācijā, ja šiem mērķiem
izmantotais finansējums joprojām būtu viņa rīcībā pašreizējai uzņēmējdarbības veikšanai. Tomēr
pagrieziena punktā, kad uzplaukums pārvēršas lejupslīdē, netrūkst izejmateriālu, sākotnējo preču,
nepabeigtu ražojumu un pārtikas produktu. Gluži pretēji, krīzi tieši raksturo tas, ka šīs preces tiek
piedāvātas tādos daudzumos, lai to cenas krasi kristos.
Iepriekšminētie apgalvojumi izskaidro, kādēļ ražošanas iekārtu un smagās rūpniecības ražošanas, un
ilgstošo pusfabrikātu ražošanas paplašināšana ir visuzkrītošākā uzplaukuma iezīme. Finanšu un
komerciālo hroniku redaktoriem bija taisnība, ka - vairāk nekā simt gadu garumā - viņi šo rūpniecības
nozaru ražošanas, kā arī būvniecības darījumu skaitļus uzlūkoja kā uzņēmējdarbības svārstību rādītāju.
Viņi tikai kļūdījās, attiecoties pret tiem, kā pret šķietamām pārmērīgām investīcijām.
Protams, uzplaukums ietekmē arī patēriņa preču nozares. Arī tās vairāk investē un paplašina savas
ražošanas jaudas. Tomēr jaunās fabrikas un jaunās piebūves, kas pievienotas jau esošām fabrikām, ne
vienmēr ir paredzētas produktiem, pēc kuriem sabiedrības pieprasījums ir visspēcīgākais. Tās labi būtu
atbildušas visam plānam ar mērķi ražot r + g1 + g2 + g3 + g4. Šī pārāk lielā plāna neizdošanās atklāj to
nepiemērotības.
Krass preču cenu pieaugums ne vienmēr ir parādība, kas pavada uzplaukumu. Nesegto līdzekļu
daudzuma palielinājumam noteikti vienmēr ir iespējama ietekme uz cenu pieauguma radīšanu. Tomēr
var notikt, ka tajā pašā laikā spēki, kas darbojas pretējā virzienā ir pietiekami spēcīgi, lai saglabātu
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cenu pieaugumu šaurās robežās vai pat to pilnībā novērstu. Vēsturiskais periods, kādā tirgus
ekonomikas raitu darbošanos atkal un atkal pārtrauca paplašināšanās riskantā uzņēmējdarbība, bija
nepārtrauktas ekonomikas attīstības laikmets. Nepārtrauktā virzīšanās uz priekšu jauna kapitāla
uzkrāšanā padarīja iespējamu tehnoloģisku uzlabojumu. Izlaide uz vienu ieguldītā vienību tika
palielināta, un uzņēmumi piepildīja tirgus ar pieaugošiem lētu preču apmēriem. Ja vienlaicīgais
palielinājums naudas piedāvājumā (plašākā nozīmē) būtu mazāk bagātīgs, nekā tas bija patiesībā, būtu
stājusies spēkā tendence uz visu preču cenu kritumu. Kā patiess vēsturisks notikums kredīta
paplašināšana vienmēr bija iemiesota vidē, kurā pret tās tendenci uz cenu palielinājumu pretdarbojās
spēcīgi faktori. Parasti pretēju spēku sadursmes rezultāts bija to, kas rada cenu kāpumu, pārsvars.
Tomēr bija arī daži izņēmuma gadījumi, kuros cenu augšupejošā kustība bija tikai neliela.
Visievērojamāko piemēru sniedza 1926.-1927.gada amerikāņu uzplaukums310.
Kredīta paplašināšanas pamatiezīmes neietekmē kāda īpaša tirgus datu plejāde. Tas, kas mudina
uzņēmēju sākt noteiktus projektus, nav nedz augstas, nedz zemas cenas kā tādas, bet gan neatbilstība
starp ražošanas izmaksām, nepieciešamajā kapitālā ietvertie procenti un sagaidāmās produktu cenas.
Kredīta paplašināšanas radīta procentu bruto tirgus likmes samazināšana vienmēr ir ietekme, šķietami
peļņu nesošākus padarot dažus projektus, kas iepriekš tādi nešķita. Tā pamudina uzņēmējus izmantot
piedāvājumu r + p1 + p2 it kā tas būtu r + p1 + p2 + p3 + p4. Tā noteikti rada investīciju struktūru un
ražošanas darbības, kas atšķiras no reālā kapitāla piedāvājuma un kurām beigās ir jāsagrūst. Tas, ka
dažreiz cenu atbilstošās izmaiņas notiek uz vispārējās pirktspējas palielināšanās tendences fona,
nepārvēršot šo tendenci pretējā virzienā, bet gan tikai nosakot stāvokli, ko vispārīgi varētu saukt par
cenu stabilitāti, tikai izmaina dažas šī procesa detaļas.
Tomēr, lai kādi nebūtu apstākļi, ir skaidrs, ka nekādas banku manipulācijas nevar sniegt ekonomikas
sistēmai ražošanas līdzekļus. Stabilai ražošanas paplašināšanai ir nepieciešami papildu ražošanas
līdzekļi, nevis nauda vai nesegtie līdzekļi. Kredīta paplašināšanas uzplaukums ir veidots uz bankas
zīmju un noguldījumu smiltīm. Tam ir jāsabrūk.
Sabrukums notiek tiklīdz uzplaukuma paātrinātais temps sabiedē bankas un tās sāk atturēties no
tālākas kredīta paplašināšanas. Uzplaukums var turpināties tikai tik ilgi, cik bankas ir gatavas brīvi
izsniegt visus tos kredītus, kas uzņēmējdarbībai ir nepieciešami tās pārmērīgo projektu izpildei, pilnībā
neatbilstot reālajam ražošanas faktoru piedāvājuma un patērētāju novērtējuma stāvoklim. Šos
iluzoros plānus - lētās naudas politikas radītās uzņēmējdarbības aprēķinu nepareizības mudināti - var
virzīt vien tad, ja var iegūt jaunus kredītus par bruto tirgus likmēm, kas mākslīgi ir samazinātas zem
lieluma, kādu tās sasniegtu netraucētā aizdevumu tirgū. Tieši šī starpība sniedz tiem maldinošo
ienesīguma šķietamību. Banku rīcības maiņa nerada krīzi. Tā tikai padara redzamus postījumus, ko
izplata uzplaukuma periodā uzņēmējdarbības pieļautās kļūdas.
Nedz arī uzplaukums varētu turpināties bezgalīgi, ja bankas stūrgalvīgi pieturētos pie savām
paplašināšanās politikām. Jebkurš mēģinājums aizstāt papildu nesegtos līdzekļus ar neesošiem
ražošanas līdzekļiem (proti, daudzumiem p3 un p4) ir nolemts neveiksmei. Ja kredīta paplašināšana
netiek laikus apturēta, uzplaukums pārvēršas uzplaukuma sabrukumā; sākas bēgšana pie faktiskām
vērtībām un visa naudas sistēma sabrūk. Tomēr parasti pagātnē bankas nav virzījušās lietas līdz
galējībām. Tās sāka satraukties laikā, kad galējā katastrofa vēl bija tālu prom.8
8. Nevajadzētu krist ilūzijā, ka šīs izmaiņas banku kredīta politikās izraisīja baņķieru un monetāro varas
institūciju vērīgums par nenovēršamajām turpinātas kredīta paplašināšanas sekām. Banku rīcības
maiņu mudināja noteikti institucionālie apstākļi, kas tiks aplūkoti tālāk 796.-797.lpp. Ekonomikas
aizstāvju vidū daži privātie baņķieri bija izcili; jo īpaši uzņēmējdarbības svārstību teorijas agrīnās
formas - Valūtas teorijas - izskaidrošana, lielākajā mērā bija britu baņķieru sasniegums. Tomēr
centrālo banku vadība un dažādu valdību monetārās politikas darbība ierasti tika uzticēta cilvēkiem,
kas nesaskatīja nekādu kļūdu neierobežotā kredīta paplašināšanā un apvainojās par jebkādu kritiku
viņu paplašināšanās riskantajiem pasākumiem.
Tiklīdz papildu nesegto līdzekļu pieplūdums beidzas, uzplaukuma gaisa pils sabrūk. Uzņēmējiem ir
jāierobežo savas darbības, jo viņiem trūkst finansējuma to turpināšanai pārspīlētā mērā. Cenas pēkšņi
samazinās, jo šīs nomocītās firmas mēģina iegūt skaidru naudu, lēti izmetot inventāru tirgus dubļos.
Rūpnīcas tiek slēgtas, sākto būvniecības projektu turpināšana tiek apturēta, darbinieki tiek atlaisti. Tā
kā no vienas puses daudzām firmām ļoti vajag naudu, lai izvairītos no bankrota, un no otras puses
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nevienai firmai vairs nav uzticamības, uzņēmējdarbības komponents procentu bruto tirgus likmē
strauji palielinās līdz pārmērīgam lielumam.
Nejauši institucionāli un psiholoģiski apstākļi vispārēji krīzes rašanos pārvērš panikā. Šo drausmīgo
notikumu aprakstīšanu var atstāt vēsturniekiem. Katalaktikas teorijas uzdevums nav sīki aprakstīt
panisko dienu un nedēļu postu un kavēties pie to dažubrīd grotiskajiem aspektiem. Ekonomika nav
ieinteresēta, kas ir nejaušs un nosacīts katra gadījuma atsevišķos apstākļos. Tās mērķis gluži pretēji ir
nošķirt to, kas ir būtisks un nepieciešams, no tā, kas ir tikai nejaušs. Tā nav ieinteresēta panikas
psiholoģiskajos apstākļos, bet tikai tajā, ka kredīta paplašināšanas uzplaukumam nenovēršami ir
jānoved pie procesa, kas ikdienas sarunās tiek saukts par depresiju. Tai ir jāapzinās, ka depresija
patiesībā ir pielāgošanās process, ražošanas darbības no jauna saskaņojot ar esošo tirgus datu
stāvokli: pieejamo ražošanas faktoru piedāvājumu, patērētāju vērtējumiem un jo īpaši arī ar sākotnējo
procentu stāvokli, kādu to parāda sabiedrības vērtējumi.
Tomēr šie dati vairs nav vienādi ar tiem, kas dominēja paplašināšanās procesa priekšvakarā. Krietni
daudz lietas ir mainījušās. Piespiedu ietaupīšana un - pat lielākā mērā - regulāra brīvprātīga
ietaupīšana varētu būt sniegusi jaunus ražošanas līdzekļus, kas nebija pilnībā izšķiesti uzplaukuma
izraisītās neefektīvās investīcijās un pārmērīgā patēriņā. Izmaiņas dažādu indivīdu un indivīdu grupu
turībā un ieņēmumos ir radušās nevienlīdzībā, kas raksturīga ikvienai uzpūšanas kustībai. Bez jebkādas
cēloņsakarības ar kredīta paplašināšanu varētu būt mainījies iedzīvotāju skaits un to veidojošo
indivīdu raksturpazīmes; tehnoloģiskās zināšanas var būt attīstījušās; pieprasījums pēc noteiktām
precēm var būt mainījies. Galīgais stāvoklis, uz kura izveidi tiecas tirgus, vairs nav tāds pats, uz kādu
tas tiecās pirms nemieriem, ko radīja kredīta paplašināšana.
Dažas no investīcijām, kas veiktas uzplaukuma periodā, šķiet - kad, novērtējot tās ar skaidro
pielāgošanas perioda spriedumu, tās vairs neaizmiglo uzplaukuma ilūzijas - kā pilnībā bezcerīgas
neveiksmes. Tās vienkārši ir jāatmet, jo pašreizējos līdzekļus, kas nepieciešami tālākai to izmantošanai,
nevar atgūt, pārdodot to produktus; šis „apgrozības” kapitāls ir steidzamāk nepieciešams citās vēlmju
apmierinājuma jomās; pierādījums ir tas, ka to var ienesīgāk izmantot citās jomās. Citas neefektīvas
investīcijas piedāvā kaut kādā ziņā labvēlīgākas iespējas. Protams, ir taisnība, ka neviens nebūtu sācis
ražošanas līdzekļus tajās ieguldīt, ja būtu veicis pareizus aprēķinus. Viņu veiktās neapmaināmās
investīcijas noteikti ir izšķiestas. Tomēr, tā kā tās ir neapmaināmas, fait accompli311, tās veido tālāku
rīcību ar jaunu problēmu. Ja ieņēmumi, ko sola to produktu pārdošana, ir gaidāmi lielāki par
pašreizējās darbības izmaksām, turpināšana ir peļņu nesoša. Lai gan cenas, kuras pērkošā sabiedrība ir
gatava pieļaut par to produktiem, nav pietiekami augstas, lai visas neapmaināmās investīcijas nestu
peļņu, tās ir pietiekamas, lai daļu - kaut gan nelielu - investīciju padarītu peļņu nesošu. Pārējā
investīciju daļa ir uzskatāma par izdevumiem bez nekādas atlīdzības - par kapitālu, kas ir izšķērdēts un
ir zudis.
Ja uz šo rezultātu paskatās no patērētāju viedokļa, rezultāts, protams, ir tāds pats. Patērētājiem klātos
labāk, ja vieglas naudas politikas radītās ilūzijas nebūtu kārdinājušas uzņēmējus izšķiest nepietiekamos
ražošanas līdzekļus, ieguldot tos mazāk steidzamu vēlmju apmierinājumā un tādējādi atturot tos no
ražošanas līnijām, kurās tie būtu apmierinājuši steidzamākas vajadzības. Tomēr pašreizējā situācijā
viņiem neatliek nekas cits, kā samierināties ar to, ko nevar mainīt. Pagaidām viņiem ir jāatsakās no
noteiktām ērtībām, ko viņi būtu varējuši izbaudīt, ja uzplaukums nebūtu izraisījis neefektīvas
investīcijas. Tomēr no otras puses, daļēju atlīdzību viņi var rast tajā, ka tagad ir viņiem ir pieejami daži
prieki, kas viņiem nebūtu sasniedzami, ja raito ekonomikas darbību kursu nebūtu traucējušas
uzplaukuma orģijas. Tā ir tikai niecīga atlīdzība, jo viņu pieprasījums pēc tām citām lietām, ko viņi
nesaņem neatbilstoša ražošanas līdzekļu izmantojuma dēļ, ir spēcīgāks nekā viņu pieprasījums pēc
šiem, tā teikt, „aizstājējiem”. Tomēr tā ir vienīgā iespēja, kas viņiem palikusi pašreizējos apstākļos un
ar pašreizējiem datiem.
Kredīta paplašināšanas galīgais iznākums ir vispārēja grimšana nabadzībā. Daži cilvēki var būt
palielinājuši savu turību; viņi neļāva savu spriešanu aptumšot masu histērijai un laikus izmantoja
iespēju priekšrocības, ko sniedza atsevišķa investora kustīgums. Citi indivīdi un indivīdu grupas varētu
būt ieguvuši - bez nekādas savas iniciatīvas - tikai no laika starpības starp preču, ko viņi pārdod, un
preču, ko viņi pērk, cenu pieauguma. Tomēr milzīgajam vairākumam ir jāsamaksā rēķins par
uzplaukuma laika neefektīvajām investīcijām un pārmērīgo patēriņu.
Ir jāpiesargājas no jēdziena grimšana nabadzībā nepareizas interpretācijas. Tas nebūt ne obligāti
nozīmē grimšanu nabadzībā salīdzinājumā ar apstākļiem, kas dominēja kredīta paplašināšanas
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priekšvakarā. Tas, vai notiek grimšana nabadzībā šajā ziņā, ir atkarīgs no noteiktiem katra gadījuma
datiem; katalaktika to nevar paredzēt apodiktiski. Apgalvojot, ka grimšana nabadzībā ir nenovēršams
kredīta paplašināšanas rezultāts, katalaktika domā par grimšanu nabadzībā salīdzinājumā ar situāciju,
kāda būtu attīstījusies bez kredīta paplašināšanas un uzplaukuma. Ekonomikas vēstures kapitālismā
raksturīga iezīme ir nerimstoša ekonomikas attīstība, pastāvīgs pieejamo ražošanas līdzekļu daudzuma
pieaugums un nepārtraukta virzība uz vispārējā dzīves līmeņa uzlabojumu. Šīs attīstības temps ir tik
straujš, ka uzplaukuma perioda gaitā tas var krietni pārspēt vienlaicīgos zaudējumus, ko radījušas
neefektīvas investīcijas un pārmērīgs patēriņš. Tad ekonomikas sistēma kopumā ir turīgāka
uzplaukuma beigās, nekā tā bija pašā savā sākumā; tā šķiet kļuvusi nabadzīgāka vien tad, kad to
salīdzina ar iespējām, kādas bija vēl labākam apmierinājumam stāvoklim.

Šķietamā noplakumu neesamība totalitārisma pārvaldībā
Daudzi sociālistu autori uzsver, ka ekonomikas krīžu un uzņēmējdarbības noplakumu atkārtota
parādīšanās ir parādība, kas raksturīga kapitālistu ražošanas veidam. No otras puses, viņi teic,
sociālistu sistēma ir droša pret šo ļaunumu.
Kā jau ir kļuvis skaidrs un tiks vēlāk parādīts atkal, cikliskas uzņēmējdarbības svārstības nav parādība,
kas rodas netraucēta tirgus jomā, bet gan ir rezultāts tam, ka valdības iejaucas uzņēmējdarbības
apstākļos ar mērķi samazināt procentu likmi zem lieluma, kādā to būtu noteicis brīvais tirgus312. Šajā
punktā mums ir jāaplūko tikai šķietamā stabilitāte, ko nodrošina sociālistiska plānošana.
Ir būtiski apzināties, ka tas, kas liek rasties ekonomikas krīzei, ir tirgus demokrātisks process. Patērētāji
neapstiprina ražošanas faktoru izmantojumu, kādu veic uzņēmēji. Viņi savu neatzinumu pauž ar rīcību,
pērkot vai atturoties no pirkšanas. Uzņēmēji, mākslīgi pazeminātas procentu bruto tirgus likmes
maldināti, nav investējuši tajās līnijās, kuras vissteidzamākās sabiedrības vajadzības apmierinātu
vislabākajā iespējamā veidā. Tiklīdz kredīta paplašināšana beidzas, šīs kļūdas kļūst redzamas.
Patērētāju attieksmju dēļ uzņēmējiem no jauna ir jāpielāgo savas darbības vislabākajam vēlmju
apmierinājumam. Šis uzplaukuma laikā pieļauto kļūdu likvidācijas un pielāgojuma patērētāju vēlmēm
process tiek saukts par depresiju.
Tomēr sociālistu ekonomikā nozīme ir tikai valdības vērtību spriedumiem un cilvēkiem ir atņemti
jebkādi līdzekļi izteikt savus vērtību spriedumus. Diktators neuztraucas par to, vai masas apstiprina
viņa lēmumu par to, cik daudz atvēlēt pašreizējam patēriņam un cik daudz papildu investīcijām. Ja
diktators iegulda vairāk un tādējādi samazina pašreizējam patēriņam pieejamos līdzekļus, cilvēkiem ir
jāēd mazāk un jātur savas mēles aiz zobiem. Nekāda krīze nerodas, jo subjektiem nav iespējas paust
savu neapmierinātību. Tur, kur nav nekādas uzņēmējdarbības, tā nevar būt nedz laba, nedz slikta. Var
būt bads un trūkums, bet nebūs nekādas depresijas tādā ziņā, kādā šis jēdziens ir izmantots, aplūkojot
tirgus ekonomikas problēmas. Tur, kur indivīdiem nav brīvas izvēles tiesību, viņi nevar protestēt pret
metodēm, ko izmanto tie, kas vada ražošanas darbību gaitu.

7. Procentu bruto tirgus likme deflācijas un kredīta sarukšanas ietekmē
Mēs pieņemam, ka noplakuma procesa gaitā viss daudzums, kādā naudas piedāvājums (plašākā
nozīmē) tiek samazināts, ir paņemts no aizdevumu tirgus. Tad aizdevumu tirgus un procentu bruto
tirgus likme tiek ietekmēta pašā procesa sākumā - brīdī, kurā naudas attiecībās notiekošās izmaiņas
vēl nav mainījušas preču un pakalpojumu cenas. Mēs varam, piemēram, apgalvot, ka valdība, kuras
mērķis ir deflācija, ņem aizdevumu un iznīcina aizņemto papīra naudu. Tāda procedūra pēdējo divu
gadu simtu laikā ir izmantota atkal un atkal. Ideja bija palielināt - pēc ieilguša uzpūšanas politikas
perioda - nacionālo naudas vienību līdz tās iepriekšējai metāla paritātei. Protams, lielākajā daļā
gadījumu noplakuma projekti drīz tika pārtraukti, jo to īstenošana saskārās ar pieaugošu pretestību un
turklāt tie uzkrāva smagu nastu valsts kasei. Vai arī mēs varam pieņemt, ka bankas - savas negatīvās
pieredzes no kredīta paplašināšanas radītas krīzes iebiedētas - ir apņēmības pilnas palielināt rezerves,
kas tiek turētas pret to saistībām, un tādējādi ierobežot apgrozības kredīta apmēru. Trešā iespēja būtu
tā, ka krīzes rezultāts ir banku, kas izsniedza apgrozības kredītu, bankrots un šo banku izsniegto
nesegto līdzekļu iznīcināšana samazina aizdevumu tirgū pieejamo kredīta piedāvājumu.
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Šajos gadījumos rodas pagaidu tendence uz procentu bruto tirgus likmes pieaugumu. Projekti, kas
būtu šķituši peļņu nesoši iepriekš, vairs tādi nešķiet. Attīstās tendence uz ražošanas faktoru cenu
kritumu un vēlāk arī uz plaša patēriņa preču cenu kritumu. Uzņēmējdarbība kļūst gausa. Strupceļš
beidzas vien tad, kas cenas un algu likmes vispārīgi tiek pielāgotas jaunajām naudas attiecībām. Tad
arī aizdevumu tirgus pielāgojas jaunajai situācijai un procentu bruto tirgus likmi vairs neizjauc
attīstībai piedāvātās naudas trūkums. Tādējādi naudas izraisīts procentu bruto tirgus likmes
palielinājums rada pagaidu sastingumu uzņēmējdarbībā. Deflācija un kredīta sarukšana, ne mazāk kā
inflācija un kredīta paplašināšana, ir elementi, kas izjauc raito ekonomikas darbību virzību. Tomēr
rupja kļūda ir aplūkot noplakumu un sarukšanu tā, ir kā tās būtu vienkārši uzpūšanas un
paplašināšanas līdzinieces.
Paplašināšana vispirms rada labklājības iluzoru šķietamību. Tā ir ārkārtīgi izplatīta, jo šķietami padara
vairākumu - vai pat ikvienu - turīgāku. Tā ir vilinoša īpašība. Ir nepieciešami īpaši garīgi centieni, lai to
apturētu. No otras puses sarukšana nekavējoties rada apstākļus, kurus ikviens ir gatavs nosodīt kā
ļaunumu. Tās nepopularitāte ir vēl lielāka par to, cik izplatīta ir paplašināšana. Tā rada spēcīgu
pretestību. Ļoti drīz politiskie spēki, kas pret to cīnās, kļūst neatvairāmi.
Bezseguma naudas uzpūšana un lētie aizdevumi valdībai sniedz papildu finansējumu valsts kasē;
noplakšana izsmeļ valsts kases krājumus. Kredīta paplašināšana ir labvēlīga bankām, sarukšana ir
zaudējumi. Uzpūšanā un paplašināšanā ir kārdinājums un noplakšanā un sarukšanā ir kaut kas
atbaidošs.
Tomēr atšķirības starp diviem pretējiem naudas kredīta manipulāciju veidiem nav tikai tajā, ka viens
no tiem ir iecienīts, bet otrs ir vispārēji negribēts. Salīdzinājumā ar uzpūšanu un paplašināšanu ir
mazāka iespējamība, ka noplakšana un sarukšana radīs postījumus ne tikai tādēļ, ka tās tiek reti
izmantotas. Tās ir mazāk postošas arī saistībā ar to raksturīgajām iezīmēm. Paplašināšanā ar
neefektīvām investīcijām un pārmērīgu patēriņu tiek iztērēti nepietiekami ražošanas faktori. Ja tā reiz
beidzas, ir nepieciešams garlaicīgais atkopšanās process, lai novērstu grimšanu nabadzībā, ko tā aiz
sevis atstājusi. Savukārt sarukšana nerada nedz neefektīvas investīcijas, nedz pārmērīgu patēriņu.
Uzņēmējdarbības aktivitāšu pagaidu ierobežojumu, kas rodas, var vispārīgi atlīdzināt ar atlaisto algoto
darbinieku un ražošanas materiālo faktoru, kuru pārdošana sarūk, īpašnieku patēriņa kritumu.
Nekādas ilgstošas rētas nepaliek. Kad sarukums beidzas, nav nepieciešams pielāgošanās process, lai
atlīdzinātu kapitāla patēriņa radītos zaudējumus.
Noplakšanai un kredīta ierobežošanai nekad nebija ievērojamas nozīmes ekonomikas vēsturē.
Lieliskus piemērus sniedza Lielbritānijas atgriešanās pie pirmskara sterliņa zelta paritātes gan pēc
Napoleona karu laika uzpūšanas, gan pēc Pirmā pasaules kara laika uzpūšanas. Abos gadījumos
parlaments un valdība pieņēma noplakšanas politiku, neizsverot abu metožu, kas pieejamas, lai
atgrieztos pie zelta standarta, plusus un mīnusus. Deviņpadsmitā gadsimta 20.gados tās varēja
attaisnot, jo tolaik naudas teorija nebija vēl izskaidrojusi iesaistītās problēmas. Vairāk nekā simt gadus
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vēlāk tā bija vienkārši neattaisnojamas ekonomikas, kā arī naudas vēstures nezināšanas parādīšana.
Nezināšana parādās arī noplakšanas un sarukuma sajaukšanā ar pielāgošanās procesu, līdz kuram ir
jānonāk ikvienam paplašināšanās uzplaukumam. No kredīta sistēmas institucionālās struktūras, kas
radīja uzplaukumu, ir atkarīgs, vai krīze rada nesegto līdzekļu daudzuma ierobežojumu. Tāds
ierobežojums var parādīties, kad krīzes rezultāts ir banku, kas izsniedz apgrozības kredītu, bankrots un
atlikušās bankas nekompensē kritumu ar atbilstošu paplašināšanu. Tomēr tā nav obligāta parādība,
kas pavada depresiju; nav šaubu, ka tā nav bijusi vērojama Eiropā pēdējo astoņdesmit gadu laikā un
apmērs, kādā tā parādījās Savienotajās Valstīs pēc 1913.gada Federālo rezervju likuma, ir uzkrītoši
pārspīlēts. Kredīta dārdzību, kas raksturo krīzi, rada nevis sarukums, bet gan atturēšanās no tālākas
kredīta paplašināšanas. Tā ievaino visus uzņēmumus - ne tikai tos, kas jebkurā gadījumā ir nolemti -,
bet ne mazākā mērā arī tos, kuru uzņēmējdarbība ir spēcīga un varētu zelt, ja būtu pieejams
piemērots kredīts. Tā kā nenokārtotie parādi netiek nomaksāti, bankām trūkst līdzekļu kredītu
izsniegšanai pat visstabilākajām firmām. Krīze kļūst vispārēja un liek visām uzņēmējdarbības nozarēm
un visām firmām ierobežot savu darbību apmēru. Tomēr nav līdzekļu, kā izvairīties no šīm iepriekšējā
uzplaukuma sekundārajām sekām.
Tiklīdz rodas depresija, notiek vispārējas žēlabas par noplakšanu un cilvēki klaigā pēc paplašināšanas
politikas turpinājuma. Tomēr ir taisnība, ka, pat ierobežojot pieejamo īstās naudas un nesegto līdzekļu
piedāvājumu, depresija rada naudas izraisītu tendenci uz naudas vienības pirktspējas palielinājumu.
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Katras firmas nodoms ir palielināt savus naudas krājumus, un šie centieni ietekmē attiecību starp
naudas piedāvājumu (plašākā nozīmē) un naudas pieprasījumu (plašākā nozīmē) naudas krājumam.
To piemēroti varētu saukt par noplakšanu. Tomēr rupja kļūda ir uzskatīt, ka preču cenu kritumu izraisa
šī tiekšanās pēc lielāka naudas krājuma. Cēloņsakarība ir pretēja. Ražošanas faktoru - gan materiālu,
gan cilvēku - cenas uzplaukuma periodā ir sasniegušas pārmērīgu augstumu. Tām ir jāsamazinās pirms
uzņēmējdarbība var atkal kļūt peļņu nesoša. Uzņēmēji palielina savu naudas krājumu, jo viņi atturas
no preču pirkšanas un darbinieku algošanas tik ilgi, kamēr cenu un algu struktūra nav pielāgota
reālajam tirgus datu stāvoklim. Tādējādi jebkāds valdības vai arodbiedrību mēģinājums novērst vai
atlikt šo pielāgojumu tikai pagarina stagnāciju.
Pat ekonomisti bieži vien nespēj izprast šo cēloņsakarību. Viņi skaidro šādi: cenu struktūra, kāda
attīstījās uzplaukumā, bija paplašināšanās spiediena rezultāts. Ja tālāks nesegto līdzekļu palielinājums
beidzas, cenu un algu augšupejošai kustībai ir jāapstājas. Tomēr, ja nebūtu noplakšanas, nevarētu
rasties nekāds cenu un algas likmju kritums.
Šī spriešana būtu pareiza, ja uzpūšanas spiediens nebūtu ietekmējis aizdevumu tirgu pirms tas bija
izsmēlis savas tiešās ietekmes uz preču cenām. Pieņemsim, ka nošķirtas valsts valdība izlaiž papildu
papīra naudu, lai samaksātu pabalstus pilsoņiem ar viduvējiem ienākumiem. Tādā veidā radīts preču
cenu pieaugums izjauktu ražošanu; tā būtu tendēta uz ražošanas maiņu no patēriņa precēm, ko
regulāri pērk valsts nesubsidētās grupas, uz tām precēm, ko pieprasa subsidētās grupas. Ja tāda veida
dažu grupu subsidēšanas politika vēlāk tiek pārtraukta, iepriekš subsidēto grupu pieprasīto preču
cenas samazināsies un preču, kuras pieprasīja iepriekš nesubsidētās grupas, cenas pieaugs krasāk.
Tomēr nebūs tendences uz naudas vienības pirktspējas atgriešanos stāvoklī, kādā tā bija periodā
pirms uzpūšanas. Cenu struktūru ilgstoši ietekmēs uzpūšanas riskantie pasākumi, ja valdība neizņems
no tirgus papildu papīra naudas daudzumu, ko tā injicējusi subsīdiju formā.
Apstākļi ir atšķirīgi kredīta paplašināšanā, kas vispirms ietekmē aizdevumu tirgu. Šajā gadījumā
uzpūšanas ietekmes dažādo kapitāla neefektīvu investīciju vai pārmērīga patēriņa sekas. Pārsolot
viens otru cīņā par lielāku ierobežotu ražošanas līdzekļu un darba piedāvājumu, uzņēmēji spiež cenas
uz lielumu, kādā tās var saglabāties vien tik ilgi, kamēr kredīta paplašināšana turpinās paātrinātā
tempā. Krass visu preču un pakalpojumu cenu kritums ir nenovēršams, tiklīdz apstājas tālāks papildu
nesegto līdzekļu ieplūdums.
Kamēr uzplaukums attīstās, dominē vispārēja tendence pirkt tik daudz, cik vien var, jo tiek gaidīts
tālāks cenu palielinājums. Depresijā no otras puses cilvēki atturas no pirkšanas, jo sagaida, ka cenas
turpinās kristies. Atkopšanās un atgriešanās pie „normāla stāvokļa” var sākties tikai tad, kas cenas un
algas likmes ir tik zemas, ka pietiekami liels cilvēku skaits pieņem, ka tās nekritīsies vēl vairāk. Tādēļ
vienīgie līdzekļi sliktas uzņēmējdarbības perioda saīsināšanai ir izvairīšanās no jebkādiem
mēģinājumiem atlikt vai iegrožot cenu un algas likmju kritumu.
Tikai tad, kad sāk veidoties atkopšanās, cenu struktūrā parādās izmaiņa naudas attiecībā, ko
ietekmējis nesegto līdzekļu daudzuma palielinājums.

Atšķirība starp kredīta paplašināšanu un vienkāršu uzpūšanu
Aplūkojot kredīta paplašināšanas sekas, mēs pieņēmām, ka kopējais papildu nesegto līdzekļu apmērs
tirgus sistēmā nonāk caur aizdevumu tirgu kā aizdevumi uzņēmējdarbībai. Viss, kas ir paredzēts par
kredīta paplašināšanas ietekmēm, ir saistīts ar šo nosacījumu.
Tomēr ir gadījumi, kuros tiesiskas un tehniskas kredīta paplašināšanas metodes tiek izmantotas
procedūrai, kas katalaktiski ir pavisam atšķirīga no īstas kredīta paplašināšanas. Politiskās un
institucionālās ērtības dēļ valdībai dažreiz ir izdevīgi izmantot banku iespējas kā bezseguma naudas
izlaišanas aizstājēju. Valsts kase aizņemas no bankas, un banka sniedz nepieciešamo finansējumu,
izsniedzot papildu kredītzīmes vai kreditējot valdību noguldījumu kontā. Tiesiski banka kļūst par valsts
kases kreditoru. Patiesībā visa darījuma rezultāts ir bezseguma naudas uzpūšana. Papildu nesegtie
līdzekļi nonāk tirgū pa valsts kases ceļu kā maksājumi par dažādiem valdības izdevumu priekšmetiem.
Šis valdības papildu pieprasījums ir tas, kas mudina uzņēmējus paplašināt savas darbības. Šo no jauna
radīto bezseguma naudas summu laišana klajā tieši neiejaucas procentu bruto tirgus likmē, lai kāda arī
būtu procentu likme, ko valdība maksā bankai. Tās ietekmē aizdevumu tirgu un procentu bruto tirgus
likmi - nemaz nerunājot par pozitīva uzcenojuma rašanos - tikai tad, ja daļa no tām nonāk aizdevumu
tirgū laikā, kad to ietekme uz preču cenām un algas likmēm vēl nav pabeigta.
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Tādi bija, piemēram, apstākļi Savienotajās Valstīs Otrajā pasaules karā. Neatkarīgi no kredīta
paplašināšanas politikas, ko valdība jau bija pieņēmusi pirms kara sākuma, valdība daudz aizņēmās no
komercbankām. Tehniski tā bija kredīta paplašināšana; pamatā tā bija banknošu laišanas klajā
aizstāšana. Citas valstis ķērās pie vēl sarežģītākām tehnikām. Tādējādi, piemēram, vācu reihs Pirmajā
pasaules karā pārdeva obligācijas sabiedrībai. Reihsbanka šos pirkumus finansēja, aizdodot lielāko
daļu nepieciešamā finansējuma pircējiem pret tām pašām obligācijām kā ķīlu. Neskatoties uz daļu, ko
pircējs ieguldīja no saviem līdzekļiem, bankas un sabiedrības nozīme visā darījumā bija tikai formāla.
Īstenībā papildu kredītzīmes bija neapmaināma papīra nauda.
Ir svarīgi pievērst uzmanību šiem faktiem, lai nejauktu kredīta paplašināšanas raksturīgās sekas ar
tām, ko rada valdības veidotā bezseguma naudas uzpūšana.

8. Tirdzniecības cikla naudas vai apgrozības kredīta teorija
Britu valūtas skolas uzņēmējdarbības ciklisku svārstību teorija bija neapmierinoša divos aspektos.
Pirmkārt, tā nespēja saprast, ka apgrozības kredītu var izsniegt ne tikai, izsniedzot kredītzīmes no
banku krājuma pārpalikuma pār skaidras naudas rezervēm, bet arī tādā rezervju pārsniegumā radot
bankas noguldījumus ar čeka izrakstīšanas tiesībām (čeku grāmatiņu nauda, noguldījumu valūta).
Rezultātā tā nesaprata, ka pēc pieprasījuma izmaksājamus noguldījumus var izmantot arī kā kredīta
paplašināšanas instrumentu. Šai kļūdai ir maza nozīme, jo to var vienkārši grozīt. Ir pietiekami uzsvērt
to, ka viss, kas attiecas uz kredīta paplašināšanu, ir spēkā visa veida kredīta paplašināšanai neatkarīgi
no tā, vai papildu nesegtie līdzekļi ir kredītzīmes vai noguldījumi. Tomēr Valūtas skolas mācības
iedvesmoja britu likumu normas, kas veidotas, lai novērstu kredīta paplašināšanas uzplaukumu un to
obligāto seku - depresiju - atgriešanos laikā, kad šis fundamentālais trūkums vēl nebija pietiekami
izprasts. 1844.gada Pīla likums314 un tā atdarinājumi citās valstīs nesasniedza gaidītos mērķus, un šī
neizdošanās satricināja Valūtas skolas prestižu. Banku skola nepelnīti triumfēja.
Otrs Valūtas teorijas trūkums bija nozīmīgāks. Tas ierobežoja tās spriešanu ar ārējās aizplūšanas
problēmu. Tā aplūkoja tikai konkrētu gadījumu, tas ir, kredīta paplašināšanu vienā valstī tikai tikmēr,
kamēr citās teritorijās nav nekādas kredīta paplašināšanas vai arī kredīta paplašināšana ir mazāka
apmēra. Vispārēji ar to pietika, lai izskaidrotu deviņpadsmitā gadsimta pirmās puses britu krīzes.
Tomēr tā pieskārās tikai problēmas virspusei. Būtiskais jautājums vispār netika uzdots. Nekas netika
darīts, lai noskaidrotu sekas vispārējai kredīta paplašināšanai bez ierobežota banku, kurām ir
ierobežots klientu loks, skaita. Abpusējās attiecības starp naudas piedāvājumu (plašākā nozīmē) un
procentu likmi netika analizētas. Dažādi projekti procentu samazināšanai vai pilnīgai atcelšanai,
izmantojot banku reformu, tika augstprātīgi izsmieti kā pūšļošanu, bet tie netika kritiski sīki izanalizēti
un atspēkoti. Naivais pieņēmums par naudas neitralitāti tika klusi apstiprināts. Tādējādi brīvas rokas
bija visiem kļūdainajiem mēģinājumiem interpretēt krīzes un uzņēmējdarbības svārstības ar tiešās
maiņas teoriju. Pagāja daudzi gadu desmiti pirms burvestība tika lauzta.
Kavēklis, ko naudas vai apgrozības kredīta teorijai bija jāpārvar, nebija tikai teorētiska kļūda, bet arī
politiski aizspriedumi. Sabiedrības viedoklim ir tieksme saskatīt procentos neko citu, kā vien
institucionālu šķērsli ražošanas paplašināšanai. Tā neapzinās, ka nākotnes preču vērtības
samazinājums pret pašreizējām precēm ir nepieciešama un mūžīga cilvēka rīcības kategorija un to
nevar atcelt ar bankas manipulācijām. Untumainu cilvēku un demagogu acīs procenti ir rupjo
ekspluatatoru ļauno mahināciju rezultāts. Mūžseno procentu neatzīšanu pilnībā ir atdzīvinājusi
mūsdienu iejaukšanās politika. Tā pieturas pie dogmas, ka labas valdības viens no augstākajiem
uzdevumiem ir samazināt procentu likmi, cik tālu vien iespējams, vai arī to vispār atcelt. Visas
mūsdienu valdības ir fanātiski nodevušās vieglas naudas politikai. Kā jau iepriekš ir bijis minēts, britu
valdība ir apgalvojusi, ka kredīta paplašināšana ir radījusi „brīnumu…, pārvērošot akmeni maizē” 315.
Ņujorkas Federālo rezervju bankas priekšsēdētājs ir pasludinājis, ka „galīga brīvība no vietējā naudas
tirgus pastāv ikvienai suverēnai nacionālai valstij, kurā ir institūcija, kas darbojas modernas centrālās
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bankas veidā, un kuras valūta nav apmaināma zeltā vai kādā citā precē” 316. Daudzas valdības,
universitātes un ekonomikas pētījumu institūti devīgi subsidē publikācijas, kuru galvenais mērķis ir
slavēt nevaldāmas kredīta paplašināšanas svētību un celt neslavu visiem pretiniekiem kā augļotāju
savtīgo interešu aizstāvjiem ar sliktiem nodomiem.
Ekonomikas sistēmu ietekmējošās viļņveidīgās kustības - uzplaukuma periodu, kam seko noplakuma
periodi atkārtošanās - ir nenovēršams rezultāts centieniem - atkal un atkal atkārtotiem - samazināt
procentu bruto tirgus likmi ar kredīta paplašināšanu. Nav veidu, kā izvairīties no kredīta
paplašināšanas radīta uzplaukuma galīga sabrukuma. Alternatīva ir vienīgi tas, vai krīzei vajadzētu
pienākt drīzāk brīvprātīgas atteikšanās no tālākas kredīta paplašināšanas rezultātā vai vēlāk kā galējai
un pilnīgai iesaistītās valūtas sistēmas katastrofai.
Vienīgais iebildums, kāds jebkad ir pacelts pret apgrozības kredīta teoriju, ir patiešām neveikls. Ir
apgalvots, ka procentu bruto tirgus likmes pazemināšana zem lieluma, kādu tā būtu sasniegusi
netraucētā aizdevumu tirgū, var rasties nevis kā apzinātās banku vai monetāro institūciju politikas
rezultāts, bet gan kā to konservatīvisma neapzinātas sekas. Saskaroties ar situāciju, kuras rezultāts atstājot to novārtā - būtu tirgus likmes palielinājums, bankas atturas no to izsniegto aizdevumu
procentu grozīšanas un tādējādi gribot negribot ieslīgst paplašināšanā317 . Šie apgalvojumi ir
nepamatoti. Tomēr, ja mēs esam gatavi atzīt to pareizumu argumenta dēļ, tie nekādi neietekmē
tirdzniecības cikla naudas izskaidrojuma būtību. Nav nozīmes, kādi ir konkrētie apstākļi, kas mudina
bankas paplašināt kredītu un nolaist procentu bruto tirgus likmi, kādu būtu noteicis netraucēts tirgus.
Nozīme ir tikai tam, ka bankas un naudas institūcijas vadās pēc idejas, ka procentu likmju lielums,
kādu to nosaka brīvs aizdevumu tirgus, ir ļaunums, ka labas ekonomikas politikas mērķis ir to
pazemināt un ka kredīta paplašināšana ir piemērots līdzeklis šī mērķa sasniegšanai, nekaitējot
nevienam, izņemot parazītiskos naudas aizdevējus. Šī apmātība rada to, ka tās sāk riskantus
pasākumus, kam beigās ir jārada ekonomikas krīze.
Ja šie fakti tiek ņemti vērā, var rasties kārdinājums atturēties no jebkādas diskusijas par problēmām,
kas iesaistītas tīras tirgus ekonomikas teorijā un nodot to intervences politikas - valdības iejaukšanās
tirgus parādībās - analīzei. Nav šaubu, ka kredīta paplašināšana ir viens no galvenajiem intervences
politikas jautājumiem. Tomēr pareizā vieta iesaistīto problēmu analīzei nav intervences politikas
teorija, bet gan tīrās tirgus ekonomikas teorija. Problēma, kas mums ir jāaplūko, būtībā ir par attiecību
starp naudas piedāvājumu un procentu likmi, kuras atsevišķa gadījuma sekas ir kredīta
paplašināšanās.
Viss, kas ir bijis apgalvots par jebkāda kredīta paplašināšanu, vienlīdz ir spēkā arī attiecībā uz jebkura
faktiskas naudas piedāvājuma palielinājuma ietekmi, kamēr vien šis papildu piedāvājums nonāk
aizdevumu tirgū agrīnā tā ieplūšanas tirgus sistēmā posmā. Ja naudas papildu daudzums palielina
aizdevumiem piedāvātās naudas daudzumu laikā, kad preču cenas un algas likmes vēl nav pilnībā
pielāgotas izmaiņām naudas attiecībās, ietekmes neatšķiras no kredīta paplašināšanas radītajām.
Analizējot kredīta paplašināšanas problēmu, katalaktika pilnīgo naudas un procentu teorijas mācības.
Tā netieši atspēko senās kļūdas par procentiem un atmasko fantāzijas plānus „atcelt” procentus ar
naudas vai kredīta reformu.
To, kas atšķir kredīta paplašināšanu no naudas piedāvājuma palielinājuma, kas var parādīties
ekonomikā, kas izmanto tikai preču naudu un nekādus nesegtos līdzekļus, noteic novirzes
palielinājuma daudzumā un īslaicīgā tā ietekmes uz dažādām tirgus daļām secība. Pat straujš
dārgmetālu ieguves palielinājums nekad nevar sasniegt apmēru, kādu var iegūt kredīta paplašināšana.
Zelta standarts bija iedarbīga kontrole pār kredīta paplašināšanu, jo tā piespieda bankas savos
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riskantajos paplašināšanās pasākumos nepārsniegt noteiktas robežas . Zelta standarta paša
uzpūšanas iespējas tikai ierobežoja zelta ieguves nepastāvība. Turklāt tikai daļa no papildu zelta
nekavējoties palielināja aizdevumu tirgū pieejamo piedāvājumu. Lielākā daļa vispirms ietekmēja preču
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Tomēr nepārtraukts preču naudas daudzuma palielinājums izrādīja stingru paplašināšanās spiedienu
uz aizdevumu tirgu. Procentu bruto tirgus likme nepārtraukti - pēdējo gadsimtu gaitā - bija pakļauta
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papildu naudas ieplūšanas aizdevumu tirgū ietekmei. Protams, šo spiedienu pēdējā pusotra gadsimta
laikā anglosakšu valstīs un pēdējā gadsimta laikā Eiropas kontinenta valstīs krietni pārspēja ietekmes
no vienlaicīgi augošā apgrozības kredīta, ko bankas izsniedza neatkarīgi no saviem - laiku pa laikam
atkārtotiem - skaidriem centieniem samazināt procentu bruto tirgus likmi ar pastiprinātu kredīta
paplašināšanu. Tādējādi trīs tendences uz procentu bruto tirgus likmes pazeminājumu darbojās
vienlaicīgi un viena otru pastiprināja. Viena bija stingra preču naudas daudzuma palielinājuma
rezultāts, otra bija rezultāts spontānai nesegto līdzekļu attīstībai bankas darbībās, trešā bija apzinātas
pret procentiem vērstas politikas, ko atbalstīja varas iestādes un apstiprināja sabiedriskā doma, auglis.
Protams, nav iespējams kvantitatīvā veidā noskaidrot to kopējās darbības ietekmi un katras no tām
ieguldījumu; atbildi uz tādu jautājumu var sniegt tikai vēsturiska izpratne.
Katalaktikas spriešana var mums parādīt tikai to, ka nenozīmīgu, bet nepārtrauktu spiedienu uz
procentu bruto tirgus likmi, kas rodas no nepārtraukta zelta daudzuma palielinājuma un arī no
nenozīmīga nesegto līdzekļu daudzuma palielinājuma, ko nepārspīlē un nepastiprina mērķtiecīga
vieglas naudas politika, var kompensēt pielāgošanas un piemērošanas spēki, kas raksturīgi tirgus
ekonomikai. Uzņēmējdarbības spēja pielāgoties, ko mērķtiecīgi nav sabotējuši tirgum svešas izcelsmes
spēki, ir pietiekami spēcīga, lai kompensētu ietekmes, ko tādi nenozīmīgi satricinājumi aizdevumu
tirgū varētu radīt.
Statistiķi ir mēģinājuši izpētīt uzņēmējdarbības svārstību garos viļņus ar statistiskām metodēm. Tādi
mēģinājumi bija velti. Modernā kapitālisma vēsture ir protokols par stingru ekonomikas attīstību, ko
atkal un atkal ir pārtraukuši drudžaini uzplaukumi un to atskaņas - depresijas. Vispārēji iespējams ir
statistiski saskatīt šīs svārstības, kas parādās atkārtoti, no vispārējas tendences uz ieguldītā kapitāla
apmēra palielinājumu un saražotās produkcijas daudzuma. Ir neiespējami atklāt jebkādu ritmisku
svārstību pašā vispārējā tendencē.

9. Tirgus ekonomika tirdzniecības cikla atkārtošanās ietekmē
Uzpūšanas un kredīta paplašināšanas izplatība, kas ir pamats atkārtotiem mēģinājumiem padarīt
cilvēkus turīgus ar kredīta paplašināšanu, un tādējādi ciklisku uzņēmējdarbības svārstību cēlonis,
skaidri parādās ierastajā terminoloģijā. Uzplaukums tiek saukts par labu uzņēmējdarbību, labklājību
un augšupeju. Tā nenovēršamas atskaņas - pielāgošanās tirgus reālo datu apstākļiem - tiek sauktas par
krīzi, pagrimumu, sliktu uzņēmējdarbību, depresiju. Cilvēki saceļas pret ieskatu, ka traucējošais
elements ir saskatāms uzplaukuma perioda neefektīvās investīcijās un pārmērīgā patēriņā un ka tāds
mākslīgi radīts uzplaukums ir nolemts neveiksmei. Viņi meklē filozofu akmeni, lai tas ilgtu mūžīgi.
Jau ir bijis norādīts, kādā ziņā mums ir ļauts kvalitātes uzlabojumu un produktu daudzuma
palielinājumu saukt par ekonomikas attīstību. Ja mēs šo mērauklu pielāgojam dažādiem
uzņēmējdarbības ciklisku svārstību posmiem, tad mums ir jāsauc uzplaukums par pasliktināšanos un
depresija par attīstību. Ar neefektīvām investīcijām uzplaukums izšķiež nepietiekamos ražošanas
faktorus un ar pārmērīgu patēriņu samazina pieejamo krājumu; par tā šķietamo svētību tiek
samaksāts ar slīgšanu nabadzībā. No otras puses depresija ir ceļš atpakaļ uz situāciju, kurā visi
ražošanas faktori tiek izmantoti labākajam iespējamam patērētāju vissteidzamāko vajadzību
apmierinājumam.
Ir bijuši izmisīgi mēģinājumi atrast uzplaukumā kādu pozitīvu ieguldījumu ekonomikas attīstībā.
Uzsvars ir likts uz piespiedu ietaupīšanas nozīmi kapitāla uzkrāšanas veicināšanā. Arguments ir velts.
Jau ir bijis parādīts, ka ir ļoti apšaubāmi, vai piespiedu ietaupīšana var jebkad sasniegt ko vairāk, kā
vien atsvērt daļu uzplaukuma radītā kapitāla patēriņa. Ja tie, kas slavē šķietamās piespiedu
ietaupīšanas izdevīgās ietekmes, būtu konsekventi, viņi aizstāvētu fiskālo sistēmu, kas subsidē bagātos
no nodokļiem, kas iekasēti no cilvēkiem ar pieticīgiem ienākumiem. Ar šo metodi panākta piespiedu
ietaupīšana sniegtu tīro pieejamā kapitāla daudzuma palielinājumu, vienlaicīgi neradot daudz lielāka
apmēra kapitāla patēriņu.
Kredīta paplašināšanas aizstāvji turklāt ir uzsvēruši, ka dažas no uzplaukumā veiktajām neefektīvajām
investīcijām vēlāk kļūst peļņu nesošas. Šīs investīcijas, viņi saka, tika veiktas pārāk ātri, tas ir, laikā, kad
ražošanas līdzekļu piedāvājuma stāvoklis un patērētāju novērtējumi vēl neļāva to izveidi. Tomēr
radītie postījumi nebija pārāk lieli, jo šie projekti jebkurā gadījumā būtu īstenoti vēlākā datumā.
Varētu atzīt, ka šis apraksts ir atbilstošs attiecībā uz dažiem uzplaukuma radītu neefektīvu investīciju
gadījumiem. Tomēr neviens neuzdrošinātos aizstāvēt, ka apgalvojums ir pareizs attiecībā uz visiem
projektiem, kuru īstenošanu ir iedrošinājušas vieglas naudas politikas radītas ilūzijas. Lai kā arī nebūtu,
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tas nevar ietekmēt uzplaukuma sekas un nevar likvidēt vai apslēpt radušos depresiju. Neefektīvu
investīciju ietekmes parādās neatkarīgi no tā, vai šīs neefektīvās investīcijas vēlākā laikā mainītos
apstākļos kļūs par saprātīgām investīcijām. Kad 1845.gadā Anglijā tika uzbūvēts dzelzceļš, kas netiktu
būvēts, ja nebūtu kredīta paplašināšanas, apstākļus nākamajos gados neietekmēja izredzes, ka
1870.gadā vai 1880.gadā būs pieejami tā būvniecībai nepieciešamie ražošanas līdzekļi. Ieguvums, kas
vēlāk radās no tā, ka aplūkotais dzelzceļš nebija jābūvē no jauna tērējot kapitālu un darbu, 1847.gadā
nebija nekāda kompensācija par zaudējumiem, kas radās tā priekšlaicīgas būvniecības dēļ.
Uzplaukums rada slīgšanu nabadzībā. Tomēr vēl katastrofālāki ir tā morālie postījumi. Tas cilvēkus
padara grūtsirdīgus un nomāktus. Jo optimistiskāki viņi bija uzplaukuma iluzorajā labklājībā, jo lielāks
ir viņu izmisums un vilšanās sajūta. Indivīds vienmēr ir gatavs piedēvēt laimīgo gadījumu pats savai
lietpratībai un uztvert to kā ļoti pelnītu balvu par viņa talantu, centību un krietnumu. Tomēr par
veiksmes aizgriešanos viņš vienmēr atbildīgu tur kādu citu, un visvairāk sociālo un politisko institūciju
bezjēdzību. Viņš nevaino varas iestādes par uzplaukuma veicināšanu. Viņš zākā tās par nenovēršamo
sabrukumu. Sabiedrības viedoklī lielāka uzpūšana un lielāka kredīta paplašināšana ir vienīgais līdzeklis
pret ļaunumiem, ko ir radījusi uzpūšana un kredīta paplašināšana.
Lūk, viņi saka, ir fabrikas un fermas, kuru jauda ražot nav nemaz izmantota vai nav izmantota pilnā
apmērā. Lūk, ir neizmantojumu preču kalni un milzum daudz nenodarbinātu strādnieku. Tomēr, lūk, ir
arī cilvēku masas, kas būtu laimīgi, ja tikai viņi varētu savas vēlmes apmierināt plašāk. Trūkst vienīgi
kredīta. Papildu kredīts ļautu uzņēmējiem atsākt vai paplašināt ražošanu. Nenodarbinātie atkal atrastu
darbu un varētu nopirkt produktus. Tāda spriešana šķietami spēj iedvest uzticamību. Tomēr tā ir
pilnīgi nepareiza.
Ja preces nevar pārdot un strādnieki nevar atrast darbu, iemesls var būt tikai tas, ka prasītās cenas un
algas ir pārāk lielas. Tam, kurš vēlas pārdot savu inventāru vai savas spējas strādāt, ir jāsamazina savs
pieprasījums, līdz viņš ir atradis pircēju. Tāds ir tirgus likums. Tāds ir instruments, ar kuru tirgus vada
ikvienu indivīda rīcību sliedēs, kurās tā var sniegt labāko ieguldījumu patērētāju vēlmju
apmierinājumā. Uzplaukuma neefektīvās investīcijas ir nevietā nolikušas neapmaināmus ražošanas
faktorus dažās līnijās uz citu līniju, kurās tie būtu steidzamāk vajadzīgi, rēķina. Ir nesamērība
neapmaināmo faktoru piešķiršanā dažādām rūpniecības jomām. Šo nesamērību var novērst vienīgi ar
jauna kapitāla uzkrāšanu un tā izmantojumu tajās jomās, kurās tas ir vissteidzamāk nepieciešams. Šis
ir lēns process. Kamēr tas attīstās, ir neiespējami pilnībā izmantot ražošanas jaudas dažās fabrikās,
kurām trūkst komplementāro ražošanas iekārtu.
Velti ir iebilst, ka ir arī neizmantota jauda fabrikās, kas ražo preces, kuru specifiskais raksturs ir zems.
Gauso šo preču pārdošanu, tiek teikts, nevar izskaidrot ar nesamērīgu dažādu nozaru aprīkošanu ar
kapitālu; tās var izmantot un ir nepieciešamas daudz atšķirīgiem pielietojumiem. Arī tā ir kļūda. Ja
tērauda un dzelzs rūpnīcas, vara raktuves un kokzāģētavas nevar darbināt ar to pilnu jaudu, iemesls
var būt tikai tas, ka tirgū nav pietiekami pircēju, kas ir gatavi iegādāties visu to izlaidi par cenām, kas
sedz to pašreizējās izmantošanas izmaksas. Tā kā mainīgās izmaksas var veidot tikai citu produktu
cenas un algas un tas pats ir spēkā attiecībā uz šo citu produktu cenām, tas vienmēr nozīmē, ka algas
likmes ir pārāk augstas, lai apgādātu tos, kas vēlas strādāt, ar darbu un izmantotu neapmaināmo
aprīkojumu ar pilnu jaudu, ko noteikusi prasība, ka nespecifiskus ražošanas līdzekļus un darbu nevar
atņemt izmantojumam, kurā tas piepilda steidzamākas vajadzības.
Pārvarot uzplaukuma sabrukumu ir tikai viens ceļš uz stāvokli, kurā progresīva kapitāla uzkrāšana
nodrošina stingru materiālās labklājības uzlabojumu: jaunos ietaupījumos ir jāuzkrāj ražošanas līdzekļi,
kas vajadzīgi saskanīgam visu ražošanas nozaru aprīkojumam ar nepieciešamo kapitālu. Ir jāsniedz
trūkstošie ražošanas līdzekļi tajās nozarēs, kas uzplaukumā pārmērīgi tika atstātas novārtā. Algas
likmēm ir jāsamazinās; cilvēkiem īslaicīgi ir jāierobežo savs patēriņš līdz neefektīvās investīcijās
izšķiestais kapitāls ir atjaunots. Tie, kam nepatīk šīs pielāgošanās perioda grūtības, laikus ir jāatturas
no kredīta paplašināšanas.
Pielāgošanās procesā nav lietderīgi iejaukties ar jaunas kredīta paplašināšanas līdzekļiem. Labākajā
gadījumā tas tikai pārtrauks, traucēs un paildzinās depresijas atveseļošanās procesu, ja vien neradīs
jaunu uzplaukumu ar visām tā nenovēršamajām sekām.
Pielāgošanas procesu - pat bez jebkādas kredīta paplašināšanas - kavē neapmierinātības un vilšanās
psiholoģiskās ietekmes. Cilvēki lēnām atbrīvojas no pašapmāna par maldīgo labklājību. Uzņēmēji
mēģina turpināt peļņu nenesošus projektus; viņi piever acis uz ieskatiem, kas sāpina. Darbinieki atliek
savu prasību samazināšanu līdz līmenim, kādu prasa tirgus stāvoklis; viņi vēlas, ja iespējams, izvairīties
no sava dzīves līmeņa samazinājuma un savas nodarbošanās un dzīvesvietas maiņas. Jo lielāks bija
cilvēku optimisms augšupejas laikā, jo vairāk viņiem ir atņemta drosme. Uz brīdi viņi ir zaudējuši
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pašpārliecību un uzņēmības garu tādā mērā, ka viņi par nespēj izmantot labas iespējas. Tomēr
sliktākais ir tas, ka cilvēki ir nelabojami. Pēc dažiem gadiem viņi no jauna sāk kredīta paplašināšanu, un
vecais stāsts atkārtojas.

Neizmantotu ražošanas faktoru nozīme pirmajos uzplaukuma posmos.
Mainīgā ekonomikā vienmēr ir nepārdots inventārs (pārsniedzot tos daudzumus, kas tehnisku iemeslu
dēļ ir jātur krājumā), nenodarbināti strādnieki un neizmantota neapmaināmo ražošanas iekārtu jauda.
Sistēma virzās uz stāvokli, kurā nebūs nedz nenodarbinātu strādnieku, nedz iekārtu pārpalikuma319.
Tomēr tā kā jaunu datu parādīšanās nepārtraukti novirza šo ceļu uz jaunu mērķi, vienlīdzīgi mainīgas
ekonomikas nosacījumi nekad netiek īstenoti.
Neapmaināmo ieguldījumu neizmantotās jaudas klātbūtne ir pagātnē pieļauto kļūdu rezultāts.
Investoru pieņēmumi - kā to pierādīja vēlāki notikumi - nebija pareizi; tirgus spraigāk prasa citas
preces, nevis tās, ko var saražot šīs fabrikas. Lieku iekārtu uzkrāšana un strādnieku katalaktisks
bezdarbs ir spekulatīvs. Krājuma īpašnieks atsakās pārdot par tirgus cenu, jo viņš cer vēlākā datumā
saņemt lielāku cenu. Nenodarbināts strādnieks atsakās mainīt savu profesiju vai dzīvesvietu vai
piekrist zemākai apmaksai, jo viņš cer vēlākā datumā saņemt darbu ar augstāku samaksu savā
dzīvesvietā un savā uzņēmējdarbības nozarē. Abi vilcinās pielāgot savas prasības pašreizējai tirgus
situācijai, jo viņi gaida izmaiņas datos, kas mainīs apstākļus viņiem par labu. Viņu vilcināšanās ir viens
no iemesliem, kādēļ sistēma vēl nav pielāgojusies tirgus apstākļiem.
Kredīta paplašināšanas aizstāvji norāda, ka tiek gribēts vairāk nesegto līdzekļu. Tad rūpnīcas strādās ar
pilnu jaudu, iekārtas tiks pārdotas par cenu, kādu to īpašnieki uzskata par apmierinošu un
nenodarbinātie iegūs darbu par algu, kādu viņi uzskata par apmierinošu. Šī ļoti izplatītā doktrīna
norāda, ka cenu kāpums, ko radījuši papildu nesegtie līdzekļi, tādā pašā laikā un tādā pašā apmērā
ietekmētu visas citas preces un pakalpojumus, kamēr lieko iekārtu īpašnieki un nenodarbinātie
strādnieki piekristu nominālajām cenām un algām, ko viņi pašlaik prasa - velti, protams. Ja tas notiktu,
reālās cenas un reālās algas likmes, ko saņēmuši šie nepārdoto iekārtu īpašnieki un nenodarbinātie
strādnieki, kristos - proporcionāli citu preču un pakalpojumu cenām - līdz lielumam, kāds ir
nepieciešams, lai atrastu pircējus un darba devējus.
Uzplaukuma gaitu būtiski neietekmē tas, ka tā priekšvakarā ir neizmantotas jaudas, nepārdots iekārtu
pārpalikums un nenodarbināti strādnieki. Pieņemsim, ka ir neizmantotas iekārtas vara raktuvēm,
nepārdoti vara krājumi un nenodarbināti vara raktuvju strādnieki. Vara cena ir tādā līmenī, kur ieguve
dažās raktuvēs neatmaksājas; to strādnieki tiek atlaisti; ir spekulanti, kas atturas no savu krājumu
pārdošanas. Lai šīs raktuves atkal padarītu peļņu nesošas - dot darbu bezdarbniekiem un pārdot
krājumus, nenodzenot cenas zem ražošanas izmaksām - ir nepieciešams pieejamo ražošanas līdzekļu
daudzuma pieaugums p, kas ir pietiekami liels, lai būtu iespējams tāds ieguldījumu un ražošanas un
patēriņa apmēra palielinājums, ka rodas atbilstošs pieprasījuma pēc vara pieaugums. Ja tomēr šis
pieaugums p nerodas un uzņēmēji, kredīta paplašināšanas maldināti, tomēr rīkojas tā, it kā p patiešām
būtu pieejams, apstākļi vara tirgū - kamēr turpinās uzplaukums - ir tādi, it kā p patiešām būtu
pievienots pieejamo ražošanas līdzekļu daudzumam. Tomēr viss, kas ir bijis paredzēts par
nenovēršamajām kredīta paplašināšanas sekām, piederas arī šim gadījumam. Vienīgā atšķirība ir tas,
ka attiecībā uz varu nepiemērota ražošanas paplašināšana nav jāsasniedz, atsaucot kapitālu un darbu
no izmantojumiem, kuros tie labāk piepildītu patērētāju vēlmes. Attiecībā uz varu jaunais uzplaukums
sastopas ar daļu neefektīvu kapitāla investīciju un neefektīvu darba izmantojumu, kas jau bija
iepriekšējā uzplaukumā, kura pielāgošanās process vēl nav noslēdzies.
Tādējādi kļūst acīmredzams, cik veltīgi ir pamatot jaunu kredīta paplašināšanu, atsaucoties uz
neizmantotu jaudu, nepārdotiem - vai kā cilvēki nepareizi saka „nepārdodamiem” - krājumiem un
nenodarbinātiem strādniekiem. Jaunas kredīta paplašināšanas sākums sastopas ar atgādinājumiem
par iepriekšējām neefektīvām investīcijām un neefektīvu nodarbinātību, kas vēl nav dzēsti
pielāgošanas procesā, un šķietami remdē iesaistītos trūkumus. Tomēr patiesībā tas ir tikai
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pielāgošanās procesa un atgriešanās pie saprātīgiem apstākļiem pārtraukums320. Tas, ka ir
neizmantota jauda un nodarbinātība, nav derīgs arguments pret apgrozības kredīta teorijas
pareizumu. Kredīta paplašināšanas un uzpūšanas aizstāvju uzskats, ka atturēšanās no tālākas kredīta
paplašināšanas un uzpūšanas iemūžinās depresiju, ir pilnībā nepareizs. Šo autoru rosinātie līdzekļi
nepadarīs uzplaukumu mūžīgu. Tie vienkārši izjauks atkopšanās procesu.

Tirdzniecības ciklu nemonetāru izskaidrojumu kļūdas
Aplūkojot kļūdainos mēģinājumus izskaidrot uzņēmējdarbības cikliskās svārstības ar nemonetāru
mācību, vispirms ir jāuzsver viens punkts, kas līdz šim ir nepiemēroti atstāts novārtā.
Bija ideju skolas, kurām procenti bija tikai cena, kas samaksāta par naudas vai naudas aizstājēju
daudzuma izvietojuma iegūšanu. No šī uzskata tās diezgan loģiski secināja, ka naudas un naudas
aizstājēju trūkuma likvidācija pilnībā atceltu procentus un rezultāts būtu bezmaksas kredīts. Ja tomēr
kāds nepiekrīt šim uzskatam un izprot sākotnējo procentu dabu, pati problēma sniedz risinājumu, no
kura nevajadzētu vairīties. Papildu kredīta piedāvājumam, ko radījis naudas vai nesegto līdzekļu
daudzuma palielinājums, noteikti ir vara samazināt procentu bruto tirgus likmi. Ja procenti nav tikai
monetāra parādība un tādējādi nevar tikt ilgstoši pazemināti vai arī novērsti ar naudas vai nesegto
līdzekļu piedāvājuma palielinājumu - lai cik arī lielu -, tie pāriet ekonomikā, lai parādītu, cik liela
procentu likme, kas atbilst tirgus nemonetāro datu stāvoklim, pati atjaunojas. Tam ir jāizskaidro, kāda
veida process novērš naudas izraisītu tirgus likmes novirzi no stāvokļa, kas ir atbilstošs cilvēku
vērtējuma par pašreizējām precēm un nākotnes precēm attiecībai. Ja ekonomika nespētu to sasniegt,
tā netieši atzītu, ka procenti ir monetāra parādība un varētu pat pilnībā pazust izmaiņu naudas
attiecībās gaitā.
Nemonetāriem tirdzniecības cikla izskaidrojumiem pieredze, ka pastāv depresiju atkārtošanās, ir
galvenais. To aizstāvji vispirms savā ekonomikas notikumu secībā nesaskata nekādus pavedienus, kas
varētu ierosināt apmierinošu šo mīklaino traucējumu interpretāciju. Viņi izmisīgi meklē pagaidu
līdzekļus, lai uzliktu ielāpu savām mācībām, uzdodot tos par cikla teoriju.
Naudas vai apgrozības kredīta teorijas gadījums ir atšķirīgs. Modernā naudas teorija beidzot ir
noskaidrojusi visus priekšstatus par šķietamu naudas neitralitāti. Tā neapstrīdami ir pierādījusi, ka
tirgus ekonomikā darbojas faktori, par kuriem doktrīnai, kas nezina par naudas dzinējspēku, nav nekas
sakāms. Katalaktikas sistēma, kas ietver zināšanas par to, ka nauda nav neitrāla, un par tās
dzinējspēku, uzdod jautājumus par to, kā izmaiņas naudas attiecībā ietekmē procentu likmi sākotnēji
īstermiņā un pēc tam ilgtermiņā. Sistēma būtu nepilnīga, ja tā nevarētu atbildēt uz šiem jautājumiem.
Pretruna būtu tas, ja tā sniegtu atbildi, kas vienlaikus neizskaidrotu tirdzniecības cikliskās svārstības.
Pat tad, ja nekad nebūtu bijis tādas lietas kā nesegtie līdzekļi un apgrozības kredīts, modernā
katalaktika būtu spiesta pacelt problēmu par saistībām starp naudas attiecības izmaiņām un procentu
likmi.
Jau ir bijis minēts, ka ikvienā nemonetārā cikla izskaidrojumā ir jāatzīst, ka naudas vai nesegto līdzekļu
palielinājums ir obligāts nosacījums, lai rastos uzplaukums. Ir acīmredzams, ka vispārēja cenu
tendence uz pieaugumu, ko nav radījis vispārējs ražošanas un tirdzniecībā piedāvāto preču
piedāvājuma samazinājums, nevar rasties, ja naudas piedāvājums (plašākā nozīmē) nav palielinājies.
Tagad mēs varam redzēt, ka monetārā izskaidrojuma aizstāvjiem otra iemesla dēļ arī ir jāmeklē glābiņš
pie teorijas, kuru viņi zākā. Tādēļ teorija viena pati atbild uz jautājumu, kā papildu naudas un nesegto
līdzekļu ieplūdums ietekmē aizdevumu tirgu un procentu tirgus likmi. Tikai tie, kuriem procenti ir tikai
institucionāli noteikta naudas trūkuma rezultāts, var atturēties, netieši atzīstot cikla apgrozības
kredīta teoriju. Tas izskaidro, kādēļ neviens kritiķis nekad nav izstrādājis jebkādu saprātīgu iebildumu
pret šo teoriju.
Fanātisms, ar kādu visu nemonetāro mācību atbalstītāji atsakās atzīt savas kļūdas, protams, parāda
politiskās noslieces. Marksisti ir atklājuši pielietojumu komerciālās krīzes interpretācijai kā kapitālisma
ļaunuma pazīmei, kā tā ražošanas „anarhijas” obligātam rezultātam321. Sociālisti, kas nav marksisti, un
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intervences politikas atbalstītāji ne mazāk dedzīgi vēlas parādīt, ka tirgus ekonomika nevar izvairīties
no depresiju atgriešanās. Viņi dedzīgāk vēlas uzbrukt monetārajai teorijai, jo valūtas un kredīta
manipulācija pašlaik ir galvenais instruments, ar kuru antikapitālistu valdības vēlas izveidot valdības
322
visvarenību .
Mēģinājumi savienot uzņēmējdarbības depresijas ar kosmiskām ietekmēm, no kuriem ievērojamākais
323
bija Viljama Stenlija Dževonsa Saules plankuma teorija , cieta pilnīgu neveiksmi. Tirgus ekonomikai
gluži apmierinošā veidā ir sekmējies pielāgot ražošanu un tirgošanos visiem cilvēka dzīves un tās vides
dabiskajiem apstākļiem. Diezgan patvaļīgi ir pieņemt, ka ir tikai viens dabisks fakts - proti, šķietamās
ritmiskās ražas pārmaiņas -, ar kuru tirgus ekonomika nezina, kā tikt galā. Kādēļ uzņēmēji nespēj atzīt
labības svārstību faktu un pielāgot uzņēmējdarbību tā, lai mazinātu to katastrofālās ietekmes uz
saviem plāniem?
Marksistu saukļa „ražošanas anarhijas” vadītas, mūsdienu nemonetārā cikla mācības paskaidro
tirdzniecības cikliskās svārstības kā šķietamu kapitālisma ekonomikai raksturīgu tendenci attīstīt
nesamērīgumu starp dažādās rūpniecības nozarēs veiktu investīciju apmēru. Lai gan šīs nesamērīguma
mācības neapstrīd to, ka katrs uzņēmējs vēlas izvairīties no tādām kļūdām, kurām ir jānes viņam
nopietni finansiāli zaudējumi, uzņēmēju un kapitālistu darbību būtība ir tieši neiesaistīties projektos,
kurus viņi neuzskata par peļņu nesošiem. Ja kāds pieņem, ka uzņēmējiem dominē tendence uz
neveiksmi šajās darbībās, viņš netieši norāda, ka visi uzņēmēji ir tuvredzīgi. Viņi ir pārāk dumji, lai
izvairītos no noteiktām kļūmēm, un tādējādi atkal un atkal lietu kārtošanā pieļauj rupjas kļūdas. Un
visai sabiedrībai kopumā ir jāmaksā par cietpauru spekulantu, veicinātāju un uzņēmēju kļūdām.
Ir acīmredzams, ka cilvēki kļūdās, un uzņēmēji noteikti nav bez šīs cilvēcīgās vājības. Tomēr nedrīkst
aizmirst, ka tirgū izlases process darbojas nemitīgi. Tur dominē nerimstoša tendence izskaust mazāk
prasmīgos uzņēmējus, tas ir, tos, kas savās darbībās nespēj pareizi paredzēt patērētāju nākotnes
prasības. Ja viena uzņēmēju grupa ražo preces vairāk nekā patērētāji tās pieprasa un tādējādi nevar šīs
preces pārdot par ienesīgām cenām un cieš zaudējumus, citas grupas, kas ražo tās lietas, par kurām
sabiedrība cīnās, gūst lielākus ieņēmumus. Daži uzņēmējdarbības sektori ir nomocīti, kamēr citi zeļ.
Nevar rasties nekāda vispārēja depresija.
Tomēr mācību, ko mēs aplūkojam, ierosinātāji, argumentē citādāk. Viņi pieņem, ka ne tikai visa
uzņēmēju klase, bet arī visi cilvēki, ir akli. Tā kā uzņēmēju klase nav slēgta sociāla kārtība, kurai cilvēki
no ārpuses nevar piekļūt, tā kā katrs uzņēmīgs cilvēks īstenībā atrodas pozīcijā, lai izaicinātu jau
uzņēmēju klasei piederošos, tā kā kapitālisma vēsture sniedz neskaitāmus piemērus par
jaunpienācējiem, kas bez naudas guva spožus panākumus, sākot ražot tās preces, kuras atbilstoši viņu
pašu spriedumam ir piemērotas, lai apmierinātu patērgātāju vissteidzamākās vajadzības, pieņēmums,
ka visi uzņēmēji regulāri pieļauj noteiktas kļūdas, netieši norāda, ka visiem praktiskajiem cilvēkiem
trūkst gara spēju. Tas netieši norāda, ka neviens, kas iesaistījies uzņēmējdarbībā, un neviens, kas
apsver iesaistīšanos uzņēmējdarbībā, ja viņam tādu iespēju sniegtu tajā jau iesaistīto kļūmes, nav
pietiekami spējīgs, lai saprastu reālo tirgus stāvokli. Tomēr no otras puses, teorētiķi, kas paši nav aktīvi
iesaistījušies darbībā un tikai filozofē par citu cilvēku rīcībām, uzskata sevi par pietiekami gudriem, lai
atklātu maldus, kas noved no pareizā ceļa tos, kas veic uzņēmējdarbību. Šos viszinošos profesorus
nekad nemaldina kļūdas, kas aizēno visu citu spriedumu. Viņi precīzi zina, kas kaiš privātam
uzņēmumam. Tādēļ viņu prasības sniegt viņiem diktatoriskas pilnvaras kontrolēt uzņēmējdarbību ir
pilnībā pamatotas.
Pārsteidzošākais par šīm mācībām ir tas, ka tās turklāt netieši norāda, ka uzņēmēji - sava prāta
sīkmanībā - ietiepīgi turas pie savām kļūdainajām procedūrām, neskatoties uz to, ka zinātnieki jau labu
laiku iepriekš ir atklājuši to trūkumus. Lai gan katra mācību grāmata tās atspēko, uzņēmēji nespēj tās
neatkārtot. Nepārprotami nav nekādu citu līdzekļu, lai novērstu ekonomikas depresijas atkārtošanos,
kā vien uzticēties - atbilstoši Platona utopiskajām idejām - filozofu augstākajai varai.
Īsi aplūkosim izplatītākos šo nesamērīguma mācību variantus.
Pirmā ir ilglietojamu preču mācība. Šīs preces kādu laiku saglabā labu pakalpojumu sniegšanu. Kamēr
turpinās to derīguma periods, pircējs, kas tās ir ieguvis, atturas no to aizstāšanas, pērkot jaunas
preces. Tādējādi, kad visi cilvēki ir veikuši savus pirkumus, samazinās pieprasījums pēc jauniem
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produktiem. Uzņēmējdarbība pasliktinās. Atdzīvošanās ir iespējama tikai tad, kad - paejot kādam
laikam - vecās mājas, automašīnas, ledusskapji un tamlīdzīgi ir nolietojušies un to īpašniekiem ir jāpērk
jauni.
Tomēr uzņēmēji ierasti ir tālredzīgāki nekā pieņem šī mācība. Viņi vēlas pielāgot savas ražošanas
apmēru sagaidāmajam patērētāju pieprasījuma apmēram. Maiznieki ņem vērā to, ka mājsaimniecei
katru dienu ir nepieciešams jauns maizes klaips, un zārku ražotāji ņem vērā to, ka kopējais gada laikā
pārdoto zārku skaits nevar pārsniegt šajā periodā mirušo cilvēku skaitu. Darbagaldu nozare rēķinās ar
vidējo savu produktu „dzīves” ilgumu ne mazākā mērā, kā to dara drēbnieki, kurpnieki, automašīnu,
radioaparātu un ledusskapju ražotāji un būvniecības firmas. Protams, vienmēr ir veicinātāji, kas
maldinoša optimisma noskaņojumā tiecas pārlieku paplašināt savus uzņēmumus. Nodarbojoties ar
tādiem projektiem, viņi sagrābj ražošanas faktorus no citām fabrikām tajā pašā nozarē un citās
rūpniecības nozarēs. Tādējādi viņu pārliekās paplašināšanās rezultāts ir salīdzinošs izlaides
ierobežojums citās jomās. Viena nozare turpina paplašināties, kamēr citas sarūk līdz pirmo
neienesīgums un pēdējo ienesīgums pārkārto apstākļus. Gan iepriekšējais uzplaukums, gan sekojošais
noplakums uztrauc tikai daļu uzņēmēju.
Otrs šo nesamērīguma mācību variants ir zināms kā paātrinājuma princips. Pieprasījuma pēc noteiktas
preces pagaidu palielinājuma rezultāts ir aplūkotās preces ražošanas palielinājums. Ja vēlāk
pieprasījums atkal samazinās, šajā ražošanas paplašināšanā veiktie ieguldījumi kļūst par neefektīvām
investīcijām. Tas kļūst īpaši postoši ilglietojamu pusfabrikātu jomā. Ja pieprasījums pēc patēriņa
preces a palielinās par 10 procentiem, uzņēmēji palielina tās ražošanai nepieciešamo aprīkojumu p
par 10 procentiem. Jo nozīmīgāks ir ieprasījuma pēc p palielinājums attiecībā pret iepriekšējo
pieprasījumu, jo ilgāks ir p labas pakalpojumu sniegšanas laiks un tādējādi jo mazāks bija iepriekšējais
pieprasījums pēc aizstājējiem nolietotajiem p gabaliem. Ja p gabala mūža ilgums ir 10 gadu, ikgadējais
pieprasījums pēc p nomaiņai bija 10 procenti no iepriekš nozarē izmantotā p krājuma. Tādēļ 10
procentu pieaugums pieprasījumā pēc a dubulto pieprasījumu pēc p un noved pie p ražošanai
nepieciešamā aprīkojuma r paplašināšanas par 100%. Ja tad pieprasījuma pēc a pieaugums apstājas,
50 procenti r ražošanas jaudas paliek neizmantoti. Ja pieprasījuma pēc a gada palielinājums samazinās
no 10 procentiem līdz pieciem procentiem, 25 procenti r ražošanas jaudas nav izmantojama.
Šīs mācības pamata kļūda ir tas, ka tā uzņēmējdarbības aktivitātes uzskata par akli automātisku atbildi
uz pieprasījuma acumirklīgo stāvokli. Kad vien pieprasījums palielinās un padara uzņēmējdarbības
nozari ienesīgāku, ražošanas iekārtām it kā vajadzētu proporcionāli nekavējoties paplašināties. Tāds
uzskats ir nepārliecinošs. Uzņēmēji bieži kļūdās. Viņi dārgi maksā par savām kļūdām. Tomēr ikviens,
kas rīkojas atbilstoši paātrinājuma principam, nebūtu uzņēmējs, bet gan automāts bez dvēseles. Lai
gan īsts uzņēmējs ir spekulants324, cilvēks cenšas savu viedokli par tirgus struktūru nākotnē izmantot
uzņēmējdarbības operācijās, kas sola peļņu. Šī īpašā sagaidošā izpratne par neskaidrajiem nākotnes
apstākļiem nepakļaujas nekādiem noteikumiem vai sistematizācijai. To nevar nedz iemācīt, nedz
iemācīties. Ja būtu citādāk, ikviens varētu sākt uzņēmējdarbību ar tādām pašām izredzēm uz peļņu.
Veiksmīgu uzņēmēju un veicinātāju no citiem cilvēkiem atšķir tieši tas, ka viņš neļauj sevi vadīt tam,
kas bija un ir, bet gan savas lietas sakārto, pamatojoties uz savu viedokli par nākotni. Viņš redz pagātni
un tagadni tāpat kā citi; tomēr par nākotni viņš spriež citādāk. Viņa rīcību vada viedoklis par nākotni,
kas atšķiras no pūļa viedokļa. Viņa rīcību dziņa ir tas, ka viņš novērtē ražošanas faktorus un preču, ko
var saražot no tiem, cenas nākotnē citādāk nekā citi cilvēki. Ja pašreizējā cenu struktūra rada ļoti
ienesīgu uzņēmējdarbību tiem, kas šodien pārdod aplūkotās preces, viņu ražošana paplašināsies tikai
tādā mērā, cik uzņēmēji uzskata, ka labvēlīgs zvaigžņu stāvoklis turpināsies pietiekami ilgi, lai jauni
ieguldījumi atmaksātos. Ja uzņēmēji to negaida, pat ļoti liela jau strādājošu uzņēmumu peļņa neradīs
paplašināšanos. Tieši šo kapitālistu un uzņēmēju pretestību investēt līnijās, kuras viņi uzskata par
neienesīgām, skarbi kritizē cilvēki, kas neizprot tirgus ekonomikas darbību. Tehnokrātiski noskaņoti
inženieri sūdzas, ka peļņas augstākās varas vadmotīva dēļ patērētāji nav pietiekami apgādāti ar visām
tām precēm, kuras tehnoloģiskās zināšanas varētu viņiem sniegt. Demagogi kliedz pret kapitālistu
alkatību, vēloties saglabāt nepietiekamību.
Apmierinošs uzņēmējdarbības svārstību skaidrojums nav jāveido uz tā, ka atsevišķas firmas vai firmu
grupas nepareizi novērtē tirgus stāvokli nākotnē un tādēļ veic sliktas investīcijas. Tirdzniecības cikla
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Ir vērts pieminēt, ka tāds pats termins tiek izmantots, apzīmējot veicinātāju un uzņēmēju
iepriekšējus nodomus un sekojošās rīcības un teorētiķu tīri akadēmisku spriešanu, kuras tiešs rezultāts
nav nekāda rīcība.
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mērķis ir vispārēja uzņēmējdarbības aktivitāšu augšupeja, tieksme paplašināt ražošanu visās
rūpniecības nozarēs un sekojoša vispārēja depresija. Šīs parādības nevar radīt tas, ka dažās
uzņēmējdarbības nozarēs palielinātas peļņas rezultāts ir to paplašināšanās un atbilstoši nesamērīgas
investīcijas nozarēs, kas ražo tādai paplašināšanai nepieciešamo aprīkojumu.
Ir ļoti labi zināms tas, ka, jo tālāk attīstās uzplaukums, jo grūtāk kļūst nopirkt darbagaldus un citu
aprīkojumu. Fabrikas, kas ražo šīs lietas, ir pārslogotas ar pasūtījumiem. To patērētājiem ir ilgi jāgaida
līdz pasūtītie darbagaldi tiek piegādāti. Tas skaidri parāda, ka pusfabrikātu nozares savas ražošanas
nepaplašina tik strauji, kā to pieņem paātrinājuma princips.
Tomēr pat tad, ja - argumenta dēļ - mēs esam gatavi atzīt, ka kapitālisti un uzņēmēji uzvedas tā, kā
raksturo nesamērīguma mācības, neizskaidrojams paliek tas, kā viņi varētu turpināt bez kredīta
paplašināšanas. Tiekšanās pēc tādiem papildu ieguldījumiem palielina ražošanas papildfaktoru cenas
un procentu likmi aizdevumu tirgū. Šīs ietekmes ļoti drīz iegrožotu paplašināšanās tendences, ja
nebūtu kredīta paplašināšanas.
Nesamērīguma mācību atbalstītāji atsaucas uz noteiktiem atgadījumiem lauksaimniecības jomā kā
apstiprinājumu viņu apgalvojumam par privātajā uzņēmējdarbībā raksturīgo apgādes trūkumu. Tomēr
ir nepieļaujami parādīt brīva konkurētspējīga uzņēmuma raksturiezīmes kā darbību tirgus ekonomikā,
norādot uz apstākļiem vidēja un maza apmēra lauksaimniecības jomā. Daudzās valstīs šī joma
institucionāli ir izņemta no tirgus un patērētāju augstākās varas. Valdība iejaucoties vēlas pasargāt
lauksaimnieku no tirgus nepastāvības. Šie lauksaimnieki nedarbojas brīvā tirgū; viņus privileģē un
lutina ar dažādiem instrumentiem. Viņu ražošanas darbības orbīta ir rezervāts, tā teikt, kurā
tehnoloģiska atpalicība, aizspriedumaina stūrgalvība un uzņēmējdarbības neefektivitāte ir mākslīgi
uzturēta uz cilvēku slāņa, kas nav saistīti ar lauksaimniecību, rēķina. Ja viņi savā rīcībā rupji kļūdās,
valdība liek patērētājiem - nodokļu maksātājiem - un ķīlu zīmes īpašniekiem samaksāt par sekām.
Taisnība, ka ir tāda lieta kā labības-cūku cikls un analogas parādības citu lauksaimniecības produktu
ražošanā. Tomēr tādu ciklu atkārtošanās ir saistīta ar to, ka sodi, kādus tirgus piemēro neefektīviem
un neveikliem uzņēmējiem, neietekmē lielu daļu lauksaimnieku. Šie lauksaimnieki netiek saukti pie
atbildības par savu rīcību, jo viņi ir valdību un politiķu lutekļi. Ja tā nebūtu, viņi jau sen būtu
bankrotējuši un viņu bijušās fermas vadītu gudrāki cilvēki.

8. DARBS UN ALGAS
1. Intravertais un ekstravertais darbs
Ir dažādi iemesli, kādēļ cilvēks pārvar darba nelietderīgumu (brīvā laika izbaudīšanas noliegums).
1. Viņš var strādāt, lai padarītu savu ķermeni un garu stipru, sparīgu un veiklu. Darba nelietderīgums
nav cena, kas jāmaksā par šo mērķu sasniegšanu; pārvarēšana ir neatdalāma no meklētās
apmierinātības. Spilgtākie piemēri ir īsts sports, ar ko nodarbojas bez nodoma iegūt apbalvojumu vai
sociālus panākumus, un patiesības un zināšanu meklējumi to pašu vārdā un nevis kā līdzeklis, lai
325
uzlabotu savu efektivitāti un prasmes citu darba veidu sniegumā, kuru mērķis ir citi mērķi .
2. Viņš var pakļauties darba nelietderīgumam, lai kalpotu Dievam. Viņš ziedo atpūtu, lai izpatiktu
Dievam un viņā saulē tiktu apbalvots ar mūžīgu svētību un pasaulīgā svētceļojumā ar augstāko prieku,
ko sniedz apziņa par visu reliģisko pienākumu izpildi. (Ja tomēr viņš kalpo Dievam, lai sasniegtu
pasaulīgus mērķus - savu dienišķo maizi un panākumus savās laicīgajās lietās -, viņa rīcība būtiski
neatšķiras no citiem centieniem ar darbu iegūt ikdienišķos labumus. Tam, vai teorija, kas vada viņa
rīcību, ir pareiza un vai viņa gaidas materializēsies, nav nozīmes katalaktikas iedalījumā par viņa rīcības
veidu326 .)
3. Viņš var nopūlēties, lai izvairītos no lielākiem postījumiem. Viņš pakļaujas darba nelietderīgumam,
lai aizmirstu, lai izbēgtu no nospiedošām domām un atgaiņātu kaitinošu omu; darbs viņam ir, tā teikt,
325

Izziņa netiecas uz mērķiem, kas ir ārpus zināšanu akta. Domātāju apmierina domāšana kā tāda,
nevis pilnīgu zināšanu ieguve, kas ir cilvēkam nesasniedzams mērķis.
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Diezin vai ir jānorāda, ka alku pēc zināšanām un dievticīgas dzīves vadīšanas salīdzinājums ar
sportu un spēli neietver nekādu nolaidību nedz pret vienu, nedz pret otru.
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pilnīgots spēles uzlabojums. Tādu izsmalcinātu spēli nedrīkst jaukt ar vienkāršām bērnu spēlēm, kas
tikai rada prieku. (Tomēr ir arī citas bērnu spēles. Arī bērni ir pietiekami izsmalcināti, lai iesaistītos
rafinētā spēlē.)
4. Viņš var strādāt, jo dod priekšroku peļņai, ko var nopelnīt ar darbu, pār darba nelietderīgumu un
atpūtas priekiem.
1., 2., 3.klases darbs tiek iztērēts, jo apmierinājumu rada darba nelietderīgums pats par sevi - nevis tā
rezultāts. Cilvēks smagi strādā un piepūlas, nevis lai ceļa galā sasniegtu mērķi, bet gan paša ceļa dēļ.
Kalnos kāpējs nevēlas vienkārši sasniegt virsotni, viņš vēlas to sasniegt kāpjot. Viņš ignorē funikulieri,
kas viņu virsotnē nogādātu ātrāk un bez grūtībām, lai gan biļetes cena ir lētāka par kāpšanas radītajām
izmaksām (piemēram, gida algošanu). Piepūle kāpjot viņam nesniedz gandarījumu nekavējoties; tā
ietver darba nelietderīgumu. Tomēr tieši darba nelietderīguma pārvarēšana ir tā, kas viņam sniedz
apmierinājumu. Mazāk saspringts kāpums viņu iepriecinātu nevis vairāk, bet gan mazāk.
Mēs varam 1., 2., 3.darba klases saukt par intravertu darbu un nošķirt to no 4.klases ekstravertā
darba. Dažos gadījumos intraverts darbs var radīt - kā, tā teikt, blakusproduktu - rezultātus, kuru
sasniegšanai citi cilvēki pakļautos darba nelietderīgumam. Dievbijīgais var kopt slimniekus dievišķa
atalgojuma dēļ; tikai zināšanu meklējumiem nodevies patiesības meklētājs var atklāt praktiski
pielietojamu ierīci. Šādā mērā intraverts darbs var ietekmēt piedāvājumu tirgū. Tomēr ierasti
katalaktika aplūko tikai ekstravertu darbu.
Intraverta darba radītas psiholoģiskās problēmas katalaktiski nav svarīgas. No ekonomikas viedokļa
aplūkojot, intraverts darbs ir kvalificējams kā patēriņš. Tā veikšanai ierasti ir nepieciešami ne tikai
iesaistīto indivīdu personīgie pūliņi, bet arī materiālo ražošanas faktoru atvēlēšana un citu cilvēku
ekstravertā darba, kas nesniedz tūlītēju apmierinājumu, un ir jānopērk, maksājot algu, saražotais.
Reliģijas praksei ir nepieciešamas dievkalpojuma vietas un to aprīkojums, sportam ir nepieciešami
dažādi piederumi un aparāti, trenažieri un treneri. Visas šīs lietas piederas patēriņa orbītai.

2. Darba prieks un garlaicība
Tikai ekstraverts, nevis tūlītēju apmierinājumu sniedzošs darbs ir katalaktikas traktāta temats. Šāda
darba veida raksturīga iezīme ir tas, ka tas tiek veikts mērķa, kas ir ārpus tā snieguma un ar to saistītā
nelietderīguma. Cilvēki strādā, jo viņi vēlas saņemt darba augļus. Darbs pats par sevi rada
nelietderīgumu. Tomēr bez šī nelietderīguma, kas ir apnicīgs un radītu cilvēkā vēlmi ekonomēt darbu
pat tad, ja viņa darbspējas būtu neierobežotas un viņš spētu veikt neierobežotu darbu, dažreiz
parādās īpašs emocionāls fenomens - prieka vai garlaicības jūtas -, kas pavada noteiktu veidu darba
izpildi.
Gan darba prieks, gan garlaicība atrodas citā sfērā nekā darba nelietderīgums. Tādēļ darba prieks
nevar nedz atvieglot, nedz novērst darba nelietderīgumu. Tāpat darba prieku nevajag jaukt ar tūlītēju
apmierinājumu, ko sniedz noteiktu veidu darbi. Tā ir blakusparādība, kas attīstās no darba starpposma
apmierinājuma - rezultāta vai apbalvojuma - vai no dažiem papildu apstākļiem.
Cilvēki nepakļaujas darba nelietderīgumam darbu pavadošā prieka dēļ, bet gan starpposma
apmierinājuma dēļ. Patiesībā darba prieks ir priekšnosacījums lielai daļai aplūkotā darba
nelietderīguma.
Darba prieka avoti ir:
1. Gaidas pa darba starpposma apmierinājumu, cerības par tā panākuma un augļu izbaudījumu.
Strādnieks savu darbu uzlūko kā līdzekli, lai sasniegtu meklēto mērķi, un viņa darba attīstība priecē
viņu kā tuvošanās savam mērķim. Viņa prieks ir par gaidāmo gandarījumu, ko sniedz starpposma
apmierinājums. Sociālās sadarbības sistēmā šis prieks parādās apmierinātībā par spēju noturēt savu
pozīciju sociālajā organismā un sniegt pakalpojumus, ko līdzcilvēki novērtē, pērkot produktu vai
atalgojot izlietoto darbu. Darbinieks priecājas, jo iegūst pašcieņu un apziņu, ka nodrošina sevi un savu
ģimeni un nav atkarīgs no citu cilvēku žēlastības.
2. Sava darba gaitā strādnieks priecājas par estētisku savu prasmju un to rezultāta novērtējumu. Tā
nav tikai cilvēka, kas noraugās uz citu cilvēku sniegumu, vērojoša tīksme. Tas ir cilvēka, kas var teikt:
„Es zinu, kā darīt tādas lietas, tas ir mans darbs,”, lepnums.
3. Pēc uzdevuma pabeigšanas darbinieks izbauda to, ka ir veiksmīgi pārvarējis visu iesaistīto smago
darbu un grūtības. Viņš ir priecīgs, ka ir atbrīvojies no kaut kā sarežģīta, nepatīkama un sāpīga, ka uz
noteiktu laiku ir atbrīvots no darba nelietderīguma. Viņam ir sajūta, ka „esmu to paveicis”.
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4.Daži darbu veidi apmierina noteiktas vēlmes. Piemēram, ir nodarbošanās, kas apmierina erotiskas
alkas - apzinātas vai izvirtušas. Šīs alkas var būt normālas vai perversas. Arī fetišisti, homoseksuāļi,
sadisti un citi izvirtušie dažreiz var rast savā darbā iespēju apmierināt savas dīvainās kāres. Ir
nodarbošanās, kas tādiem cilvēkiem ir īpaši pievilcīgas. Nežēlība un asinskārība auglīgi zeļ zem dažādu
nodarbošanos aizsega.
Dažādi darbu veidi piedāvā atšķirīgus nosacījumus tam, lai rastos darba prieks. Šie nosacījumi var
vispārīgi būt viendabīgāki 1.un 3.klasē nekā tie ir 2.klasē. Ir acīmredzams, ka tie retāk ir sastopami
4.klasē.
Darba prieks var arī nemaz nebūt. Fiziski faktori var to vispār likvidēt. No otras puses cilvēks var
apzināti tiekties uz darba prieka palielināšanu.
Aizrautīgi cilvēka dvēseles vērotāji vienmēr ir tiekušies palielināt darba prieku. Liela daļa algotņu
armiju organizatoru un vadoņu piederēja šai jomai. Viņu uzdevums bija viegls, kamēr karavīra
profesija sniedz 4.klases apmierinājumus. Tomēr šie apmierinājumi nav atkarīgi no karavīra lojalitātes.
Tos gūst arī karavīrs, kas pamet savu karavadoni nelaimē un pavēršas pret viņu, kalpojot jauniem
vadoņiem. Tādējādi algotņu darba devēju īpašs uzdevums bija vecināt esprit de corps327 un lojalitāti,
kas varēja atturēt algotņus no kārdinājumiem. Protams, bija arī vadoņi, kas neuztraucās par tādiem
netaustāmiem jautājumiem. Astoņpadsmitā gadsimta armijas un jūras spēkos vienīgais pakļautības
nodrošināšanas un dezertēšanas novēršanas līdzeklis bija barbariski sodi.
Mūsdienu industriālisma izveides mērķis nebija palielināt darba prieku. Tas paļāvās uz materiālo
uzlabojumu, ko ieguva tā darbinieki kā algu saņēmēji, kā arī patērētāji un produkcijas pircēji. Tāpēc, ka
darba meklētāji drūzmējās fabrikās un ikviens cīnījās par ražojumiem, šķita, ka nav nepieciešamības
izmantot speciālus instrumentus. Ieguvumi, ko masas saņēma no kapitālistu sistēmas, bija tika
acīmredzami, ka neviens uzņēmējs neuzskatīja par vajadzīgu teikt darbiniekiem frāžainas runas ar
kapitālistiski noskaņotu propagandu. Mūsdienu kapitālisms pamatā ir masu produkcija masu
vajadzībām. Būtībā produktu pircēji ir tie paši cilvēki, kas ar iesaisti to ražošanā pelna algas.
Pieaugošais tirdzniecības apmērs sniedza uzticamu informāciju darba devējam par masu dzīves līmeņa
uzlabošanu. Viņš neuztraucās par savu darbinieku kā strādnieku jūtām. Viņa vienīgais nodoms bija
kalpot viņiem kā patērētājiem. Pat pašlaik - saskaroties ar visuzstājīgāko un fanātiskāko pret
kapitālismu vērsto propagandu - gandrīz nav nekādas pretpropagandas.
Šī pret kapitālismu vērstā propaganda ir sistemātiska shēma garlaicīguma aizstāšanai ar darba prieku.
1.un 2.klases darba prieks kaut kādā mērā ir atkarīgs no ideoloģiskiem faktoriem. Darbinieks priecājas
par savu vietu sabiedrībā un savu aktīvo iesaisti ražošanas centienos. Ja kāds noniecina šo ideoloģiju
un aizstāj to ar citu, kas attēlo algoto darbinieku kā nežēlīgā ekspluatatoru nomocītu upuri, viņš
pārvērš darba prieku riebuma un garlaicības sajūtā.
Neviena ideoloģija - lai cik izteiksmīgi arī neuzsvērta un nemācīta - nevar ietekmēt darba
nelietderīgumu. Ir neiespējami to likvidēt vai mazināt ar pārliecināšanu vai hipnotisku uzvedināšanu.
No otras puses to nevar palielināt ar vārdiem vai mācībām. Darba nelietderīgums ir bez nosacījumiem
sniegta parādība. Spontāna un bezrūpīga enerģijas un dzīvībai svarīgu funkciju izpausme bezmērķīgā
brīvībā visiem patīk labāk par stingru mērķtiecīgu ierobežojumu. Darba nelietderīgums moka arī
cilvēku, kas ar sirdi un dvēseli, un pat pašnoliegšanos ir nodevies savam darbam. Arī viņš alkst
samazināt darba apmēru, ja to var izdarīt, nekaitējot sagaidāmajam starpposma apmierinājumam, un
viņš izbauda 3.klases darba prieku.
Tomēr 1.un 2.klases, un dažreiz pat 3.klases darba prieku var mazināt ar ideoloģiskām ietekmēm un
aizstāt to ar darba garlaicīgumu. Strādnieks sāk ienīst savu darbu, ja viņš kļūst pārliecināts, ka
pakļauties darba nelietderīgumam viņam liek nevis viņa paša augstāks novērtējums noteiktajai
atlīdzībai, bet gan tikai negodīga sociāla sistēma. Sociālisma propagandistu saukļu maldināts viņš
nesaprot, ka darba nelietderīgums ir nepielūdzams cilvēka esības stāvoklis, kaut kas, kas ir sākotnēji
dots, ko nevar novērst ar sociālas organizācijas ierīcēm vai metodēm. Viņš kļūst par upuri marksistu
maldiem, ka sociālistu sabiedrībā darbs nesīs prieku, nevis sāpes328.
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Esprit de corps - no franču valodas - kaujas gars; grupas locekļu spēja saglabāt ticību un lojalitāti
kopīgajam mērķim, jo īpaši pretestības vai grūtību apstākļos.
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Tas, ka darba garlaicīgums aizstāj darba prieku neietekmē ne darba nelietderīguma, ne darba
rezultātu novērtējumu. Gan pieprasījums pēc darba, gan darba piedāvājums paliek nemainīgs, jo
cilvēki nestrādā darba prieka dēļ, bet gan starpposma apmierinājuma dēļ. Mainās tikai darbinieka
emocionālā attieksme. Viņa darbs, viņa pozīcija darba sociālās dalīšanas kopumā, viņa attiecības ar
citiem sabiedrības locekļiem un visu sabiedrību viņam parādās jaunā gaismā. Viņš žēlo sevi kā
nejēdzīgas un netaisnīgas sistēmas neaizsargātu upuri. Viņš kļūst par īgņu sliktā garastāvoklī un
nelīdzsvarotu personību - vieglu upuri visa veida šarlatāniem un pēlējiem. Ar prieku pildot savus
uzdevumus un pārvarot darba nelietderīgumu, cilvēki kļūst mundrāki un spēcina savu enerģiju un
vitālo spēku. Garlaicīguma jušana strādājot padara cilvēkus drūmus un nervozus. Sabiedrība, kurā
dominē darba garlaicīgums, ir naidīgu, kašķīgu un niknu dumpīgu cilvēku kopums.
Tomēr attiecībā uz gribas avotiem darba nelietderīguma pārvarēšanai darba prieka un garlaicības
nozīme ir tikai nejauša un lieka. Nevar būt nekādu jautājumu par cilvēku piespiešanu strādāt tikai
darba prieka dēļ. Darba prieks neaizstāj darba starpposma apmierinājumu. Vienīgais veids, kā
piespiest cilvēku strādāt vairāk un labāk, ir piedāvāt viņam augstāku atlīdzību. Ir veltīgi kārdināt viņu
ar darba prieku. Kad padomju Krievijas, nacistiskās Vācijas un fašistiskās Itālijas vadoņi mēģināja darba
priekam piedēvēt noteiktu funkciju to ražošanas sistēmā, viņu gaidas tika sagrautas.
Nedz darba prieks, nedz garlaicība nevar ietekmēt tirgū piedāvātā darba apmēru. Tas ir skaidrs, ka šīs
sajūtas vienādi stipras ir visa veida darbos. Tomēr tas pats ir attiecināms uz prieku un garlaicību, ko
noteic īpašas aplūkotā darba iezīmes vai darbinieka īpašais raksturs. Aplūkosim, piemēram, 4.klases
prieku. Dažu cilvēku dedzība iegūt darbu, kas piedāvā iespēju izbaudīt šos īpašos apmierinājumus,
algas likmes šajā jomā virza uz leju. Tomēr tieši šī ietekme citiem cilvēkiem - kas ir mazāk atsaucīgi
šiem apšaubāmajiem priekiem - liek labprātāk izvēlēties citus darba tirgus sektorus, kuros viņi var
nopelnīt vairāk. Tādējādi attīstās pretēja tendence, kas neitralizē pirmo.
Darba prieks un garlaicība ir psiholoģiskas parādības, kas neietekmē nedz indivīda subjektīvo
vērtējumu par darba nelietderīgumu un starpposma apmierinājumu, nedz tirgū par darbu maksāto
cenu.

3. Algas
Darbs ir nepietiekams ražošanas faktors. Kā tāds tas tiek pārdots un pirkts darba tirgū. Par darbu
samaksātā cena ir iekļauta produkta vai pakalpojuma cenā, ja darba veicējs ir produkta vai
pakalpojuma pārdevējs. Ja ražošanā pārdošanai iesaistīts uzņēmējs var patērētājs, kas vēlas izmantot
savam patēriņam sniegtus pakalpojums, pārdod un pērk darbu kā tādu, tad par to samaksātā cena
tiek saukta par algām.
Cilvēkam, kas rīkojas, pašam savs darbs nav tikai ražošanas faktors, bet arī nelietderīguma avots; viņš
to novērtē ne tikai kā sagaidāmo starpposma apmierinājumu, bet arī kā tā radīto nelietderīgumu.
Tomēr viņam - tāpat kā visiem citiem - citu cilvēku darbs, kas piedāvāts pārdošanā tirgū, nav nekas
cits, kā vien ražošanas faktors. Cilvēks pret citu cilvēku darbu attiecas tieši tāpat, kā viņš attiecas pret
visiem nepietiekamajiem ražošanas faktoriem. Viņš novērtē to atbilstoši principiem, ko viņš piemēro
visu citu preču novērtējumā. Algas likmju lielums tiek noteikts tirgū tāpat, kā tiek noteiktas visu preču
cenas. Šajā ziņā mēs varam teikt, ka darbs ir prece. Emocionālie novērtējumi, ko cilvēki - marksisma
ietekmē - piešķir šim jēdzienam, nav svarīgi. Pietiek tikai nejauši novērot, ka darba devēji pret darbu
attiecas tāpat, kā viņi attiecas pret precēm, jo patērētāju rīcība liek viņiem tā rīkoties.
Nav pieļaujams vispārīgi runāt par darbu un algām, nepieminot noteiktus ierobežojumus. Nepastāv
vienots darba veids vai vispārēja algas likme. Darbs ir ļoti atšķirīgs pēc kvalitātes, un katrs darba veids
sniedz specifiskus pakalpojumus. Katrs tiek novērtēts kā papildfaktors noteiktu patēriņa preču un
pakalpojumu saražošanai. Starp ķirurga un ostas krāvēja snieguma novērtējumu nav tiešas saistības.
Tomēr netieši ikviens darba tirgus sektors ir saistīts ar visiem citiem sektoriem. Pieprasījuma pēc
ķirurģiskiem pakalpojumiem pieaugums - lai cik liels tas arī nebūtu - neliks ostu krāvējiem pievērsties
ķirurģijai. Tomēr robežas starp dažādiem darba tirgus sektoriem nav krasi novilktas. Darbinieku vidū
dominē nepārtraukta tendence pāriet no vienas jomas uz citu līdzīgu nodarbošanos, kurā apstākļi
šķietami piedāvā labākas iespējas. Tādējādi beigās ikviena izmaiņa pieprasījumā vai piedāvājumā
vienā sektorā netieši ietekmē visus citus sektorus. Visas grupas netieši konkurē viena ar otru. Ja vairāk
cilvēku izvēlas medicīnisku profesiju, radniecīgās profesijas zaudē cilvēkus, kas atkal tiek aizstāti ar
pieplūdumu no citām jomām un tā tālāk. Šajā ziņā pastāv savstarpēja saistība starp visām profesiju
grupām, lai cik atšķirīgas arī nebūtu prasības katrā no tām. Šeit atkal mums ir jāsaskaras ar to, ka
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būtiskas atšķirības vēlmju apmierinājumam nepieciešama darba kvalitātē ir lielākas nekā cilvēku
329
iedzimtu spēju veikt darbu dažādība .
Savstarpēja saistība nepastāv tikai starp dažādu veidu darbiem un par tiem maksātajās cenās, bet ne
mazākā mērā arī starp darbu un materiālajiem ražošanas faktoriem. Noteiktās robežās darbu var
aizstāt ar ražošanas faktoriem un otrādi. Apmērs, kādā tāda aizstāšana tiek izmantota, ir atkarīgs no
algas likmju lieluma un materiālo faktoru cenām.
Algas likmju noteikšanu - tāpat kā materiālo ražošanas faktoru cenu noteikšanu - var sasniegt tikai
tirgū. Nav tādas lietas kā ārpustirgus algas likmes, tāpat kā nav ārpustirgus cenu. Tā kā pastāv algas,
darbs tiek aplūkots tāpat kā jebkurš ražošanas materiāls faktors un tiek pārdots un pirkts tirgū. Ir
ierasts pusfabrikātu tirgus sektoru, kurā tiek noalgots darbaspēks, saukt par darba tirgu. Tāpat kā
visos citos tirgus sektoros, darba tirgu iedarbina uzņēmēji, kas vēlas gūt peļņu. Ikviens uzņēmējs vēlas
pirkt visa veida specifisko darbu, kas viņam nepieciešams savu plānu īstenošanai, par zemāko cenu.
Tomēr algām, ko viņš piedāvā, ir jābūt pietiekami augstām, lai pārvilinātu darbiniekus no konkurējošā
uzņēmēja. Viņa solījuma augšējo robežu noteic gaidas par cenu, ko viņš var gūt pārdodamo preču
pieaugumā, ko viņš sagaida no aplūkotā darbinieka izmantošanas. Zemāko robežu noteic konkurējošu
uzņēmēju, kas paši vadās pēc analogiem apsvērumiem, solījumi. Tieši par šo ekonomisti domā,
apgalvojot, ka algas likmju lielumu katra veida darbam noteic tā galējais ražīgums. Citādāk to pašu
patiesību var izteikt, sakot, ka algas likmes nosaka darba piedāvājums un ražošanas materiālie faktori
no vienas puses un patēriņa preču sagaidāmās cenas nākotnē no otras puses.
Uz šo katalaktikas skaidrojumu par algas likmju noteikšanu ir bijuši mērķēti kaislīgi, bet pilnībā kļūdaini
uzbrukumi. Ir bijis apgalvots, ka pastāv pieprasījuma pēc darba monopols. Lielākā daļa šīs mācības
atbalstītāju domā, ka viņi ir pietiekami pierādījuši savu pozīciju, atsaucoties uz dažām nejaušām
Ādama Smita piezīmēm par „sava veida vārdos neizteiktu, bet pastāvīgu un kopīgu vienošanos” starp
darba devējiem saglabāt algas zemas330. Citi neskaidri atsaucas uz dažādu uzņēmēju grupu
tirdzniecības asociāciju pastāvēšanu. Ir acīmredzams, cik tukša ir visa tāda runāšana. Tomēr tādēļ, ka
šīs izkropļotās idejas ir arodbiedrību un visu mūsdienu valdību darba politikas galvenais ideoloģiskais
pamats, tās ir jāanalizē ar vislielāko uzmanību.
Uzņēmēju pozīcijas ar darba pārdevējiem ir tādas pašas, kādas viņiem ir ar ražošanas materiālo
faktoru pārdevējiem. Viņiem ir jāiegūst visi ražošanas faktori par zemāko cenu. Tomēr, ja šo centienu
gaitā daži uzņēmēji, noteiktas uzņēmēju grupas vai visi uzņēmēji piedāvā cenas vai algas likmes, kas ir
pārāk zemas, tas ir, neatbilst netraucēta tirgus stāvoklim, viņiem izdosies iegūt to, ko viņi vēlas iegūt,
tikai tad, ja ieeja uzņēmējdarbības aprindās ir bloķēta ar institucionālām barjerām. Ja jaunu uzņēmēju
parādīšanās vai jau strādājošo uzņēmēju darbības paplašināšana netiek novērsta, jebkādam ražošanas
faktoru cenu kritumam, kas neatbilst tirgus struktūrai, ir jāpaver jaunas iespējas peļņas iegūšanai. Būs
cilvēki, kas vēlēsies gūt labumu no starpības starp dominējošo algas likmi un galējo darba ražīgumu.
Viņu pieprasījums pēc darba algas likmju līmeni nolaidīs atpakaļ līdz lielumam, ko nosaka darba
galējais ražīgums. Vārdos neizteiktā vienošanās starp darba devējiem, par ko runāja Ādams Smits, pat tad, ja tāda pastāvētu, - nevarētu pazemināt algas zem konkurējošās tirgus likmes, ja vien
piekļuvei uzņēmējdarbībai ir nepieciešamas ne tikai smadzenes un kapitāls (pēdējais vienmēr ir
pieejams uzņēmumiem, kas sola augstu atdevi), bet arī institucionāls statuss - patents vai licence -,
kas rezervēts privileģētu cilvēku klasei.
Ir bijis apgalvots, ka darba meklētājam savs darbs ir jāpārdod par jebkādu cenu, lai cik arī zema tā
nebūtu, jo viņš ir atkarīgs tikai no savām spējām strādāt un cita ienākumu avota viņam nav. Viņš nevar
gaidīt un ir spiests piekrist jebkādam atalgojumam, ko darba devējs ir pietiekami laipns viņam
piedāvāt. Šī raksturīgā vājība atvieglo darba devējiem rīcības saskaņošanu, lai pazeminātu algas
likmes. Nepieciešamības gadījumā viņi var pagaidīt ilgāk, jo viņu pieprasījums pēc darba nav tik
steidzams, kāds ir darbinieka pieprasījums pēc iztikas. Argumentam ir trūkums. Tajā par pašsaprotamu
uztverts tas, ka darba devēji starpību starp galējā ražīguma algas likmi un zemāko monopola likmi kā
papildu monopola peļņu ieliek savās kabatās un nesniedz to patērētājiem kā cenu samazinājumu. Jo,
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ja viņi samazinātu cenas atbilstoši ražošanas izmaksu kritumam, viņi kā uzņēmēji un produkcijas
pārdevēji neko neiegūtu no algu samazinājuma. Viss ieguvums nonāktu pie patērētājiem un tādējādi
arī pie algu pelnītājiem kā pircējiem; paši uzņēmēji iegūtu tikai kā patērētāji. Lai paturētu papildu
peļņu, „ekspluatējot” darbinieku šķietami sliktās iespējas slēgt tirgus darījumus, darba devējiem kā
produkcijas pārdevējiem būtu jārīkojas saskaņoti. Būtu nepieciešams vispārējs visa veida ražošanas
darbību monopols, ko var radīt tikai ar institucionāliem ierobežojumiem pieejai uzņēmējdarbībai.
Būtisks punkts šajā jautājumā ir tas, ka šķietamā darba devēju monopolistiskā vienošanās, par kuru
runā Ādams Smits un liela daļa sabiedriskās domas, būtu pieprasījuma monopols. Tomēr mēs jau
esam redzējuši, ka tādi šķietami pieprasījuma monopoli patiesībā ir noteikta rakstura piedāvājuma
monopoli. Darba devēji būtu pozīcijā, kas ļauj viņiem samazināt algas likmes ar saskaņotu rīcību, tikai
tad, ja viņi monopolizētu jebkāda veida ar ražošanai obligātu faktoru un monopolistiskā veidā
ierobežotu šī faktora izmantojumu. Tā kā nav neviena materiāla faktora, kas ir obligāts visiem
ražošanas veidiem, viņiem būtu jāmonopolizē visi ražošanas faktori. Šis nosacījums būtu izpildāms
tikai sociālistu kopienā, kurā nav nedz tirgus, nedz cenu un algas likmju.
Nedz būtu arī iespējams ražošanas materiālo faktoru īpašniekiem - kapitālistiem un zemes
īpašniekiem - apvienoties vienotā kartelī pret strādnieku interesēm. Ražošanas darbību raksturīga
iezīme pagātnē un pārskatāmā nākotnē ir tas, ka darba trūkums pārsniedz lielāko daļu primāro, dabas
doto ražošanas faktoru trūkumu. Salīdzinoši lielāks darba trūkums nosaka apmēru, līdz kuram var
izmantot salīdzinoši bagātīgākus primāros dabas faktorus. Ir neizmantota augsne, ir neizmantoti
minerālu krājumi un tā tālāk, jo nav pietiekami darba to izmantojumam. Ja pašlaik apstrādātās zemes
īpašnieki izveidotu karteli, lai gūtu monopola peļņu, viņu plānus traucētu konkurence, ko radītu
neapstrādātas zemes īpašnieki. Savukārt ražošanas saražoto faktoru īpašnieki nevarētu izveidot
saprātīgu karteli, nesadarbojoties ar primāro faktoru īpašniekiem.
Pret darba monopolistiskas ekspluatācijas mācību tiek izvirzīti dažādi citi iebildumi ar slēptām vai
atklātām darba devēju apvienībām. Ir bijis parādīts, ka netraucētā tirgus ekonomikā nekādā laikā un
nekādā vietā nevar atklāt tādus karteļus. Ir bijis parādīts, ka nav taisnība, ka darba meklētāji nevar
gaidīt un tādēļ viņiem ir jāpieņem jebkādas algas likmes - lai cik zemas arī tās būtu -, ko viņiem
piedāvā darba devēji. Nav taisnība, ka katrs nenodarbināts strādnieks dzīvo badā; strādniekiem arī ir
rezerves un viņi var gaidīt; pierādījums tam ir tas, ka viņi patiešām gaida. No otras puses gaidīšana var
būt finansiāli graujoša arī uzņēmējiem un kapitālistiem. Ja viņi nevar izmantot savu kapitālu, viņi cieš
zaudējumus. Tādējādi visas diskusijas par šķietamo „darba devēja priekšrocību” un „darba ņēmēja
neizdevīgo stāvokli” darījumos par darba līgumu ir nepamatotas331.
Tomēr šie ir sekundāri un nejauši apsvērumi. Galvenais ir tas, ka pieprasījuma pēc darba monopols
netraucētā tirgus ekonomikā nevar pastāvēt un nepastāv. Tas varētu rasties tikai kā rezultāts
institucionāliem ierobežojumiem, kas likti pieejai uzņēmējdarbībai.
Tāpat ir jāuzsver vēl viens punkts. Mācība par darba devēju veiktajām monopolistiskajām algas likmju
manipulācijām runā par darbu it kā tas būtu viendabīgs kopums. Tā aplūko tādus jēdzienus kā
pieprasījums pēc „darba vispār” un „darba vispār” piedāvājums. Tomēr tādiem jēdzieniem - kā jau tas
ir bijis norādīts - nav līdzinieku realitātē. Tas, kas tiek pārdots un pirkts darba tirgū, nav „darbs vispār”,
bet noteikts specifisks darbs, kas piemērots noteikta pakalpojuma sniegšanai. Katrs uzņēmējs meklē
darbiniekus, kuri ir piemēroti, lai veiktu šos specifiskos uzdevumus, kas viņam ir vajadzīgi savu plānu
īstenošanai. Viņam ir jāatsauc šie speciālisti no nodarbošanās, kurā viņi varētu strādāt pašlaik.
Vienīgais veids, kā viņam tas ir jāsasniedz, ir piedāvājot viņiem augstāku samaksu. Katram uzņēmēja
plānotajam jaunievedumam - jaunas preces ražošanai, jauna ražošanas procesa piemērošanai, jaunas
atrašanās vietas izvēlei noteiktai ražošanas jomai vai vienkārši jau esošās ražošanas paplašināšanai
savā vai citos uzņēmumos - ir nepieciešami darbinieki, kas līdz šim ir nodarbināti kaut kur citur.
Uzņēmējiem ir jāsaskaras ne tikai ar „darba vispār” trūkumu, bet arī ar viņu plāniem nepieciešamā
specifisko darba veidu trūkumu. Uzņēmēju sāncensība solīšanā par vispiemērotākajām darba rokām ir
ne mazāk kaislīga par viņu sāncensību, solot par nepieciešamajiem izejmateriāliem, instrumentiem un
darbagaldiem un viņu solīšanā par kapitālu kapitāla un aizdevumu tirgū. Atsevišķu firmu, kā arī visas
sabiedrības darbības paplašināšanu ierobežo ne tikai pieejamo ražošanas līdzekļu apmērs un „darba
vispār” piedāvājums. Katrā ražošanas jomā to ierobežo arī pieejamais speciālistu piedāvājums. Tas ir,
protams, tikai īslaicīgs šķērslis, kas gaist ilgtermiņā, kad vairāk strādnieku - augstākas samaksas
speciālistiem salīdzinoši ar darbaspēku nenodrošinātās jomās piesaistītu - būs apguvuši prasmes
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aplūkotajiem speciālajiem uzdevumiem. Tomēr mainīgā ekonomikā tāds speciālistu trūkums ik dienu
rodas no jauna un nosaka darba devēju rīcību strādnieku meklējumos.
Ikvienam darba devējam ir jāmērķē uz nepieciešamo ražošanas faktoru, tostarp darba, iepirkšanu par
zemāko cenu. Darba devējs, kas samaksāja vairāk nekā atbilst pakalpojumu, ko viņam sniedz viņa
darba ņēmēji, tirgus cenai, drīz tiks atcelts no savas uzņēmējdarbības pozīcijas. No otras puses darba
devējs, kas mēģināja samazināt algas likmes zem lieluma, kas atbilst galējai darba produktivitātei,
nealgos cilvēkus, kādi nepieciešami, lai visefektīvāk izmantotu viņa aprīkojumu. Dominē tendence
algas likmēm sasniegt punktu, kurā tās ir vienlīdzīgas ar aplūkotā veida darba galējā produkta cenu. Ja
algas likme samazinās zem šī punkta, no katra papildu darbinieka izmantošanas gūtie ieņēmumi
palielinās pieprasījumu pēc darba un tādējādi algas likmēm atkal ir jāpieaug. Ja algas likmes palielinās
virs šī punkta, katra strādnieka nodarbināšanas radītie zaudējumi liks darba devējiem atlaist
darbiniekus. Bez darba esošo sāncensība par darba vietām radīs algas likmju krituma tendenci.

4. Katalaktisks bezdarbs
Ja darba meklētājs nevar iegūt amatu, ko viņš labprātāk izvēlētos, viņam ir jāmeklē cita veida darbs. Ja
viņš nevar atrast darba devēju, kas ir gatavs maksāt viņam tik daudz, cik viņš vēlētos nopelnīt, viņam ir
jāsamazina savas pretenzijas. Ja viņš atsakās, viņš nedabūs nekādu darbu. Viņš paliek bez darba.
Bezdarbu rada tas, ka - pretēji iepriekš minētajai mācībai par darbinieka nespēju gaidīt - tie, kas vēlas
nopelnīt algu, var gaidīt un to dara. Darba meklētājs, kurš nevēlas gaidīt, vienmēr iegūst darbu
netraucētā tirgus ekonomikā, kurā vienmēr ir neizmantota dabas resursu jauda un ļoti bieži arī ir
neizmatota saražoto ražošanas faktoru jauda. Viņam ir tikai jāsamazina samaksas, ko viņš prasa,
apmērs vai jāmaina sava nodarbošanās vai darba vieta.
Bija un joprojām ir cilvēki, kas strādā tikai kādu laiku un tad citu periodu dzīvo no ietaupījumiem, ko ir
uzkrājuši strādājot. Valstīs, kur masu kultūras stāvoklis ir zems, ļoti bieži ir grūti noalgot strādniekus,
kas ir gatavi strādāt ilgstoši. Vidējais cilvēks tur ir tik raupjš un kūtrs, ka vienīgais veids, ko viņš zina
savu ienākumu pielietojumam, ir kaut kāda izklaides laika nopirkšana. Viņš strādā tikai tādēļ, lai kādu
laiku varētu iztikt bez darba.
Civilizētās valstīs tas ir citādāk. Šeit darbinieks uzlūko bezdarbu kā ļaunumu. Viņš vēlētos izvairīties no
tā, ja vien nepieciešamais upuris nav pārāk mokošs. Viņš izvēlas starp nodarbinātību un bezdarbu tādā
pašā veidā, kā viņš izdara visas citas rīcības un izvēles: viņš izsver plusus un mīnusus. Ja viņš izvēlas
bezdarbu, šis bezdarbs ir tirgus parādība, kuras daba neatšķiras no citām tirgus parādībām, kas
sastopamas mainīgā tirgus ekonomikā. Mēs tāda veida bezdarbu varam saukt par tirgus radītu vai
katalaktisku bezdarbu.
Dažādos apsvērumus, kas var mudināt cilvēku izlemt par bezdarbu, varētu iedalīt šādi:
1.Indivīds uzskata, ka vēlākā laikā atradīs ienesīgu darbu savā dzīvesvietā un profesijā, kāda viņam
patīk vislabāk un kādu viņš ir apguvis. Viņš cenšas izvairīties no tēriņiem un citiem trūkumiem, kas
saistīti ar pāreju no vienas nodarbošanās uz citu un no vienas ģeogrāfiskās atrašanās vietas uz citu. Ir
iespējami speciāli apstākļi, kas palielina šīs izmaksas. Darbinieks, kuram pieder lauku mājas, ir ciešāk
saistīts ar savu dzīvesvietu nekā cilvēki, kas dzīvo īrētos dzīvokļos. Precētas sievietes iespējas
pārvietoties ir mazākas nekā neprecētai meitenei. Tāpat ir profesijas, kas traucē darbinieka spējām
vēlākā laikā atsākt savu iepriekšējo darbu. Pulksteņmeistars, kas kādu laiku strādā par malkas cirtēju,
var zaudēt savam iepriekšējam darbam nepieciešamo izveicību. Visos šajos gadījumos indivīds izvēlas
pagaidu bezdarbu, jo uzskata, ka ilgtermiņā viņa izvēle labāk atmaksāsies.
2. Ir nodarbošanās, pēc kurām pieprasījums ir pakļauts sezonālām izmaiņām. Dažos gada mēnešos
pieprasījums ir ļoti spraigs, bet citos mēnešos tas samazinās vai pazūd pavisam. Algas likmju struktūra
šīs sezonālās svārstības neņem vērā. Tām pakļautās rūpniecības nozares var sacensties darba tirgū
vien tad, ja labajā sezonā tās maksā pietiekami augstu algu, lai kompensētu algu saņēmējiem par
trūkumiem, kas rodas no pieprasījuma sezonālās neregularitātes. Tad daudzi darbinieki, kas ietaupījuši
daļu savu bagātīgo ienākumu labajā sezonā, sliktajā sezonā paliek bez darba.
3.Indivīds izvēlas pagaidu bezdarbu apsvērumu, kas tautas valodā tiek saukti par neekonomiskiem vai
pat neracionāliem, dēļ. Viņš nepieņem darbus, kas nav savienojami ar viņa reliģisko, morālo un
politisko pārliecību. Viņš ļauj sevi vadīt tradicionāliem standartiem par to, kas džentelmenim ir
piemērots un kas ir nepiedienīgs. Viņš nevēlas zaudēt savu tēlu vai kastu.
Netraucētā tirgū bezdarbs vienmēr ir brīvprātīgs. Nenodarbināta cilvēka acīs bezdarbs ir mazākais no
diviem ļaunumiem, starp kuriem viņam ir jāizvēlas. Tirgus struktūra dažreiz var radīt algas likmju
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kritumu. Tomēr netraucētā tirgū vienmēr katra veida darbam ir likme, par kādu tie, kas vēlas strādāt,
var iegūt darbu. Galīgā algas likme ir tā likme, ar kādu darba meklētāji iegūst darbus un visi darba
devēji - tik daudz strādniekus, cik viņi vēlas noalgot. Tās lielumu nosaka katra veida darba galējais
ražīgums.
Algas likmes svārstības ir instruments, ar kuru patērētāju suverenitāte parādās darba tirgū. Tās ir
mēraukla, kas piemērota darba piešķiršanai dažādām ražošanas nozarēm. Tās soda nepakļaušanos,
samazinot algas likmes nozarēs, kurās salīdzinoši trūkst darbaspēka. Tādējādi tās pakļauj indivīdu
skarbam sociālam spiedienam. Ir acīmredzams, ka tās netieši ierobežo indivīda brīvību izvēlēties savu
nodarbošanos. Tomēr šis spiediens nav nelokāms. Tas indivīdam atstāj rezervi robežās, kurās viņš var
izvēlēties starp to, kas viņam ir piemērots labāk, un to, kas ir mazāk piemērots. Šajā orbītā viņš var
rīkoties, kā vien vēlas. Šis brīvības apmērs ir maksimālā brīvība, ko indivīds var baudīt darba sociālajā
dalījumā, un šis spiediena apmērs ir minimālais spiediens, kāds ir obligāts, lai saglabātu sociālās
sadarbības sistēmu. Algu sistēmas izmantotajam katalaktikas spiedienam ir palikusi tikai viena
alternatīva: nodarbošanos un darbu piešķiršana ikvienam indivīdam ar stingriem varas institūcijas visu ražošanas darbību centrālās plānošanas pārvaldes - dekrētiem. Tas ir pielīdzināms jebkādas
brīvības apspiešanai.
Tā ir taisnība, ka algu sistēmā indivīdam nav ļauts izvēlēties pastāvīgu bezdarbu. Tomēr neviena cita
iedomājama sociāla sistēma nevarētu viņam garantēt neierobežotas atpūtas tiesības. Tas, ka cilvēks
nevar izvairīties no pakļaušanās darba nelietderīgumam, ir jebkuras sociālas institūcijas rezultāts. Tas
ir neizbēgams dabisks cilvēka dzīves un rīcības apstāklis.
Nav lietderīgi katalaktisku bezdarbu dēvēt par metaforu, kas aizņemta no mehānikas „darba maiņas”
bezdarba. Iedomātā vienlīdzīgi mainīgas ekonomikas uzbūvē nav bezdarba, jo mēs esam balstījuši šo
uzbūvi uz tādu pieņēmumu. Bezdarbs ir mainīgas ekonomikas parādība. Tas, ka saistībā ar izmaiņām,
kas parādās ražošanas pielāgošanas procesos, atlaists darbinieks uzreiz neizmanto jebkuru iespēju, lai
iegūtu citu darbu, bet gan gaida izdevīgāku iespēju, nav pielāgošanās izmaiņām apstākļos lēnuma
sekas, bet gan viens no faktoriem, kas palēnina šīs pielāgošanās tempu. Tā nav automātiska reakcija
uz izmaiņām, kas ir parādījušās - atkarībā no aplūkoto darba meklētāju gribas un izvēlēm -, bet gan
viņu apzināto rīcību rezultāts. Tas ir spekulatīvs, nevis darba maiņas.
Katalaktisku bezdarbu nedrīkst jaukt ar institucionālu bezdarbu. Institucionāls bezdarbs nav atsevišķu
darba meklētāju lēmumu rezultāts. Tas ir iejaukšanās tirgus parādībās, lai ar piespiešanu palielinātu
algas likmes virs tām, kādas būtu noteicis netraucēts tirgus, rezultāts. Institucionāla bezdarba
aplūkošana piederas pie iejaukšanās politikas problēmu analīzes.

5. Bruto algas likmes un neto algas likmes
Tas, ko darba devējs pērk darba tirgū, un tas, ko viņš saņem par samaksātajām algām, vienmēr ir
noteikts sniegums, ko viņš novērtē atbilstošo tā tirgus cenai. Dažādos darba tirgus sektoros
dominējošie paradumi un izturēšanās neietekmē cenas, kas tiek maksātas pat noteiktu konkrēta
snieguma apmēru. Bruto algas likmes vienmēr ir virzās uz punktu, kurā tās ir vienlīdzīgas ar cenu, par
kādu tirgū var pārdot produkcijas pieaugumu, kas rodas no galējā darbinieka nodarbināšanas, ar
atbilstošiem labojumiem nepieciešamo materiālu un nepieciešamā kapitāla sākotnējo procentu cenā.
Izvērtējot darbinieku noalgošanas plusus un mīnusus, darba devējs sev nejautā, kāda ir darbinieka
alga pēc atvilkumiem. Viņam vienīgais atbilstošais jautājums ir: kāda ir kopējā cena, kas man ir
jāmaksā, lai nodrošinātu šī darbinieka pakalpojumus? Runājot par algas likmes noteikšanu, katalaktika
vienmēr runā par kopējo cenu, kas darba devējam ir jāmaksā par noteikta veida darba noteiktu
daudzumu, tas ir, par bruto algas likmēm. Ja likumi vai uzņēmējdarbības paražas liek darba devējam
bez algām, ko viņš maksā darba ņēmējam, veikt arī citus maksājumus, algas pēc atvilkumiem tiek
atbilstoši samazinātas. Tādi papildu izdevumi neietekmē algu bruto likmi. Viss to smagums gulstas uz
algas saņēmēju. To kopējais apmērs samazina algu pēc atvilkumiem, tas ir, neto algas likmes, lielumu.
Ir jāapzinās šādas sekas tādam lietu stāvoklim:
1.Nav svarīgi, vai algas ir laika algas vai gabaldarba algas. Arī laika algu gadījumā darba devējs ņem
vērā tikai vienu lietu, proti, vidējo sniegumu, kādu viņš sagaida iegūt no katra noalgotā strādnieka.
Viņa aprēķinā netiek ņemtas vērā visas iespējas, ko laika darbs piedāvā darba kavētājiem un meļiem.
Viņš atlaiž darbiniekus, kuru sniegums neatbilst minimālajām gaidām. No otras puses darbiniekam,
kas vēlas nopelnīt vairāk, ir jāpāriet uz gabaldarbu vai jāmeklē darbs, kurā samaksa ir augstāka, jo
sagaidāmā rezultāta minimums ir lielāks.
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Tāpat netraucētā darba tirgū nav svarīgi, vai laika algas tiek maksātas katru dienu, katru nedēļu, katru
mēnesi vai kā gada algas. Nav svarīgi, vai brīdinājuma par atlaišanu laiks ir garāks vai īsāks, vai līgumi ir
noslēgti uz noteiktiem periodiem vai arī uz visu darbinieka mūžu, vai darba ņēmējam ir tiesības uz
došanos pensijā un pensiju sev, savai atraitne un saviem bāreņiem, uz apmaksātiem vai
neapmaksātiem atvaļinājumiem, uz noteiktu palīdzību slimības vai invaliditātes gadījumā vai uz
jebkādiem citiem pabalstiem vai privilēģijām. Jautājums, ar ko saskaras darba devējs vienmēr ir viens
un tas pats: vai man atmaksājas vai neatmaksājas iesaistīties tādā līgumā? Vai es nemaksāju pārāk
daudz par to, ko saņemu pretī?
2. Līdz ar to visu tā dēvēto sociālo nastu un labumu nasta beigās gulstas uz darbinieka neto algas
likmēm. Nav svarīgi, vai darba devējs ir vai nav tiesīgs visas iemaksas visa veida sociālajā
nodrošinājumā atskaitīt no algām, ko viņš maksā skaidrā naudā darba ņēmējam. Jebkurā gadījumā šīs
iemaksas ir nasta darba ņēmējiem, nevis darba devējiem.
3. Tas pats attiecas uz nodokļiem algām. Arī šeit nav svarīgi, vai darba devējam ir vai nav tiesību
atrēķināt tos no algām pēc atvilkumiem.
4.Nedz arī darba stundu saīsināšana ir bezmaksas dāvana darbiniekam. Ja viņš neatlīdzina par īsākām
darba stundām ar savas izlaides atbilstīgu palielinājumu, laika algas atbilstoši samazināsies. Ja likums
par darba stundu saīsinājuma noteikšanu aizliedz tādu algas samazinājumu, rodas visas valdības
noteikta algas likmju palielinājuma sekas. Tas pats ir spēkā attiecībā uz visiem citiem tā dēvētajiem
sociālajiem labumiem, piemēram, apmaksātiem atvaļinājumiem un tā tālāk.
5. Ja valdības garantē darba devējam mērķmaksājumu par noteiktu darbinieku klašu noalgošanu, viņu
algas pēc atvilkumiem tiek palielinātas par kopējo tāda mērķmaksājuma apmēru.
6. Ja varas iestādes garantē katram noalgotajam strādniekam, kura paša nopelnītais atpaliek no
noteikta minimālā standarta, pabalstu viņa ieņēmumu palielinājumam līdz šim minimumam, algas
likmju lielums tieši nav ietekmēts. Netieši rezultāts varētu būt samazinājums algas likmēs, jo šī sistēma
varētu mudināt cilvēkus, kas pirms tam nestrādāja, meklēt darbus un tādējādi radīt darba
piedāvājuma palielinājumu332.
Patiesais mērķis bija novērst, ka lauksaimniecības darbinieki pamet savus darbus un dodas strādāt
fabrikas, kur viņi varētu nopelnīt vairāk. Spīnhemlendas sistēma tādējādi tika slēpta kā
mērķmaksājums muižniecībai, ietaupot tās izdevumus augstākām algām.

6. Algas un iztikas līdzekļi
Pirmatnējā cilvēka dzīve bija nebeidzama cīņa pret dabas doto līdzekļu iztikas nodrošināšanai
ierobežotību. Šajos izmisīgajos centienos nodrošināt tikai izdzīvošanu daudzi indivīdi un veselas
ģimenes, ciltis un rases padevās. Pirmatnējo cilvēku bada dēļ vienmēr medīja nāves rēgs. Civilizācija ir
atbrīvojusi mūs no šīm briesmām. Cilvēka dzīvību dienu un nakti apdraud neskaitāmi riski; to var
iznīcināt jebkurā brīdī ar dabas spēkiem, ko nevar kontrolēt vai vismaz tos nevar kontrolēt pašreizējā
mūsu zināšanu un mūsu iespēju stāvoklī. Tomēr bada šausmas vairs nebiedē kapitālistu sabiedrībā
dzīvojošus cilvēkus. Tas, kurš spēj strādāt, nopelna daudz vairāk nekā vien priekš kailas izdzīvošanas.
Protams, ir arī nespējnieki, kas nevar strādāt. Tad ir invalīdi, kas var veikt nelielu darba apjomu, bet
kuru darbnespēja liedz viņiem nopelnīt tik daudz, cik nopelna normāli darbinieki; dažreiz algas likmes,
ko viņi varētu nopelnīt, ir tik zemas, ka viņi nevarētu sevi uzturēt. Šie cilvēki var savilkt galus kopā tikai
tad, ja viņiem palīdz citi cilvēki. Tuvākais radinieks, draugi, labdarība ziedotāji un dāvinātāji un
sabiedriskās palīdzības nabadzīgajiem sniedzēji var parūpēties par trūkumcietējiem. Sabiedrības
apgādē esošie nesadarbojas ražošanas sociālajā procesā; attiecībā uz vēlmju apmierinājuma līdzekļu
sagāšanu, viņi nerīkojas, viņi dzīvo, jo par viņiem gādā citi cilvēki. Palīdzības nabadzīgajiem sniegšanas
problēmas ir patēriņa sakārtošana, nevis ražošanas darbību sakārtošana. Kā tādas tās ir ārpus cilvēka
rīcības teorijas, kas aplūko tikai patēriņam nepieciešamo līdzekļu sagādāšanu, nevis veidu, kādā šie
līdzekļi tiek patērēti. Katalaktikas teorija aplūko metodes, kas pieņemtas trūkumcietēju atbalstam ar
labdarību, tikai tad, ja tās iespējami varētu ietekmēt darba piedāvājumu. Dažreiz ir gadījies, ka
palīdzības sniegšanai nabadzīgajiem izmantotās politikas ir veicinājušas nevēlēšanos strādāt un
kūtrumu veselīgu pieaugušo cilvēku vidū.
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Astoņpadsmitā gadsimta pēdējos gados - starp ieilgušā kara ar Franciju radīto postu un tā
finansēšanas uzpūšanas metodēm - Anglija ķērās pie šī pagaidu līdzekļa (Spīnhemlendas sistēmas).
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Kapitālistu sabiedrībā dominē tendence uz ieguldītā kapitāla kvotas uz vienu cilvēku krasu
palielinājumu. Kapitāla uzkrāšana pārsniedz iedzīvotāju skaita palielinājumu. Tā rezultātā darba
galīgais ražīgums, reālās algu likmes un algas pelnītāju dzīves līmenis virzās uz nepārtrauktu
palielinājumu. Tomēr šī labklājības uzlabošanās nav apliecinājums, ka darbojas nenovēršams cilvēka
evolūcijas likums; tā ir tendence, kas radusies no savstarpējas spēku, kas savu ietekmi var sniegt tikai
kapitālisma apstākļos, mijiedarbībā. Ir iespējams un - ja ņemam vērā mūsdienu politiku virzienu - pat
ļoti ticams, ka situāciju mainīs kapitāla patēriņš no vienas puses un iedzīvotāju skaita palielinājums vai
nepietiekams kritums no otras puses. Varētu gadīties, ka cilvēki atkal uzzinās, ko nozīmē bads, un ka
attiecība starp pieejamo ražošanas līdzekļu daudzumu un iedzīvotāju skaitu kļūs tik nelabvēlīga, ka
daļai strādnieku būs jāpelna mazāk par iztikai nepieciešamo. Akla pieeja tādiem apstākļiem noteikti
radīs nesamierināmu strīdu sabiedrībā, konfliktus, kuru vardarbības rezultātam ir jābūt pilnīgai visu
sabiedrisko saišu saraušanai. Darba sociālo dalīšanu nevar saglabāt, ja daļa no sabiedrības locekļiem,
kas sadarbojas, ir nolemti ienākumiem, kas ir zemāki par iztikai nepieciešamo.
333
Psiholoģiskā iztikas minimuma jēdziens, uz ko attiecas „algu dzelzs likums” un kuru demagogi atkal
un atkal izvirza, katalaktikas teorijā nav izmantojams algas likmju noteikšanai. Viens no pamatiem, uz
kā gulstas sociālā sadarbība, ir tas, ka atbilstoši darba dalīšanas principam veiktais darbs ir tik
produktīvāks par atsevišķu indivīdu centieniem, ka darbspējīgos cilvēkus neuztrauc bailes par badu,
kas ik dienu apdraudēja viņu senčus. Kapitālistu sabiedrībā iztikas minimumam nav nekādas
katalaktiskas nozīmes.
Turklāt psiholoģiskā iztikas minimuma jēdzienam trūkst tās precizitātes un zinātniskās stingrības, ko
cilvēki tam ir piedēvējuši. Pirmatnējais cilvēks - pielāgojies vairāk dzīvnieciskai nekā cilvēciskai esībai varēja uzturēt savu dzīvību apstākļos, kādi ir nepanesami viņa izvēlīgajiem pēctečiem, ko lutina
kapitālisms. Nav tādas lietas, kā psiholoģiski un bioloģiski noteikts iztikas minimums, kas būtu spēkā
ikvienam zooloģisko sugu homo sapiens eksemplāram. Ne vairāk saprātīga ir ideja, ka ir nepieciešams
noteikts kaloriju daudzums, lai uzturētu cilvēku veselīgu un auglīgu, un tālāk noteikts daudzums, lai
aizvietotu strādājot iztērēto enerģiju. Ķeršanās pie tādiem lopkopības un izmēģinājumu trusīšu
vivisekcijas jēdzieniem nepalīdz ekonomistam viņa centienos izprast mērķtiecīgas cilvēka rīcības
problēmas. „Algu dzelzs likums” un būtībā identiska marksisma mācība par „darbaspēju vērtības”
noteikšanu ar „darba laiku, kas nepieciešams to saražošanai un tādējādi arī to reprodukcijai334” ir
vismazāk sapratīgā no visa, kas jebkad ir izdomāts katalaktikas jomā.
Tomēr bija iespējams algu dzelzs likumā iekļautajām idejām piešķirt kādu nozīmi. Ja algas pelnītājā
tiek saskatīta tikai kustamā manta un uzskatīts, ka viņam sabiedrībā citas nozīmes nav, ja tiek
pieņemts, ka vienīgais apmierinājums, uz ko viņš tiecas, ir barošanās un vairošanās, un ka viņš kā savu
ienākumu vienīgo izmantojuma veidu zina tikai šo dzīvniecisko apmierinājumu iegādi, dzelzs likumu
var uzskatīt par algas likmes noteikšanas teoriju. Patiesībā klasiskie ekonomisti, vīlušies savā
neveiksmīgajā vērtības teorijā, nevarēja izdomāt nekādu citu risinājumu iesaistītajai problēmai.
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Torensam un Rikardo teorēma, ka darba dabiskā cena ir cena, kas ļauj algas pelnītājiem eksistēt un
turpināt savu rasi - nepalielinot vai nepamazinot to -, bija loģiski neizbēgams secinājums no viņu
nepārliecinošās vērtību teorijas. Tomēr, kad viņu epigoni redzēja, ka vairs nevar apmierināties ar
acīmredzami muļķīgu likumu, viņi ķērās pie tā pārveidojuma, kas bija pielīdzināms pilnīgam
atteikumam no jebkāda mēģinājuma sniegt ekonomisku skaidrojumu algas likmes noteikšanai. Viņi
mēģināja saglabāt izloloto iztikas minimuma jēdzienu, psiholoģiskā minimuma jēdzienu aizstājot ar
„sociālā” minimuma jēdzienu. Viņi vairs nerunāja par minimumu, kas darbiniekam nepieciešams iztikai
un nesamazināta darba piedāvājuma saglabāšanai. Tā vietā viņi runāja par minimumu, kas
nepieciešams, lai saglabātu vēsturiskās tradīcijas un mantotu tradīciju un paražu iesvētītu dzīves
līmeni. Lai gan ikdienas pieredze izteiksmīgi mācīja, ka kapitālismā reālās algas likmes un algas
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Algu dzelzs likums (The Iron Law of Wages) - kopš 19.gadsimta vidus ekonomistu attīstīta teorija,
ka reālās algas tendence ilgtermiņā vienmēr ir virzīta uz minimālo algu, kas nepieciešama darbinieka
dzīvības uzturēšanai.
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Skatīt Markss (Marx), „Das Kapital” („Kapitāls”) (7.izdevums, Hamburgā, 1914.gadā), I, 133. Marks
un Engelss „Komunista manifestā” (II daļa) formulē savu mācību šādi: „Algas darba vidējā cena ir
minimālā alga, tas ir, iztikas līdzekļu daudzums, kas ir pilnībā nepieciešams, lai darbinieks uzturētu
savu kailo izdzīvošanu kā darbinieks”. Ar to „ir tik tikko pietiekami, lai padarinātu un veidotu kailu
izdzīvošanu”.
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Roberts Torenss (Robert Torrens) - 19.gadsimta pirmās puses britu ekonomists.
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pelnītāju dzīves līmenis neatlaidīgi paaugstinās, līdz dienu no dienas arvien acīmredzamāk kļuva tas,
ka tradicionālās sienas starp dažādiem iedzīvotāju slāņiem vairs nav iespējams saglabāt, jo sociālais
uzlabojums rūpniecisko strādnieku apstākļos nojauca likumīgās idejas par sociālo rangu un cieņu, šīs
mācības pasludināja, ka vecie tikumi un sociālās paražas nosaka algu likmju lielumu. Tikai cilvēki, kurus
aklus padarījuši iepriekš izveidoti aizspriedumi un partiju uzskati, varētu ķerties pie tāda izskaidrojuma
laikā, kad rūpniecība piedāvā masu patēriņam arvien jaunas preces, kas līdz šim nebija zināmas, un
padara vidusmēra strādniekam pieejamus apmierinājumus, par kuriem pagātnē neviens karalis
nevarēja sapņot.
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Nav īpaši ievērojami tas, ka Prūsijas vēstures skola par wirtschaftliche Staatswissenschaften algas
likmes uzskatīja par „vēsturiskām kategorijām” ne mazākā mērā, kā par tādām uzskatīja preču cenas
un procentu likmes, un, aplūkojot algas likmes, tā glābās pie jēdziena par „ienākumiem, kas ir
atbilstoši indivīda hierarhijas pozīcijai sociālajā rangā”. Šīs skolas mācību būtība bija noliegt
ekonomikas pastāvēšanu un aizstāt to ar vēsturi. Tomēr ir pārsteidzoši, ka Markss un marksisti
neapzinājās, ka viņu paustais apstiprinājums šai neīstajai mācībai pilnībā izjauca tā dēvētās marksisma
ekonomikas sistēmas uzbūvi. Kad sešdesmito gadu sākumā Anglijā publicēti raksti un disertācijas
pārliecināja Marksu, ka vairs nav pieļaujams nelokāmi turēties pie klasisko ekonomistu algu teorijas,
viņš grozīja savu darbspēju vērtības teoriju. Viņš pasludināja, ka „tā dēvēto dabisko vēlmju apmērs un
veids, kādā tās tiek apmierinātas, pats par sevi ir vēsturiskas evolūcijas rezultāts” un „lielā mērā ir
atkarīgs no civilizācijas līmeņa, ko sasniegusi katra konkrētā valsts, un, citu faktoru starpā, īpaši no
apstākļiem un paražām, un pretenzijām par dzīves līmeni, kādā brīvo strādnieku klase ir tikusi
izveidota”. Tādējādi „vēstures un morāles elements iesaistās darbspējas vērtības noteikšanā”. Bet, kad
Markss piebilst, ka tomēr „konkrētajai valstij jebkurā konkrētā laikā vidējais obligāto dzīves
nepieciešamību apmērs ir dots lielums337”, viņš nonāk pretrunā pats sev un maldina lasītāju. Viņš vairs
nedomā par „obligātajām nepieciešamībām”, bet gan par lietām, kas no tradicionālā viedokļa
uzskatāmas par obligātām - līdzekļi, kas nepieciešami, lai saglabātu strādnieku vietai tradicionālajā
sociālajā hierarhijā atbilstošu dzīves līmeni. Ķeršanās pie tāda skaidrojuma īstenībā nozīmē
atteikšanos no jebkāda ekonomikas vai katalaktikas izskaidrojuma par algas likmju noteikšanu. Algas
likmes ir izskaidrotas kā vēstures dati. Tās vairs netiek uzskatītas par tirgus parādību, bet par faktoru,
kas rodas ārpus tirgū darbojošos spēku mijiedarbības.
Tomēr pat tie, kas uzskata, ka algas likmes lielumu, kāds patiešām tiek izmaksāts un saņemts realitātē,
tirgum uzspiež no ārpuses kā datus, nevar izvairīties attīstīt teoriju, kas izskaidro algas likmes
noteikšanu kā rezultātu patērētāju vērtējumiem un lēmumiem. Bez tādas katalaktikas teorijas par
algām neviena tirgus ekonomikas analīze nevar būt pabeigta un loģiski apmierinoša. Vienkārši nav
saprātīgi ierobežot katalaktikas apcerējumus par preču cenu un procentu likmju noteikšanas
problēmām un pieņemt algas likmes kā vēsturiskus datus. Sava nosaukuma vērtai ekonomikas teorijai,
ir jābūt pozīcijā, lai par algas likmēm apgalvotu vairāk nekā to, ka tās nosaka „vēstures un morāles
elements”. Ekonomikas raksturīga iezīme ir tas, ka tā izskaidro tirgus darījumos esošas maiņas likmes,
kā tirgus parādības, kuru noteikšana ir pakļauta savienojumu sistemātiskumam un notikumu secībai.
Tieši tas atšķir ekonomikas uztveri no vēsturiskās izpratnes, teoriju no vēstures.
Mēs varam labi iedomāties vēstures situāciju, kad algas likmju lielumu tirgum uzspiež ārēju spaidu
iejaukšanās. Tāda institucionāla algas likmju noteikšana ir viena no nozīmīgākajām mūslaiku
iejaukšanās politikas iezīmēm. Tomēr tādā situācijā ekonomikas uzdevums ir izmeklēt to, kādas
ietekmes rada neatbilstība starp divām algas likmēm: iespējamo likmi, ko netraucēts tirgus būtu radījis
darba piedāvājuma un pieprasījuma mijiedarbībā no vienas puses, un likmi, ko ārēja piespiešana
uztiepj pusēm to tirgu darījumos, no otras puses.
Ir taisnība, ka algu pelnītāji ir pārņemti ar ideju, ka algām ir jābūt vismaz pietiekami lielām, lai viņi
varētu saglabāt dzīves līmeni, kas ir pietiekami augsts, lai viņi vismaz varētu uzturēt dzīves līmeni, kas
ir atbilstošs viņu pozīcijai sabiedrības hierarhijas dalījumā. Ikvienam strādniekam ir savs individuāls
viedoklis par pretenzijām, kādas viņš ir tiesīgs izvirzīt saistībā ar savu „statusu”, „rangu”, „tradīciju” un
„paražām”, tieši tāpat viņam ir savs īpašais viedoklis pašam par savu efektivitāti un saviem
sasniegumiem. Tomēr tādas pretenzijas un pašapmierināti pieņēmumi nekādi nav saistāmi ar algas
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Wirtschaftliche Staatswissenschaften - no vācu valodas - ekonomikas politikas zinātne
Skatīt Markss, „Das Kapital” („Kapitāls”), 134.lpp. Slīpraksts ir mans. Marksa izmantotais termins,
kas tekstā ir tulkots kā „dzīves nepieciešamības” ir „Lebensmittel”. Mureta-Zandersa vārdnīcā
(16.izdevumā) šis termins tulkots kā „pārtikas preces, ēdiens, uzturlīdzekļi, ēdmaņa”.
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likmju noteikšanu. Tie neierobežo nedz augšupejošu, nedz lejupejošu algas likmju kustību. Algas
pelnītājam dažreiz ir jāapmierinās ar krietni mazāku summu nekā tā, kas, viņaprāt, ir atbilstoša viņa
rangam un efektivitātei. Ja viņam piedāvā vairāk, nekā viņš ir gaidījis, viņš pārpalikumu piesavinās bez
nekādiem sirdsapziņas pārmetumiem. „Laissez faire”338 laikmetā, kur it kā darbojās dzelzs likums un
Marksa mācība par vēsturiski noteiktu algas likmju veidošanos, pieredzēja progresīvu, lai gan brīžiem
īslaicīgi pārtrauktu tendenci uz reālo algas likmju palielinājumu. Algas pelnītāju dzīves līmenis
palielinājās līdz vēsturē nepieredzētam un agrākos periods neiedomājam lielumam.
Arodbiedrības izliekas, ka nominālai algas likmei vienmēr ir jābūt palielinātai vismaz atbilstoši
izmaiņām, kas rodas naudas vienības pirktspējā, tā, lai nodrošinātu algas pelnītājam netraucētu
iepriekšējā dzīves līmeņa izbaudīšanu. Šīs pretenzijas tās palielina arī attiecībā uz karalaika apstākļiem
un pasākumiem, kas pieņemti, lai finansētu kara izdevumus. Viņuprāt, pat kara laikā nedz uzpūšanai,
nedz ienākuma nodokļu ieturēšanai nevajadzētu ietekmēt darbinieka reālo algas likmi pēc
atvilkumiem. Šī mācība netieši norāda uz Komunista manifesta tēzi, ka „strādājošiem cilvēkiem nav
valsts” un viņi „var zaudēt tikai savas važas”; tā rezultātā viņi ir neitrāli karos, kurā cīnās buržuāziskie
ekspluatatori, un viņus neuztrauc, vai valsts iekaro vai tiek iekarota. Ekonomikas uzdevums nav izpētīt
šos apgalvojumus. Tai tikai ir jānosaka tas, ka nav svarīgi, kāda veida pamatojums tiek attīstīts, lai
ieviestu algu likmes, kas ir lielākas par tām, ko būtu noteicis netraucēts darba tirgus. Ja tādu
pretenziju rezultātā reālās algas likmes patiešām paaugstinātos virs lieluma, kas atbilst galējam
dažādu aplūkoto darba veidu ražīgumam, neatkarīgi no to pamatā esošās filozofijas ir jāparādās
nenovēršamajām sekām.
Pārskatot visu cilvēces vēsturi no civilizācijas pirmsākumiem līdz mūsdienām, ir loģiski vispārējos
terminos konstatēt to, ka cilvēka darba ražīgums ir daudzkāršojies, jo civilizētas valsts pārstāvji pašlaik
saražo daudz vairāk nekā saražoja viņu priekšteči. Tomēr šim darba ražīguma jēdzienam vispārīgi nav
nekādas praksioloģijas vai katalaktikas nozīmes un tam nav iespējama nekāda skaitliska izteiksme. Vēl
mazāk ir pieļaujams uz to atsaukties, mēģinot aplūkot tirgus problēmas.
Mūsdienu arodbiedrību doktrīna izmanto darba ražīguma jēdzienu, kas ar nodomu ir veidots, lai
sniegtu šķietami ētisku pamatojumu sindikālisma mēģinājumiem. Tā ražīgumu definē kā naudas
izteiksmē paustu kopējo tirgus vērtību, kas ir pievienota produktiem pārstrādāšanā (vienā firmā vai
visās rūpniecības nozares firmās), dalot to ar nodarbināto strādnieku skaitu, vai arī kā izlaidi (šīs firmas
vai rūpniecības nozares) uz vienu darba cilvēkstundu. Salīdzinot šādi aprēķinātus lielumus uz noteikta
laika sākumu un uz tā beigām, apmēru, par kādu beigu datumā aprēķinātais lielums pārsniedz sākuma
datumā aprēķināto, sauc par „darba ražīguma palielinājumu”, un tās aizbildinās, ka pēc taisnības tas
pilnībā pieder strādniekiem. Tās pieprasa, ka viss šis apmērs ir jāpievieno algas likmēm, kuras
darbinieki saņēma perioda sākumā. Saduroties ar šīm arodbiedrību pretenzijām, darba devēji
lielākoties neapstrīd to pamatā esošo doktrīnu un neapšauba iesaistīto darba ražīguma jēdzienu. Viņi
netieši to pieņem, norādot, ka algas likmes jau ir palielinājušās pilnā apmērā no ražīguma pieauguma,
kas aprēķināts atbilstoši šai metodei, vai arī tās jau ir palielinātas virs šīs robežas.
Tātad šī firmas vai visas nozares darbaspēka veiktā darba ražīguma aprēķina procedūra ir pilnībā
kļūdaina. Tūkstoš cilvēku, kas strādā četrdesmit stundu nedēļā mūsdienu amerikāņu apavu fabrikā ik
mēnesi saražo m pārus kurpju. Tūkstoš cilvēku, kas strādā ar tradicionāliem, vecmodīgiem
instrumentiem amatnieka darbnīcās kaut kur atpalikušajās Āzijas valstīs, tajā pašā laika periodā, pat
strādājot ilgāk nekā četrdesmit stundu nedēļā, saražo krietni mazāk par m pāriem. Atbilstoši
arodbiedrību doktrīnas metodēm aprēķinātā ražīguma atšķirība starp Savienotajām Valstīm un Āziju ir
milzīga. Tas noteikti nav saistāms ar iedzimtajiem amerikāņu strādnieka tikumiem. Viņš nav čaklāks,
rūpīgāks, prasmīgāks vai gudrāks par aziātiem. (Mēs pat varam pieņemt, ka daudzi no mūsdienu
fabrikās nodarbinātājiem veic vienkāršākas darbības nekā tās, kas ir jāveic cilvēkam, kas strādā ar
vecmodīgiem instrumentiem.) Amerikāņu fabrikas pārākumu pilnībā rada tās aprīkojuma pārākums
un uzņēmējdarbības vadības apdomība. Atpalikušo valstu uzņēmējus no amerikāņu ražošanas metožu
pieņemšanas attur uzkrātā kapitāla trūkums, nevis kaut kāda viņu darbinieku nepietiekamība.
Rūpnieciskās revolūcijas priekšvakarā apstākļi Rietumos daudz neatšķīrās no tiem, kādi pašlaik ir
Austrumos. Krasās izmaiņas apstākļos, kas masām Rietumos dāvāja pašreizējo vidējo dzīves līmeni
(patiešām augstu līmeni, ja salīdzina ar pirms kapitālisma vai padomju apstākļiem), bija rezultāts
kapitāla uzkrāšanai ietaupot un tālredzīgas uzņēmējdarbības gudriem ieguldījumiem. Nekāds
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Laissez faire - no franču valodas - ļauts darīt. Ekonomikā šis franču valodas izteiciens tiek izmantots,
lai raksturotu situāciju, kad tirdzniecībā ir minimāli ierobežojumi un valdības iejaukšanās ekonomikas
procesos ir minimāla.
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tehnoloģisks uzlabojums nebūtu iespējams, ja praktiskai jauno izgudrojumu izmantošanai
nepieciešamie ražošanas līdzekļi iepriekš nebūtu bijuši padarīti pieejami ar ietaupīšanu.
Lai gan darbinieki kā strādnieki neieguldīja - un neiegulda - ražošanas iekārtu uzlabojumā, viņi (tirgus
ekonomikā, kurai nekaitē valdības vai arodbiedrību varmācība) ir gan darbinieki, gan patērētāji galvenie ieguvēji no notiekošā apstākļu uzlabojuma.
Rīcību ķēdi, kuras rezultāts ir ekonomikas apstākļu uzlabojums, izraisa jauna kapitāla uzkrāšana
ietaupot. Šis papildu finansējums padara iespējamu īstenot tādus projektus, kas ražošanas līdzekļu
trūkuma dēļ iepriekš nebija īstenojami. Sākot jaunu projektu īstenošanu, uzņēmēji tirgū sacenšas par
ražošanas faktoriem ar visiem tiem, kas jau ir iesaistījušies iepriekš sāktos projektos. Savos centienos
nodrošināt nepieciešamo izejmateriālu un darbaspēka daudzumu viņi liek celties izejmateriālu un algu
likmju cenām. Tādējādi algu pelnītāji jau procesa sākumā gūst daļu no labumiem, ko ir radījusi
ietaupītāju atturēšanās no patēriņa. Tālākā procesa gaitā viņi atkal iegūst - tagad jau kā patērētāji - no
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cenu krituma, ko rada ražošanas palielinājums .
Ekonomika šīs izmaiņu secības galīgo rezultātu apraksta šādi: ieguldītā kapitāla palielinājuma - cilvēku,
kas vēlas nopelnīt algu, skaitam paliekot nemainīgam - rezultāts ir darba galīgā lietderīguma un
tādējādi arī algas likmju palielinājums. Algas likmes palielina tas, ka kapitāla pieaugums pārsniedz
iedzīvotāju skaita palielinājumu vai, citiem vārdiem sakot, ieguldītā kapitāla uz vienu iedzīvotāju
palielinājums. Netraucētā darba tirgū algas likmes vienmēr ir tendētas uz lielumu, kādā tās ir
vienlīdzīgas ar katra veida darba galīgo ražīgumu, kas ir lielums, kāds ir vienlīdzīgs ar vērtību, kuru
produkta vērtībai pievieno vai atņem cilvēka noalgošana vai atlaišana. Šajā gadījumā visi tie, kas meklē
nodarbošanos, darbu atrod un visi tie, kas vēlas nolīgt darbiniekus, noalgo tik, cik vien vēlas. Ja algas
tiek paceltas virs šīs tirgus likmes, nenovēršami rodas daļas potenciālā darbaspēka bezdarbs. Nav
svarīgi, kāda veida doktrīna tiek attīstīta, lai pamatotu algas likmju, kas pārsniedz iespējamās tirgus
likmes, ieviešanu.
Algas likmes beigās nosaka vērtība, kādu algas pelnītāja līdzpilsoņi piešķir viņa pakalpojumiem un
sasniegumiem. Darbs tiek novērtēts kā prece, nevis tādēļ, ka uzņēmēji un kapitālisti ir cietsirdīgi un
nejūtīgi, bet gan tādēļ, ka viņi bez ierunām ir pakļauti patērētāju, no kuriem pārliecinošu vairākumu
pašlaik veido algu pelnītāji, augstākajai varai. Patērētāji nav gatavi apmierināt ikviena pretenzijas,
pieņēmumus un iedomību. Viņi vēlas pakalpojumus saņemt vislētākajā veidā.

Salīdzinājums starp algas likmju vēsturisko izskaidrojumu un regresijas teorēmu
Varētu būt noderīgi salīdzināt marksisma doktrīnu un Prūsijas vēstures skolu, saskaņā ar kuru algas
likmes ir vēstures dati, nevis katalaktikas parādība, ar naudas pirktspējas regresijas teorēmu. 340
Regresijas teorēma noteic, ka maiņas līdzekļa funkcijai nevar izmantot nevienu preci, kurai tās
izmantojuma šim mērķim sākumā nebija maiņas vērtības citu izmantojumu dēļ. Tas burtiski neietekmē
naudas pirktspējas noteikšanu ikdienā, jo tā veidojas cilvēku, kas vēlas glabāt skaidru naudu, naudas
piedāvājuma un pieprasījuma mijiedarbībā. Regresijas teorēma neapgalvo, ka jebkāda faktiska maiņas
likme starp naudu no vienas puses un precēm un pakalpojumiem no otras puses ir vēstures dati, kas
nav atkarīgi no pašreizējās tirgus situācijas. Tā tikai izskaidro, kā jauna veida maiņas līdzeklis var
nonākt un palikt lietošanā. Šajā ziņā tā pasaka, ka naudas pirktspējā ir vēsturisks komponents.
Marksisma un Prūsijas teorēmās tas ir atšķirīgi. Šīs doktrīnas redzējumā faktiskais algas likmju lielums,
kāds tas ir tirgū, ir vēstures dati. Patērētāju, kas pastarpināti ir darba pircēji un algu pelnītāji, darba
pārdevēji, novērtējums ir nederīgs. Algas likmes noteic pagātnes vēsturiski notikumi. Tās var
palielināties virs vai nokristies zem šī līmeņa. Tas, ka algas likmes Šveicē ir lielākas nekā Indijā, ir
izskaidrojams tikai ar vēsturi, jo tikai vēsture var izskaidrot, kādēļ Napaleons I kļuva par francūzi un
nevis itāli, par imperatoru un nevis korsikāņu juristu. Skaidrojumā par atšķirībām starp ganu un
mūrnieku algas likmju atšķirībām šajās divās valstīs ir neiespējami ķerties pie faktoriem, kas bez
ierunām darbojas katrā tirgū. Skaidrojumu var sniegt tikai šo divu valstu vēsture.

7. Darba piedāvājums darba nelietderīguma ietekmē
339
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Skatīt iepriekš 296.-297.lpp.
Skatīt iepriekš 408.-410.lpp
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Darba piedāvājumu pamatā ietekmē:
1. Katrs indivīds var izlietot tikai ierobežotu darba daudzumu.
2. Šo noteikto daudzumu nevar izpildīt jebkurā laikā, kad vien vēlas. Ir jāiestarpina atpūtas un
relaksācijas periodi.
3. Ne visi indivīdi spēj veikt jebkādu darba veidu. Ir gan iedzimtas, gan iegūtas atšķirības spējās
veikt noteikta veida darbus. Iedzimtas īpašības, kas nepieciešamas noteiktu darba veidu
pildīšanai, nevar apgūt trenējoties vai mācoties.
4. Darbspēja ir jāizmanto pienācīgi, lai tā nepasliktinātos vai vispār nepazustu. Īpašas rūpes ir
nepieciešamas, lai saglabātu cilvēka spējas - gan iedzimtās, gan iegūtās - uz tādu laika
periodu, kādu ļauj nenovēršamā viņa dzīvības spēka samazināšanās.
5. Darbam tuvojoties punktam, kurā kopējais darba apmērs, ko cilvēks tajā brīdī var veikt, ir
izmantots un ir nepieciešams atpūtas perioda iestarpinājums, nogurums kaitē snieguma
341
apmēram un kvalitātei .
6. Cilvēki priekšroku dod laikam bez darba, tas ir, atpūtai, vai, kā ekonomisti to sauc, viņi piešķir
nozīmi darba nelietderīgumam.
Neatkarīgs cilvēks, kas strādā ekonomiskā izolācijā tikai pats savu vajadzību tiešam apmierinājumam,
beidz strādāt brīdī, kurā viņš sāk novērtēt atpūtu - darba nelietderīguma neesamību - augstāk nekā no
strādāšanas vairāk sagaidāmo apmierinājuma pieaugumu. Kad viņš ir apmierinājis savas steidzamākās
vajadzības, viņš vēl neapmierināto vajadzību apmierinājumu uztver kā mazāk pievilcīgu salīdzinājumā
ar viņa centienu pēc atpūtas apmierinājumu.
Algu pelnītājiem tas pats ir spēkā ne mazākā mērā kā izolētam pašapgādes strādniekam. Arī viņi nav
gatavi strādāt līdz ir izlietojuši visas savas darba spējas, ko viņi var izmantot. Arī viņi vēlas beigt strādāt
brīdī, kad sagaidāmais starpposma apmierinājums vairs neatsver nelietderīgumu, ko ietver papildu
darba veikšana.
Tautas viedoklis - kas radies atavistiskā attēlojumā un ko aklu padara marksistu saukļi - šo faktu
uztvēra lēni. Tas pieturējās un pat pašlaik pieturās pie paraduma algas pelnītāju uzlūkot kā vergu un
algas kā kapitālisma līdzinieku kailai eksistēšanai, kādu vergturim un lopu īpašniekam ir jāsniedz
saviem vergiem un dzīvniekiem. Šīs mācības acīs algas pelnītājs ir cilvēks, kuram nabadzība spiež
padoties darba jūgam. Veltā buržuāzisko advokātu formālismā, mums teic, šo pakļaušanu sauc par
brīvprātīgu un attiecības starp darba devēju un darba ņēmēju izskaidro kā līgumu starp divām
vienlīdzīgām pusēm. Tomēr patiesībā darbinieks nav brīvs; viņš rīkojas spaidu ietekmē; viņam ir
jāpakļaujas faktiskas verdzības jūgam, jo viņam - sabiedrības bez mantojuma tiesībām atstātam
izstumtajam - nav citas izvēles. Pat viņa šķietamās tiesības izvēlēties savu kungu ir neīstas. Atklāta vai
slēpta darba devēju apvienība, kas nosaka vienotus nodarbinātības noteikumus, vispārēji padara šo
brīvību iluzoru.
Ja kāds pieņem, ka algas ir tikai atlīdzība par darbiniekam radītajiem izdevumiem darba spēju
saglabāšanā un atjaunošanā vai to lielumu nosaka tradīcija, ir atbilstoši uzskatīt katru saistību, ko
darbiniekam nosaka darba līgums, samazinājumu par darbinieka vienpusēju ieguvumu. Ja algas likmes
lielums nav atkarīgs no snieguma daudzuma un kvalitātes, ja darba devējs nemaksā darbiniekam cenu,
ko tirgus piešķir sniegumam, ja darba devējs nepērk noteiktu meistarības daudzumu un kvalitāti, bet
pērk vergu, ja algas likmes ir tik zemas, ka dabisku vai „vēsturisku” iemeslu dēļ tās vairs nevar
samazināties, algas pelnītāju liktenis tiek uzlabots, piespiedu kārtā samazinot darba dienas garumu.
Tad ir atļaujams likumus, kas ierobežo darba stundas, uzlūkot kā līdzvērtīgus tiem dekrētiem, ar
kuriem septiņpadsmitā, astoņpadsmitā un deviņpadsmitā gadsimta sākuma Eiropas valdības
pakāpeniski samazināja vai pilnībā aizliedza neapmaksāta likumīga darba (klaušu) daudzumu, kas
zemniekiem kā vergiem bija jāsniedz saviem kungiem, vai rīkojumiem, kas atviegloja notiesāto veikto
darbu. Tad ikdienas darba stundu samazinājums, ko radīja kapitālistu industriālisma attīstība, tiek
novērtēts kā ekspluatēto algu vergu uzvara pār viņu mocītāju rupjo savtību. Visi likumi, kas darba
devējam noteic pienākumu noteiktu izdevumu daļu veltīt darba ņēmēju labā, tiek raksturoti kā
„sociālie ieguvumi”, tas ir, augstsirdība, kuras saņemšanai darba ņēmējiem nekas nav jāziedo.
Ir vispārēji pieņemts, ka šīs mācības pareizumu pietiekami parāda tas, ka atsevišķam algas pelnītājam
ir tikai niecīga ietekme uz darba līguma nosacījumu noteikšanu. Lēmumus par darba dienas garumu,
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Citām svārstībām snieguma daudzumā un kvalitātē uz vienu laika vienību, piemēram, zemāka
efektivitāte laikā, kad darbs ir tikko atsākts pēc atpūtas izraisīta pārtraukuma, praktiski nav nekādas
nozīmes attiecībā uz darba piedāvājumu tirgū.
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dabu svētdienās un brīvdienās, maltītēm paredzēto laiku un daudzām citām lietām pieņem darba
devēji, neprasot darba ņēmējiem. Algas pelnītājam nav citas izvēles, kā vien pakļauties šiem
rīkojumiem vai ciest badu.
Galvenie maldi šajā spriedumā ir norādīti jau iepriekšējās nodaļās. Darba devēji neprasa darbu
vispārīgi, bet gan viņi prasa cilvēkus, kas ir piemēroti veikt tāda veida darbu, kāds viņiem ir
nepieciešams. Tieši tāpat, kā uzņēmējam ir jāizvēlas savām ražotnēm vispiemērotākā atrašanās vieta,
aprīkojums un izejmateriāli, viņam arī ir jānoalgo visprasmīgākie darbinieki. Viņam ir jānokārto darba
apstākļi tā, lai tie būtu pievilcīgi tām darbinieku klasēm, kuras viņš vēlas noalgot. Ir taisnība, ka
atsevišķam darbiniekam ir ļoti maza teikšana par šo kārtību. Tā tāpat kā pats algas likmju lielums, kā
preču cenas un masu patēriņam ražoto preču veidols ir rezultāts neskaitāmu cilvēku, kas piedalās
tirgus sociālajā procesā, savstarpējai mijiedarbībai. Tā ir tāda masu parādība, kas tikai nedaudz ir
pakļauta izmaiņām, ko veic atsevišķs indivīds. Tomēr patiesības kropļojums ir apgalvojums, ka
atsevišķa vēlētāja balsij nav ietekmes, jo ir nepieciešami daudzi tūkstoši vai pat miljoni balsu, lai
izlemtu jautājumu, un to cilvēku, kas nav saistīti ar nevienu no pusēm, balss patiesībā nav svarīga. Pat
ja šī tēze tiek atzīta argumenta dēļ, non sequitur342 ir secināt, ka demokrātijas procedūru aizstāšana ar
totalitārisma principiem padarītu amatpersonas par patiesākiem tautas gribas pārstāvjiem, nekā to
dara vēlēšanu kampaņas. Šo totalitārisma fabulu līdzgaitnieki tirgus ekonomikas demokrātijā ir
apgalvojumi, ka atsevišķs patērētājs ir bezspēcīgs pret piegādātājiem un atsevišķs darbinieks - pret
darba devējiem. Protams, ne jau indivīda gaume, kas atšķiras no daudzu citu gaumes, nosaka masu
ražošanas preču, kas veidotas masu patēriņam, iezīmes, bet gan tās nosaka vairākuma vēlmes un
simpātijas. Nevis atsevišķs darba meklētājs, bet gan darba meklētāju masu rīcība nosaka noteiktās
rūpniecības jomās vai nozarēs dominējošu darba līgumu nosacījumus. Ja ir pierasts pusdienot laikā no
pulksten divpadsmitiem līdz vieniem pēcpusdienā, atsevišķam darbiniekam, kas labprātāk pusdienotu
starp diviem un trijiem pēcpusdienā, ir mazas iespējas, ka viņa vēlmes tiks apmierinātas. Tomēr
sociālo spiedienu, kuram ir pakļauts šis vientuļais indivīds, šajā gadījumā izdara nevis darba devējs, bet
gan viņa kolēģi.
Darba devēji, meklējot atbilstošus darbiniekus ir spiesti piemēroties pat nopietnām un dārgām
neērtībām, ja viņi nevar atrast nepieciešamos ar citiem nosacījumiem. Daudzās valstīs - dažas no tām
pretkapitālisma aizstāvji nozākā par sociāli atpalikušām - darba devējiem ir jāiekāpjas dažādām
darbinieku vēlmēm saistībā ar reliģisko rituālu vai kastas un statusa apsvērumiem. Viņiem ir jāizkārto
darba stundas, brīvdienas un daudzas tehniskas problēmas atbilstoši tādiem viedokļiem, lai cik
apgrūtinoši tādi pielāgojumi arī nebūtu. Kad vien darba devējs prasa pēc īpašiem sniegumiem, kas
darbiniekiem šķiet kaitinoši vai pretīgi, viņam ir jāmaksā papildus par nelietderīguma pārpalikumu, kas
darbiniekam ir jāizlieto.
Darba līguma nosacījumi attiecas uz visiem darba apstākļiem, ne tikai algas likmju lielumu. Kopīgā
darba fabrikās un dažādu uzņēmumu savstarpējās atkarības dēļ ir neiespējami novirzīties no kārtības,
kāda ir ierasta aplūkotajā valstī vai nozarē, un tādējādi rezultāts ir šādu līgumu vienādošanās un
standartizācija. Tomēr šis fakts nedz pavājina, nedz likvidē darba ņēmēja ieguldījumu to izveidošanā.
Atsevišķiem darbiniekiem tie, protams, ir nemaināmi dati, kāds ir vilcienu kustības saraksts atsevišķam
braucējam. Tomēr neviens neapgalvos, ka, nosakot kursēšanas grafiku, kompānija neuztraucas par
potenciālo patērētāju vēlmēm. Tās tiešais mērķis ir kalpot pēc iespējas vairāk no viņiem.
Mūsdienu industriālisma attīstības izskaidrojumu pavisam ir sabojājuši valdību pretkapitālisma
aizspriedumi un neīstie proleiboristu rakstnieki un vēsturnieki. Reālās algas likmju palielinājums, darba
stundu saīsināšana, bērnu darba izmantošanas beigas un sieviešu darba izmantošanas ierobežojums,
kā tiek teikts, bija valdību un arodbiedrību iejaukšanās un humānisma autoru radītā sabiedrības
viedokļa rezultāts. Tomēr ar šo iejaukšanos un spiedienu uzņēmēji un kapitālisti būtu paturējuši sev
visus ieguvumus, kas gūti no kapitāla ieguldījumu palielinājuma un tā rezultātā radušās tehnoloģisko
metožu uzlabošanās. Tādējādi algu pelnītāju dzīves līmeņa paaugstināšanās tiek radīta uz kapitālistu,
uzņēmēju un zemes īpašnieku „nenopelnīto” ienākumu rēķina. Ir ļoti vēlams turpināt šīs politikas, kas
ir izdevīgas tik daudziem vien uz dažu patmīlīgu ekspluatatoru rēķina, un arvien vairāk samazināt
mantīgās šķiras ieņēmumus.
Šī izskaidrojuma nepareizums ir acīmredzams. Visi pasākumi, kas ierobežo darba piedāvājumu tieši vai
netieši apgrūtina kapitālistus, jo tie palielina darba galējo ražīgumu un samazina ražošanas materiālo
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Non sequitur - no latīņu valodas neizrietošs - formālajā loģikā tas raksturo argumentu, kas neizriet
no sava priekšnoteikuma. Šādā situācijā secinājums var būt pareizs vai nepareizs, bet arguments ir
nevietā, jo nav saistības starp priekšnoteikumu un secinājumu.
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faktoru galējo ražīgumu. Tā kā tie ierobežo darba piedāvājumu, nesamazinot kapitāla piedāvājumu,
tie palielina daļu, kas tiek piešķirta algas saņēmējiem no kopējā tīrās ražošanas produkcijas
sasnieguma. Tomēr šis kopējais tīrais saražotais arī samazināsies, un no katra gadījuma specifiskiem
datiem ir atkarīgs tas, vai salīdzinoši lielāka daļa no mazākas tortes būs lielāka vai mazāka par
salīdzinoši mazāku gabalu no lielākas tortes. Peļņu un procentu likmi tieši neietekmē kopējā darba
piedāvājuma samazinājums. Ražošanas materiālo faktoru cenas samazinās un algas likmes uz
atsevišķa darbinieka snieguma vienību (nav noteikti, ka arī uz karu nodarbināto strādnieku) palielinās.
Arī produkcijas cenas palielinās. Tas, vai visu šo izmaiņu rezultāts ir vidusmēra algas pelnītāju
ienākumu uzlabošanās vai pasliktināšanās, ir, kā tiek teikts, izskatāms katrā konkrētā gadījumā pēc
būtības.
Tomēr mūsu pieņēmums, ka tādi pasākumi neietekmē ražošanas materiālo faktoru piedāvājumu, nav
pieņemams. Darba stundu saīsinājums, darba naktīs un noteiktu darbinieku klašu darba ierobežojums
traucē izmantot daļu pieejamā aprīkojuma un ir pielīdzināms kapitāla piedāvājuma kritumam.
Rezultātā radies ražošanas līdzekļu trūkuma pastiprinājums var pilnībā likvidēt iespējamo galējā darba
ražīguma pieaugumu pret ražošanas līdzekļu galējo ražīgumu.
Ja vienlaikus ar piespiedu darba stundu samazinājumu varas iestādes vai arodbiedrības aizliedz
jebkādu atbilstošu algas likmju samazinājumu, kādu prasītu tirgus stāvoklis, vai ja iepriekš
dominējošas institūcijas novērš tādu samazinājumu, radīsies tas, ko rada ikviens mēģinājums saglabāt
algas likmes lielumu virs iespējamās tirgus likmes: institucionālais bezdarbs.
Kapitālisma vēsture, kā tas ir pēdējos divos simtos gadu darbojies Rietumu civilizācijas karalistē, ir
ieraksts par pastāvīgu algas pelnītāju dzīves līmeņa palielinājumu. Kapitālismam raksturīga iezīme ir
tas, ka tas ir masu ražošana masu patēriņam, ko vada visenerģiskākie un tālredzīgākie indivīdi,
nenogurstoši tiecoties uz uzlabojumus. Tā dzinējspēks ir motivācija par peļņu, kuras noderīgums liek
uzņēmējam nepārtraukti sniegt patērētājam vairāk, labākas un lētākas ērtības. Peļņas pārpalikums pār
zaudējumiem var rasties vien ekonomikā, kas attīstās, un tikai tādā mērā, kādā uzlabojas masu dzīves
līmenis343. Tādējādi kapitālisms ir sistēma, kurā dedzīgākie un veiklākie prāti tiek dzīti savu labāko
spēju robežās veicināt tūļīgā vairākuma labklājību.
Vēsturiskās pieredzes jomā ir neiespējami izmantot mērījumus. Tā kā nauda nav vērtību un vēlmju
apmierinājuma mērs, to nevar piemērot cilvēku dzīves līmeņa dažādos laika periodos salīdzināšanai.
Tomēr visi vēsturnieki, kuru spriedumu nesajauc romantiski aizspriedumi, piekrīt, ka kapitālisma
attīstība ir vairojusi kapitāla izmantojumu tādā mērā, kas tālu pārsniedz vienlaicīgo iedzīvotāju skaita
palielinājumu. Kapitāla izmantojums gan uz vienu iedzīvotāju, gan uz vienu darbspējīgo cilvēku,
pašlaik ir ārkārtīgi lielāks par to, kāds tas bija pirms piecdesmit, simt un divsimt gadiem. Līdztekus ir
bijis milzīgs pieaugums daļā, ko algas saņēmēji iegūst no kopējā saražoto preču daudzuma daudzuma, kas pats par sevi ir daudz lielāks nekā bija pagātnē. Sekojošais masu dzīves līmeņa
palielinājums ir apbrīnojams salīdzinājumā ar aizgājušo laiku apstākļiem. Vecajos labajos laikos pat
turīgāko cilvēku eksistence bija tāda, kas ir jāsauc par spiedīgiem apstākļiem, ja salīdzina ar mūslaiku
amerikāņu vai austrāliešu strādnieka vidējo dzīves līmeni. Kapitālismam, saka Markss, pārsteidzīgi
atkārtojot Viduslaiku slavinātāju fabulas, ir nenovēršama tendence uz strādnieku arvien lielāku
slīgšanu nabadzībā. Patiesībā kapitālisms ir aplaimojis algas pelnītāju, kas bieži darīja visu, kas viņu
spēkos, lai sabotētu tos jaunievedumus, kas padara viņu dzīvi patīkamāku, masas kā no pārpilnības
raga. Cik neērti justos amerikāņu strādnieks, ja viņam būtu jādzīvo tā, kā dzīvoja Viduslaiku kungs, un
jāizjūt santehnikas un citu ietaišu, kuras viņš vienkārši uztver kā pašsaprotamas, trūkums!
Strādnieka materiālās labklājības uzlabojums ir mainījis to, kā viņš vērtē atpūtu. Jo labāk apgādāts ar
dzīves ērtībām viņš ir, jo drīzāk viņš sasniedz punktu, kurā viņš tālāku darba nelietderīguma
palielinājumu uzlūko kā ļaunumu, kuru vairs neatsver sagaidāmais tālākais darba starpposma
apmierinājuma palielinājums. Viņš alkst saīsināt ikdienas darba stundas un aiztaupīt savai sievai un
bērniem ienesīgas nodarbošanās smago darbu un problēmas. Nevis darba tiesību normas un
arodbiedrību spiediena dēļ ir samazinātas darba stundas un precētas sievietes un bērni vairs netiek
izmantoti darbam fabrikās; kapitālisms ir tas, kas algas pelnītāju padarīja tik turīgu, ka viņš var nopirkt
sev un saviem apgādājamajiem vairāk atpūtas laika. Deviņpadsmitā gadsimta darba tiesību normas
vispārēji nav sasniegušas neko vairāk, kā vien devušas likumīgu apstiprinājumu izmaiņām, ko iepriekš
bija radījusi tirgus faktoru savstarpējā mijiedarbība. Lai gan dažreiz tās apsteidza industriālo attīstību,
strauja turības attīstība lietas atkal nolika īstajās vietās. Lai gan šķietam proleiboristiski likumi noteica
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pasākumus, kas ne tikai apstiprināja jau esošas izmaiņas vai tuvākajā nākotnē sagaidāmo izmaiņu
gaidas, tie kaitēja darbinieku materiālajām interesēm.
Jēdziens „sociālie ieguvumi” ir pilnībā maldinošs. Ja likums liek darbiniekiem, kas labprātāk strādātu
četrdesmit astoņas stundas nedēļā, nedot vairāk par četrdesmit darba stundām vai ja tas liek darba
devējiem uzņemties noteiktas izmaksas darba ņēmēju labā, tas nav par labu darba ņēmējiem uz darba
devēju rēķina. Lai kādi būtu sociālās drošības likuma nosacījumi, tie beigu beigās apgrūtina darba
ņēmēju, nevis darba devēju. Tie ietekmē algu pēc atvilkumiem apmēru; ja tie palielina cenu, kas darba
devējam ir jāmaksā par snieguma vienību, virs iespējamās tirgus likmes, tie rada pienākumu tērēt
vairāk darba iepirkšanai. Tas ievieš algas pelnītājiem ierobežojumu par viņu kopējo ieņēmumu
iztērēšanu. Tas samazina darbinieka brīvību sakārtot savu mājsaimniecību atbilstoši saviem
lēmumiem.
Tas, vai tāda sociālās drošības sistēma ir laba vai slikta politika, pamatā ir politiska problēma. Var
mēģināt to attaisnot, paziņojot, ka algas pelnītājiem trūkst izpratnes un morālā spēka, lai patvaļīgi
apgādātu savu nākotni. Tomēr tad nav viegli apklusināt to balsis, kas jautā, vai nav paradoksāli uzticēt
valsts labklājību vēlētāju, kurus pats likums uzskata par nespējīgiem pārvaldīt savas lietas, lēmumiem;
vai tas nav bezjēdzīgi šos cilvēkus padarīt par augstāko varu valdības darbībās, kurām nepārprotami ir
vajadzīgs aizbildnis? Ne jau nejauši Vācija - valsts, kas ieviesa sociālās drošības sistēmu - bija šūpulis
mūsdienu demokrātijas noliegšanas veidiem - gan marksismam, gan marksisma nepiekritējiem.

Piezīmes par izplatītu „Rūpnieciskās revolūcijas” interpretāciju
Vispārēji tiek apgalvots, ka mūsdienu industriālisma vēsture un jo īpaši britu „rūpnieciskās revolūcijas”
vēsture sniedz empīrisku pierādījumu „reālistiskai” vai „institucionālai” mācībai un pilnībā atspēko
„pārāk teorētisko” ekonomistu dogmatismu.344
Ekonomisti stingri noliedz, ka arodbiedrības un valdības proleiboriskā likumdošana var un ilgstoši
sniedz labumu visai algu pelnītāju klasei un paaugstina viņu dzīves līmeni. Tomēr fakti, teic pretekonomisti, atspēko šos maldus. Valstsvīri un likumdevēji, kas ieviesa fabriku likumus, parādīja labāku
izpratni par realitāti nekā to parādīja ekonomisti. Lai gan laissez-faire filozofija - bez žēlošanas un
līdzjūtības - mācīja, ka smagi strādājošo masu ciešanas ir nenovēršamas, lajiem izdevās apspiest
lielākās peļņu meklējošās uzņēmējdarbības galējības.
Tādas ir idejas, kas visvairāk izplatās vēsturiskos pētījumos par modernā industriālisma attīstību.
Autori sāk, iezīmējot idilliskas ainavas par apstākļiem, kādi dominēja „Rūpnieciskās revolūcijas”
priekšvakarā. Tajā laikā, viņi mums teic, lietas vispārēji bija apmierinošas. Zemnieki bija laimīgi. Tādi
bija arī rūpniecības sektora strādnieki vietējā sistēmā. Viņi strādāja savās vasarnīcās un baudīja
noteiktu ekonomisko neatkarību, jo viņiem piederēja dārza zemes gabals un savi darbarīki. Tomēr tad
šiem cilvēkiem „kā karš vai mēris uzbruka Rūpnieciskā revolūcija”. 345Fabriku sistēma brīvo strādnieku
pazemināja līdz praktiskai verdzībai; tā samazināja viņa dzīves līmeni līdz kailās izdzīvošanas līmenim;
ieslogot sievietes un bērnus fabrikās, tā iznīcināja ģimenes dzīvi un sagrāva pašus sabiedrības, morāles
un sabiedriskās veselības pamatus. Niecīgam nežēlīgu ekspluatatoru mazākumam gudri izdevās iegūt,
iejūdzot milzīgo vairākumu.
Patiesībā ekonomiskie apstākļi Rūpnieciskās revolūcijas priekšvakarā bija ļoti neapmierinoši.
Tradicionālā sociālā sistēma nebija pietiekami spējīga pielāgoties, lai apgādātu strauji augošā
iedzīvotāju skaita vajadzības. Nedz lauksaimniecība, nedz ģildes nebija noderīgas papildu darbarokām.
Uzņēmējdarbība bija pilna ar iedzimto privilēģiju un ekskluzīva monopola garu; tās institucionālie
pamati bija licences un monopola patentu piešķiršana, tās filozofija bija gan vietējās, gan ārvalstu
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konkurences ierobežošana vai aizliegšana. Cilvēku, kuriem nebija atlikusi vieta stingrajā paternālisma
un valdības aizbildniecības pār uzņēmējdarbības sistēmā, skaits strauji pieauga. Viņi praktiski bija
izstumtie. Vienaldzīgais vairākums šo nožēlojamo cilvēku dzīvoja no drupatām, kas atlika no iedibināto
kastu galdiem. Ražas sezonā viņi nelielu naudu nopelnīja, reizumis palīdzot fermās; pārējo laiku viņi
bija atkarīgi no privātas labdarības un kopienas palīdzības nabadzīgajiem. Tūkstošiem sparīgāko šo
slāņu jauniešu tika piespiesti dienēt Karaliskajā armijā un Jūras spēkos; daudzi no viņiem dienestā tika
nogalināti vai sakropļoti; daudzi cilvēki kaunpilni gāja bojā no barbariskās disciplīnas grūtībām, no
tropiskām slimībām vai no sifilisa346. Tūkstošiem citu - drosmīgāko un nežēlīgāko savā klasē - apsēda
valsti kā klaidoņi, ubagi, klaidoņi, laupītāji un prostitūtas. Varas iestādes nezināja citus veidus, kā tikt
galā ar šiem indivīdiem, izņemot nabagmājas un nespējnieku darba patversmes. Atbalsts, ko valdība
sniedza izplatītajam aizvainojumam pret jauniem izgudrojumiem un darbaspēku ietaupošām iekārtān,
padarīja situāciju diezgan bezcerīgu.
Fabriku sistēma attīstījās nepārtrauktā cīņā pret neskaitāmiem šķēršļiem. Tai bija jācīnās pret izplatītu
aizspriedumu, sen iedibinātām paražām, tiesiski saistošiem noteikumiem un regulējumiem, varas
iestāžu naidīgumiem, priviliģētu grupu piešķirtām interesēm, ģilžu skaudību. Individuālu firmu kapitāla
aprīkojums bija nepietiekams, kredīta piešķiršana ārkārtīgi sarežģīta un dārga. Trūka tehnoloģiskas un
komerciālas pieredzes. Lielākā daļa fabriku īpašnieku cieta neveiksmi; salīdzinoši maz guva
panākumus. Ieņēmumi dažreiz bija ievērojami, bet tādi paši bija arī zaudējumi. Pagāja daudzi gadu
desmiti līdz vienota prakse atkārtoti ieguldīt lielāko daļu nopelnīto ieņēmumu uzkrāja pietiekamu
kapitālu, lai lietas darītu plašākā mērogā.
Fabrikas varēja zelt, neskatoties uz visiem kavēkļiem, divu iemeslu dēļ. Pirmais, bija jaunas sociālās
filozofijas mācības izskaidrojums, ko sniedza ekonomisti. Tie sagrāva merkantilisma, paternālisma un
ierobežojuma politikas prestižu. Tie atspēkoja māņticīgo uzskatu, ka darbaspēku ietaupošas iekārtas
un procesi rada bezdarbu un pazemina visus cilvēkus līdz nabadzībai un pagrimumam. Laissez-faire
ekonomisti bija celmlauži līdz tam nepieredzētiem tehnoloģiskiem sasniegumiem pēdējos divsimt
gados.
Tad bija otrs faktors, kas vājināja pretestību jaunievedumiem. Fabrikas atbrīvoja varas iestādes un
valdošos aristokrātiskos zemes īpašniekus no apgrūtinošās problēmas, kas viņiem bija kļuvusi par lielu.
Tās sniedza iztikas līdzekļus nabagu masām. Tās iztukšoja nabagmājas, nespējnieku darba patversmes
un cietumus. Tās pārvērta badacietējus lūdzējus par sevi apgādājošiem maizes pelnītājiem.
Fabriku īpašniekiem nebija varas kādu piespiest pieņemt darbu fabrikā. Viņi varēja tikai noalgot
cilvēkus, kas bija gatavi strādāt par viņiem piedāvāto algu. Lai cik zemas šīs algas likmes bija, tās tomēr
bija daudz vairāk par to, ko šie nabagi varēja nopelnīt jebkurā citā viņiem pieejamā jomā. Faktu
sagrozīšana ir apgalvot, ka fabrikas izvilināja mājsaimnieces no bērnistabām un virtuvēm un bērnus
atrāva viņu rotaļām. Šīm sievietēm nebija no kā gatavot un ar ko pabarot savus bērnus. Šie bērni bija
trūcīgi un cieta badu. Viņu vienīgais glābiņš bija fabrika. Tā viņus izglāba - šī jēdziena stingrā nozīmē no bada nāves.
Nožēlojami ir tas, ka bija tādi apstākļi. Tomēr, ja kāds vēlas vainot atbildīgos, viņam nevajag vainot
fabriku īpašniekus, kas - protams, patmīlības, nevis „altruisma” vadīti - darīja visu, ko varēja, lai
izskaustu ļaunumus. Šos ļaunumus izraisīja pirmskapitālistiskā laikmeta ekonomiskā kārtība - „veco
labo dienu” kārtība.
Rūpnieciskās revolūcijas pirmajās desmitgadēs fabriku strādnieku dzīves līmenis bija šausmīgi slikts,
salīdzinot ar augstāko klašu mūsdienu apstākļiem un rūpniecības masu pašreizējiem apstākļiem.
Darba stundas bija ilgas, sanitārie apstākļi darbnīcās - nožēlojami. Indivīda spējas strādāt tika ātri
izlietotas. Tomēr fakts paliek tas, ka sabiedrības pārpalikumam, kuru iežogojuma kustība bija
pazeminājusi līdz nožēlojamai nabadzībai un kuram burtiski nebija palikusi vieta dominējošajā
ražošanas sistēmā, darbs fabrikās bija pestīšana. Šie cilvēki drūzmējās ražotnēs tikai ar vienu iemeslu vēlēšanos uzlabot savu dzīves līmeni.
Laissez-faire ideoloģija un tās atvase - „Rūpnieciskā revolūcija - sagrāva ideoloģiskās un institucionālās
barjeras uz attīstību un labklājību. Tās nojauca sociālo kārtību, kurā arvien lielāks skaits cilvēku bija
nolemti nožēlojamam trūkumam un nabadzībai. Iepriekšējo laiku apstrādes arodi gandrīz tikai
apgādāja turīgo cilvēku vajadzības. To paplašināšanos ierobežoja greznumpriekšmetu, kurus
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bagātākais iedzīvotāju slānis varēja atļauties, daudzums. Pirmās nepieciešamības preču ražošanā
neiesaistītie varēja iztiku nopelnīt vien tik, cik augstākās klases izmantoja viņu prasmes un
pakalpojumus. Tomēr tagad darbojas atšķirīgs princips. Fabriku sistēma ieviesa gan jaunu tirgzinību,
gan jaunu ražošanas veidu. Tā raksturīga iezīme bija tas, ka ražojumi netika veidoti tikai dažu turīgo
patēriņam, bet gan to, kuriem līdz tam kā patērētājiem bija niecīga nozīme, patēriņam. Lētas lietas
daudziem bija fabriku sistēmas mērķis. Rūpnieciskās revolūcijas pirmsākumu klasiska fabrika bija
kokvilnas vērptuve. Toreiz kokvilnas preces, kas tajā tika saražotas, nebija kas tāds, ko pieprasīja
bagātnieki. Šie turīgie cilvēki neatteicās no zīda, lina un batista. Kad fabrika ar savām metodēm masu
ražošanai, izmantojot mehāniskos darbagaldus, pārņēma jaunu ražošanas nozari, tā sāka ar lētu preču
plašām masām ražošanu. Fabrikas pievērsās izsmalcinātāku un tādēļ dārgāku preču ražošanai tikai
vēlākā posmā, kad līdz tam nepieredzēts masu dzīves līmeņa uzlabojums, ko tās radīja, padarīja
rentablu masu produkcijas ražošanas metožu piemērošanu šīm labākajām precēm. Tādējādi,
piemēram, fabrikā ražotas kurpes daudzus gadus pirka tikai „proletārieši”, bet turīgākie patērētāji
turpināja pastāvīgi apmeklēt kurpniekus, kas izgatavoja apavus pēc pasūtījuma. Daudz aprunātie
uzņēmumi, kuros cilvēki strādāja garas stundas par niecīgu samaksu, neražoja apģērbus bagātajiem,
bet gan cilvēkiem, kas dzīvoja pieticīgos apstākļos. Modes dāmas un kungi izvēlējās un joprojām
izvēlas pēc pasūtījuma izgatavotas kleitas un uzvalkus.
Ievērojams fakts par Rūpniecisko revolūciju ir tas, ka tā sāka masu ražošanas masu vajadzībām
laikmetu. Algas pelnītāji vairs nav cilvēki, kas smagi strādā tikai citu cilvēku labklājībai. Viņi paši ir
galvenie fabrikās saražoto preču patērētāji. Lielais bizness ir atkarīgs no masu patēriņa. Mūslaiku
Amerikā nav nevienas lielā biznesa nozares, kas neapgādātu masu vajadzības. Kapitālistiskās
uzņēmējdarbības pamatprincips ir apgādāt parasto cilvēku. Parastajam cilvēkam kā patērētājam ir
augstākā vara, pērkot vai atturoties no pirkšanas izlemt uzņēmējdarbības rīcību likteni. Tirgus
ekonomikā turību iegūt un saglabāt var tikai apgādājot masas labākajā un lētākajā veidā ar visām
precēm, ko tās pieprasa.
Vēsturnieki un rakstnieki, kuru skatienu aizmiglojuši aizspriedumi, šo būtisko faktu vispār nav spējuši
saskatīt. Viņu skatījumā algas pelnītāji smagi strādā citu cilvēku labā. Viņi nekad nejautā, kas ir šie
„citi” cilvēki.
Hammonda kungs un kundze mums saka, ka strādnieki 1760.gadā bija laimīgāki nekā 1830.gadā. 347Šis
ir patvaļīgs vērtību spriedums. Nav līdzekļu, lai salīdzinātu un izmērītu dažādu cilvēku vai to pašu
cilvēku laimi dažādos laikos. Argumenta dēļ mēs varētu piekrist, ka indivīds, kas dzimis 1740.gadā
laimīgāks bija 1760.gadā nekā 1830.gadā. Tomēr neaizmirsīsim, ka 1770.gadā (atbilstoši Artura Junga
aplēsēm) Anglijā bija 8,5 miljoni iedzīvotāju, bet 1831.gadā (saskaņā ar tautskaites rezultātiem) šis
skaitlis bija 16 miljoni348. Šo uzkrītošo pieaugumu galvenokārt veicināja Rūpnieciskā revolūcija.
Attiecībā uz šiem papildu angļiem ievērojamu vēsturnieku apgalvojumu var apstiprināt tikai tie, kas
piekrīt Sofokla melanholiskajām vārsmām: „Nebūt dzimušam - par to nav pat jautājumu -, ir
vislabākais; tomēr, kad cilvēks ir ieraudzījis dienas gaismu - kas ir nākamais labākais -, viņam
jāatgriežas vietā, no kuras viņš ir nācis”.
Agrīnie rūpnieki lielākoties bija cilvēki, kuru izcelsme bija tajā pašā sociālajā slānī, no kura nāca viņu
strādnieki. Viņi dzīvoja ļoti pieticīgi, tikai daļu no saviem ieņēmumiem iztērēja savām
mājsaimniecībām un pārējo ieguldīja atpakaļ uzņēmējdarbībā. Tomēr uzņēmēji kļuva bagātāki,
veiksmīgu uzņēmēju dēli sāka uzbāzties valdošās klases aprindās. Dižciltīgie džentelmeņi apskauda
jaunbagātniekus un apvainojās par viņu patiku pret reformu kustību. Viņi atvairījās, izmeklējot
materiālos un morālos fabriku darbaroku apstākļus un ieviešot fabriku tiesību normas.
Kapitālisma vēsture Lielbritānijā, kā arī visās citās kapitālistu valstīs, ir ieraksts par nebeidzamu
tendenci uz algas pelnītāju dzīves līmeņa uzlabošanos. Šī attīstība notika vienlaikus ar proleiborisku
likuma normu pieņemšanu un arodbiedrību izplatīšanos no vienas puses un galējā darba ražīguma
palielinājumu no otras puses. Ekonomisti apgalvo, ka strādnieku materiālo apstākļu uzlabojums ir
saistāms ar kapitāla, kas investēts uz vienu strādājošo, apmēru un tehnoloģiskajiem sasniegumiem, ko
radīja šī papildu kapitāla ieguldījums. Kamēr darba tiesību normas un arodbiedrību spiediens
nepārsniedza robežas, kuras strādnieki būtu sasnieguši bez tām, kā obligātas sekas kapitāla
uzkrāšanas paātrinājumam salīdzinājumā ar iedzīvotāju skaita palielinājuma tempu, tas bija
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nevajadzīgs. Tiklīdz tas pārsniedza šīs robežas, tas kaitēja masu interesēm. Tas atlika kapitāla
uzkrāšanu, tādējādi palēninot tendenci uz darba galējā ražīguma un algas likmes palielinājumu. Tas
piešķīra privilēģijas dažām algas pelnītāju grupām uz citu grupu rēķina. Tas radīja masu bezdarbu un
samazināja strādniekiem kā patērētājiem pieejamo produktu daudzumu.
Valdības iejaukšanās uzņēmējdarbībā un arodbiedrību apoloģēti visus uzlabojumus strādnieku
apstākļos piedēvē valdību un arodbiedrību apstākļiem. Bez tām, viņi apgalvo, strādnieku dzīves
līmenis pašlaik nebūtu augstāks par to, kāds tas bija agrīnajos fabriku sistēmas gados.
Ir acīmredzams, ka šo strīdu nevar atrisināt, vēršoties pie vēsturiskas pieredzes. Attiecībā uz faktu
noteikšanu starp abām grupām nav neatbilstības. To pretnostatījums ir saistīts ar notikumu
interpretāciju, un šajā interpretācijā ir jāvadās pēc izvēlētās teorijas. Gnozeoloģiskus un loģiskus
apsvērumus, kas nosaka teorijas pareizumu vai nepareizumu, loģiski un īslaicīgi iepriekš noteic
iesaistītās vēsturiskās problēmas izskaidrojums. Vēsturiskie fakti kā tādi nedz pierāda, nedz apgāž
jebkuru teoriju. Tie ir jāinterpretē teorētiskā ieskatā.
Lielākā daļa autoru, kas rakstīja darba apstākļu kapitālismā vēsturi, nezināja ekonomiku un lielījās ar
šo nezināšanu. Tomēr šī necienīgā izturēšanās pret pamatotu ekonomikas spriešanu nenozīmēja, ka
viņi aplūkoja savu pētījumu objektu bez aizspriedumiem un bez patikas pret kādu no teorijām. Viņus
vadīja izplatīti maldi par valdības visvarenību un šķietamo arodbiedrību svētību. Nav šaubu, ka gan
Vebsus349, gan Lujo Brentano350 un milzum daudz maznozīmīgākus autorus pašā viņu pētījumu sākumā
pildīja fanātiska nepatika pret tirgus ekonomiku un entuziastisks apstiprinājums sociālisma un
intervences politikas mācībām. Viņi noteikti savā pārliecībā bija godīgi un patiesi un centās izdarīt
labāko, ko varēja. Viņu taisnīgums un godīgums var attaisnot viņus kā indivīdus; tas neattaisno viņus
kā vēsturniekus. Lai cik tīri arī nebūtu vēsturnieka nodomi, nav attaisnojuma tam, ka viņš vēršas pie
maldīgām mācībām. Vēsturnieka galvenais pienākums ir ar vislielāko rūpību pārbaudīt visas mācības,
pie kurām viņš vēršas, aplūkojot sava darba subjekta jautājumus. Ja viņš to atstāj novārtā un naivi
atbalsta sagrozītas un neskaidras izplatīta viedokļa idejas, viņš nav vēsturnieks, bet gan apoloģēts un
propagandists.
Naids starp diviem dažādiem viedokļiem nav tikai vēsturiska problēma. Tas ne mazākā mērā attiecas
uz pašreizējām aktuālākajām problēmām. Tas ir strīdus jautājums, kas mūsdienu Amerikā tiek saukts
par rūpniecisko attiecību problēmu.
Uzsvērsim tikai vienu jautājuma aspektu. Plašas teritorijas - Austrumāzija, Austrumindiešu zemes,
Dienvideiropa un Dienvidaustrumeiropa, Latīņamerika - tikai virspusēji skar mūsdienu kapitālisms.
Apstākļi šajās valstīs visā visumā neatšķiras no tiem, kādi bija Anglijā „Rūpnieciskās revolūcijas”
priekšvakarā. Ir miljoniem cilvēku, kuriem tradicionālā ekonomikas vidē nav palikusi droša vieta. Šo
nožēlojamo masu likteni var uzlabot tikai ar industrializāciju. Tām visvairāk ir nepieciešami uzņēmēji
un kapitālisti. Tā kā pašu muļķīgās politikas ir liegušas šīm valstīm tālāk izbaudīt ievestā ārvalstu
kapitāla palīdzību, kas līdz šim tām tika sniegta, tām ir jāsāk vietējā kapitāla uzkrāšana. Tām ir jāiziet
cauri visiem posmiem, kas bija jāiziet arī Rietumu industriālismam. Tām ir jāsāk ar salīdzinoši zemām
algas likmēm un garām darba stundām. Tomēr, mūsdienu Rietumeiropā un Ziemeļamerikā
dominējošo mācību maldināti, to valstsvīri domā, ka var turpināt citādākā virzienā. Viņi iedrošina
arodbiedrību spiedienu un šķietami proleiboriskas tiesību normas. Viņu intervences politikas
piekritēju radikālisms pašā dīglī izskauž visus mēģinājumus radīt vietējās rūpniecības nozares. Viņu
stūrgalvīgais dogmatisms izsaka spriedumu par indiešu un ķīniešu melnstrādniekiem, meksikāņu
algādžiem un miljoniem citu cilvēku, kas izmisīgi cīnās uz bada nāves robežas.

8. Algas likmes tirgus nepastāvību ietekmē
Darbs ir ražošanas faktors. Cena, kuru darba pārdevējs var iegūt tirgū, ir atkarīga no tirgus datiem.
Darba, kuru indivīds ir spējīgs sniegt, daudzumu un kvalitāti nosaka viņa iedzimtās un iegūtās
raksturpazīmes. Iedzimtās spējas nav iespējams mainīt ar jebkādu mērķtiecīgu rīcību. Tās ir indivīda
mantojums, ar kuru viņa senči ir viņu apveltījuši piedzimšanas brīdī. Viņš var rūpēties par šiem
dotumiem un attīstīt savus talantus, viņš var novērst to priekšlaicīgu izsīkšanu; tomēr viņš nekad
nevar pārkāpt robežas, kuras daba ir noteikusi viņa spēkiem un spējām. Savos centienos viņš var
parādīt vairāk vai mazāk prasmju, lai pārdotu savas spējas strādāt par augstāko cenu, kas ir iegūstama
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tirgū atbilstoši tajā dominējošajiem apstākļiem; tomēr viņš nevar mainīt savu dabu, lai to labāk
pielāgotu tirgus datiem. Indivīdam laimīgs gadījums ir tad, ja tirgus apstākļi ir tādi, ka tāds darba veids,
kādu viņš spēj veikt, ir dāsni atalgots; tā ir veiksme, nevis personīgs nopelns, ja viņa iedzimtos talantus
augstu novērtē viņa līdzcilvēki. Grēta Garbo351 jaunkundze - ja viņa būtu dzīvojusi simt gadus agrāk -,
visticamāk, būtu nopelnījusi krietni mazāk nekā nopelnīja šajā kinofilmu laikmetā. Attiecībā uz saviem
iedzimtajiem talantiem, viņa ir līdzīgā pozīcijā, kādā ir lauksaimnieks, kura fermu var pārdot par
augstu cenu, jo blakus esošas pilsētas paplašināšanās dēļ tā ir pārvērusies par pilsētas zemi.
Savu iedzimto spēju novilktās stingrās robežās cilvēka jaudu strādāt var pilnveidot, mācoties noteiktu
uzdevumu izpildei. Indivīds - vai viņa vecāki - uzņemas izdevumus par apmācībām, kuru augļus veido
spējas veikt noteiktus darba veidus iegūšana. Tāda mācīšanās un trenēšanās pastiprina cilvēka
vienpusību; tās padara viņu par speciālistu. Ikkatra īpaša apmācība pastiprina cilvēka spējas strādāt
specifisko raksturu. Smagais darbs un grūtības, centieni, kuriem indivīdam ir jāpakļaujas, lai iegūtu šīs
īpašās spējas, nelietderīgums, iespējamo ieņēmumu zaudējums apmācības periodā un nepieciešamie
naudas izdevumi tiek veikti gaidās, ka vēlāks ienākumu palielinājums tos atlīdzinās. Šie izdevumi ir
ieguldījums un kā tādi ir spekulatīvi. No tirgus stāvokļa nākotnē ir atkarīgs, vai tie atmaksāsies vai
neatmaksāsies. Apmācībās pats strādnieks kļūst par spekulantu un uzņēmēju. Tirgus stāvoklis nākotnē
noteiks, vai viņa ieguldījumu rezultāts būs peļņa vai zaudējumi.
Tādējādi algas pelnītājam ir piešķirtās intereses divkāršā ziņā: kā cilvēkam ar noteiktām iedzimtām
īpašībām un kā cilvēkam, kas ir ieguvis noteiktas īpašas prasmes.
Algas pelnītājs pārdod savu darbu tirgū par cenu, kādai tirgus pašlaik piekrīt. Izdomātā vienlīdzīgi
mainīgas ekonomikas uzbūvē cenu, kādas uzņēmējam ir jāmaksā par visiem ražošanas
papildfaktoriem, summai - ņemot vērā laika priekšrocību - ir jābūt vienādai ar produkta cenu. Mainīgā
ekonomikā izmaiņas tirgus struktūrā var radīt atšķirību starp šiem diviem lielumiem. Sekojošā peļņa
un zaudējumi neietekmē algas pelnītāju. To parādīšanās skar tikai darba devēju. Nedrošība par
nākotni ietekmē darba ņēmēju tikai attiecībā uz šādiem aspektiem:
1. Izdevumiem, kas saistīti ar laiku, pūliņiem un naudu mācībām.
2. Izdevumiem, kas saistīti ar pārcelšanos un noteiktu darba vietu.
3. Gadījumā, ja darba līgumā ir noteikts konkrēts laika periods, izmaiņām noteikta darba veida
cenā, kas parādās tā laikā, un izmaiņām darba devēja maksātspējā.

9. Darba tirgus
Algas ir cenas, kas tiek maksātas par ražošanas faktoru - cilvēka darbu. Tāpat kā gadījumā ar visām
pārējām ražošanas papildfaktoru cenām, to lielumu beigās nosaka produktu cenas, kādas ir gaidāmas
brīdī, kad darbs tiek pārdots un pirkts. Nav svarīgi, vai darba veicējs pārdod savus pakalpojumus darba
devējam, kas apvieno to ar materiālajiem ražošanas faktoriem un citu cilvēku pakalpojumiem, vai arī
pats sāk strādāt uz savu galvu un riskē šajās apvienošanas darbībās. Vienādas kvalitātes darba galīgā
cena jebkurā gadījumā ir vienāda visā tirgus sistēmā. Algas likmes vienmēr ir vienādas ar visas darba
produkcijas cenu. Izplatītais sauklis par „strādnieka tiesībām uz pilnīgu darba produkciju” bija
bezjēdzīgs formulējums apgalvojumam, ka patēriņa preces ir jāizplata tikai strādnieku vidū un nekas
nav jāatstāj uzņēmējiem un ražošanas materiālo faktoru īpašniekiem. Nav skatu punkta, no kura
cilvēka izgatavotas preces var uzskatīt tikai par darba rezultātu. Tie ir darba un ražošanas materiālo
faktoru mērķtiecīga apvienojuma rezultāts.
Mainīgā ekonomikā dominē tendence tirgus algas likmēm tieši pielāgoties galīgās algas likmes
stāvoklim. Šī pielāgošanās ir laiku uzsūcošs process. Pielāgošanās perioda garums ir atkarīgs no laika,
kas nepieciešams jauna darbaspēka apmācībai un strādnieku pārvietošanai uz jaunu dzīves vietu.
Turklāt tas ir atkarīgs arī no subjektīviem faktoriem, piemēram, no tā, cik pazīstams ar darba tirgus
apstākļiem un izredzēm ir strādnieks. Pielāgošanās ir spekulatīvs pasākums, jo jauna darbaspēka
apmācīšana un dzīvesvietas maiņa ietver izmaksas, kurām līdzekļi tiek tērēti tikai tad, ja tiek uzskatīts,
ka darba tirgus stāvoklis nākotnē tās padarīs peļņu nesošas.
Attiecībā uz visām šīm lietām nav nekā tāda, kas ir sevišķs darbam, algām un darba tirgum. Darba
tirgum īpašu pazīmi piešķir tas, ka strādnieks nav tikai ražošanas faktora darba sagādnieks, bet arī
cilvēciska būtne un ir neiespējami atdalīt cilvēku no viņa snieguma. Atsauce uz šo faktu galvenokārt
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tiek izmantota absurdām izpausmēm un veltai ekonomikas mācību par algas likmēm kritikai. Tomēr šīs
bezjēdzības nedrīkst kavēt ekonomiku pievērst pienācīgu uzmanību šim pirmatnējam faktam.
Strādniekam sekas rodas no tā, kuru darba veidu no tiem, kurus viņš spēj veikt, viņš dara, kur viņš to
veic un kādos īpašos apstākļos vai nosacījumos viņš to veic. Neietekmēts novērotājs varētu uzskatīt
par tukšiem vai pat smieklīgiem aizspriedumiem idejas un sajūtas, kas mudina strādnieku labprātāk
izvēlēties noteiktus darbus, noteiktas darba vietas un noteiktus darba nosacījumus un apstākļus.
Tomēr tādi neietekmētu cenzoru akadēmiski spriedumi ir veltīgi. Iesaistīto problēmu ekonomiskai
risināšanai nav nekā īpaši ievērojama tajā, ka strādnieks savu smago darbu un grūtības uzlūko ne tikai
no darba nelietderīguma un tā starpposma apmierinājuma viedokļa, bet arī ņem vērā, vai īpašie
nosacījumi un apstākļi šajā veikumā kavē viņa dzīves izbaudījumu un kādā mērā to dara. Tas, ka
strādnieks ir gatavs noraidīt iespēju palielināt savus ieņēmumus naudā, pārceļojot uz vietu, kuru viņš
uzskata par mazāk vēlamu, un izvēlas palikt savā dzimtajā vietā vai valstī, nav ievērojamāk par to, ka
bagāts džentelmenis bez profesijas labprātāk izvēlas dārgāku dzīvošanu galvaspilsētā, nevis lētāku
dzīvi mazpilsētā. Strādnieks un patērētājs ir viena un tā pati persona; tīri ekonomiska spriešana
apvieno sociālās funkcijas un sadala šo vienotību divās shēmās. Cilvēki nevar atdalīt savus lēmumus
par savu darbaspēju izlietojumu no lēmumiem par savu ieņēmumu izbaudīšanu.
Izcelsme, valoda, izglītība, reliģija, mentalitāte, ģimenes saites un sociālā vide saista strādnieku tā, ka
viņš neizvēlas sava darba vietu un jomu, vērā ņemot tikai algas likmes.
Par standarta algas likmēm (S) mēs varam saukt to algas likmes lielumu noteikta veida darbiem, kas
dominētu tirgū, ja strādnieki neizšķirtu starp dažādām vietām, un - algas likmēm esot vienlīdzīgām neizvēlētos vienu darba vietu pār citu. Ja tomēr algas pelnītāji - atbilstoši iepriekš minētajiem
apsvērumiem - atšķirīgi novērtē darbu dažādās vietās, tirgus algas likmes (M) lielums var pastāvīgi
novirzīties no standarta likmēm. Maksimālo starpību starp tirgus likmi un standarta likmi, kuras
rezultāts vēl nav strādnieku migrācijā no vietām ar zemāku tirgus algas likmi uz vietām, kur ir
augstākas algas likmes, mēs varētu saukt par piesaistes komponentu (A). Noteiktas ģeogrāfiskas vietas
vai teritorijas piesaistes komponents ir pozitīvs vai negatīvs.
Mums turklāt ir jāņem vērā tas, ka dažādas vietas un teritorijas atšķiras pēc patēriņa preču apgādes,
ņemot vērā pārvadāšanas izmaksas (plašākā šī jēdziena nozīmē). Šīs izmaksas dažās teritorijās ir
zemākas, citās teritorijās tās ir augstākas. Tāpat ir arī atšķirības attiecībā uz fizisko ieguldījumu, kas
nepieciešams, lai iegūtu tādu pašu fiziskā apmierinājuma apmēru. Dažās vietās cilvēkam ir jāiztērē
vairāk, lai iegūtu tādu pašu vēlmju apmierinājuma līmeni, kādu - bez apstākļiem, kas noteic piesaistes
komponentu, - viņš varētu iegūt citviet lētāk. No otras puses dažās vietās cilvēks var izvairīties no
noteiktām izmaksām, nekaitējot savam vēlmju apmierinājumam, lai gan atteikšanās no šīm izmaksām
samazinātu viņa apmierinājumu citās vietās. Mēs varam izmaksas, kādas rodas strādniekam noteiktās
vietās, lai šajā ziņā sasniegtu tādu pašu vēlmju apmierinājuma līmeni, vai kādas ir jāveic, nesamazinot
savu vēlmju apmierinājumu, saukt par izmaksu komponentu (C). Noteiktas ģeogrāfiskas vietas vai
teritorijas izmaksu komponents ir pozitīvs vai negatīvs.
Ja mēs pieņemam, ka nav institucionālu barjeru, kas novērš vai soda ražošanas līdzekļu, strādnieku un
preču pārvešanu no vienas vietas vai teritorijas uz citu un ka strādnieki ir vienaldzīgi par savu dzīves
un darba vietu, tad pagātnes ietekmē dominē tendence uz iedzīvotāju izplatīšanos uz zemes virsas
atbilstoši sākotnējo ražošanas dabisko faktoru fiziskajam ražīgumam un neapmaināmo ražošanas
faktoru nepārvietojamībai. Ja mēs neņemam vērā izmaksu komponentu, ir tendence uz vienāda darba
veida algas likmju vienādošanos visā pasaulē.
Būtu pieļaujams teritoriju saukt par salīdzinoši pārapdzīvotu, ja tajā tirgus algas likmes, pieskaitot tām
(pozitīvu vai negatīvu) izmaksu komponentu, ir zemākas par standarta likmēm, un par salīdzinoši
parāk maz apdzīvotu, ja tajā tirgus algas likmes, pieskaitot tām (pozitīvu vai negatīvu) izmaksu
komponentu, ir augstākas par standarta likmēm. Tomēr nav lietderīgi tverties pie tāda iesaistīto
jēdzienu definējuma. Tas mums nepalīdz izskaidrot reālos algas likmju veidošanas apstākļus un algas
pelnītāju rīcību. Lietderīgāk ir izvēlēties citu definīciju. Mēs varam teritoriju saukt par salīdzinoši
pārapdzīvotu, ja tajā tirgus algas likmes ir zemākas par standarta likmēm, pieskaitot tām gan (pozitīvu
vai negatīvu) piesaistes komponentu, gan (pozitīvu vai negatīvu) izmaksu komponentu, kas būtu
M<(S+A+C). Atbilstoši teritorija par pārāk maz apdzīvotu ir saucama, ja M>(S+A+C). Bez
institucionāliem šķēršļiem migrācijai strādnieki pārvietojas no salīdzinoši pārapdzīvotām teritorijām uz
salīdzinoši pārāk maz apdzīvotām teritorijām līdz visur M=(S+A+C).
Tas pats ir spēkā, mutatis mutandis, attiecībā uz migrāciju, ko veic indivīdi, kas strādā paši par sevi un
pārdod savu darbu, izmantojot tā produktus vai sniedzot personīgus pakalpojumus.
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Piesaistes komponenta un izmaksu komponenta jēdzieni tādā pašā veidā ir piemērojami attiecībā uz
pāreju no vienas uzņēmējdarbības nozares vai profesijas uz citu.
Gandrīz nevajadzīgs ir novērojums, ka migrācija, ko šīs teorēmas apraksta, īstenojas tikai tikmēr,
kamēr nav institucionālu šķēršļu kapitāla, darba un preču pārvietošanai. Šajā laikmetā, kad notiek
virzība uz starptautisko darba dalīšanu un katras suverēnas valsts ekonomisko pašpietiekamību,
tendences, ko tās apraksta, pilnībā darbojas tikai katras valsts robežās.
Dzīvnieku un vergu darbs
Cilvēkam dzīvnieki ir ražošanas materiālais faktors. Varētu būt, ka kādu dienu morālā noskaņojuma
maiņa mudinās cilvēkus izturēties pret dzīvniekiem maigāk. Tomēr, kamēr cilvēki neliek dzīvniekus
mierā un neļauj viņiem doties savu ceļu, tie vienmēr izturēsies pret viņiem tikai kā pret savas darbības
objektiem. Sociālā sadarbība var pastāvēt tikai starp cilvēcīgām būtnēm, jo tikai tās ir spējīgas gūt
ieskatu darba dalīšanas un miermīlīgas sadarbības nozīmē un ieguvumos.
Cilvēks pakļauj dzīvnieku un iesaista to rīcības plānā kā materiālu lietu. Dresējot, pieradinot un
apmācot dzīvniekus, cilvēks bieži vien parāda atzinību radības psiholoģiskajām īpašībām; viņu pievelk,
tā teikt, dzīvnieka dvēsele. Tomēr pat tad bezdibenis, kas šķir cilvēku no dzīvnieka paliek
nepārvarams. Dzīvnieks nekad nevar saņemt neko citu, kā vien savas kāres pēc ēdiena un seksa
apmierinājumu un pienācīgu aizsardzību pret ievainojumiem, ko rada vides faktori. Dzīvnieki ir brutāli
un necilvēcīgi tādēļ, ka viņi ir tieši tādi, kādus algu dzelzs likums iztēlojās esam cilvēkus. Tāpat kā
cilvēciskā civilizācija nekad nebūtu radusies, ja cilvēki būtu sevi veltījuši tikai barošanās un pārošanās
darbībām, tā arī dzīvnieki nevar nedz izveidot sociālās saiknes, nedz piedalīties cilvēciskajā sabiedrībā.
Cilvēki ir mēģinājuši uzlūkot līdzcilvēkus tā, kā viņi uzlūko dzīvniekus, un atbilstoši arī pret viņiem
izturēties. Viņi ir izmantojuši pātagas, lai piespiestu vergus doties uz kambīzi un kuģotājiem liktu
strādāt kā zirgiem ratu vilcējiem. Tomēr pieredze ir parādījusi, ka šīs nevaldāmas nežēlības metodes
sniedz ļoti neapmierinošus rezultātus. Pat primitīvākie un trulākie cilvēki sasniedz vairāk, strādājot pēc
savas piekrišanas, nevis baidoties no pātagas.
Pirmatnējais cilvēks neizšķir savas īpašumtiesības uz sievietēm, bērniem un vergiem no vienas puses
un savas īpašumtiesības uz lopiem un nedzīvām lietām no otras puses. Tomēr tiklīdz viņš sāk sagaidīt
no saviem vergiem pakalpojumus, kas atšķiras no tiem, ko var sniegt arī dzīvnieki nastu nesēji, viņam
ir jāatlaiž važas. Viņam jāmēģina aizstāt kailas bailes ar dzinuli par paša interesēm; viņam ir jāmēģina
piesaistīt vergu sev ar cilvēcīgām jūtām. Ja vergs vairs netiek kavēts no aizbēgšanas tikai ar važām un
vairs netiek piespiests strādāt tikai ar nopēršanas draudiem, attiecības starp kungu un vergu kļūst par
sociālu saikni. Vergs - jo īpaši, ja atmiņas par laimīgākām brīvības dienām vēl ir svaigas, - varētu
apraudāt savu nelaimi un ilgoties pēc atbrīvošanās. Tomēr viņš samierinās ar to, kas šķiet kā
nenovēršama situācija, un pielāgojas savam liktenim tā, lai tas būtu pēc iespējas izturamāks. Vergs sāk
vēlēties apmierināt savu kungu, pielāgojot un īstenojot sev uzticētos uzdevumus; kungs sāk vēlēties ar
saprātīgu izturēšanos mudināt verga centību un lojalitāti. Starp kungu un smagi strādājošo vergu
attīstās familiāras attiecības, ko atbilstoši var saukt draudzību.
Iespējams verdzības sludinātāji pilnībā nekļūdījās, apgalvojot, ka daudzi vergi bija apmierināti ar savu
stāvokli un netiecās to mainīt. Iespējams ir indivīdi, indivīdu grupas un pat veselas tautas un rases, kas
izbauda drošību un aizsardzību, ko sniedz verdzība; kas - vienaldzīgi pret pazemošanu un piespiešanu ir priecīgi ar mērenu darba apmēru samaksāt par privilēģijām dalīties turīgas mājsaimniecības ērtībās;
un kuru acīs pakļaušanās kunga untumiem un smagam raksturam ir tikai mazākais ļaunums vai vispār
nav ļaunums.
Protams, apstākļi, kādos vergu strādnieki smagi nopūlējās lielās fermās un plantācijās, raktuvēs,
darbnīcās un kambīzēs, ļoti atšķīrās no idilliski aprakstītajiem sulaiņu, istabeņu, pavāru un aukļu
jautrās dzīves apstākļiem un no apstākļiem, kādi bija nelielu fermu nebrīvajiem strādniekiem, lopu
kopējām un ganiem. Neviens verdzības apoloģēts nebija pietiekami nekaunīgs, lai slavinātu romiešu
352
lauksaimniecības vergu - ieslēgtu ķēdēs ergastulās - vai arī Amerikas kokvilnas un cukura plantāciju
nēģeru likteni. 19.
19. Mārgareta Mičela (Margaret Mitchell), kas savā populārajā romānā „Gone With the Wind”
(„Vējiem līdzi”) (Ņujorkā, 1936.gadā), slavināja Amerikas dienvidu verdzības sistēmu, ir pietiekami
piesardzīga, lai detalizēti nepieskartos plantācijās strādājošajiem, un izvēlas runāt par mājas kalpotāju,
kas viņas vērtējumā pat parādās kā sava slāņa elite, apstākļiem.
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Verdzības un dzimtbūšanas aizliegšana nav piedēvējama nedz teologu un morālistu mācībām, nedz
kungu vājumam vai dāsnumam. Reliģijas un ētikas pasniedzēju vidū bija vienlīdz daudz daiļrunīgu
verdzības aizstāvju, cik bija pretinieku. 20. Vergu darbs pazuda, jo tas nevarēja izturēt brīva darba
konkurenci; tā nerentabilitāte parakstīja tam spriedumu tirgus ekonomikā.
20. Skatīt Čārlza un Mērijas Bērdu (Charles, Mary Beard) mācību verdzības Amerikā atbalstam. „The
Rise of American Civilization” („Amerikas civilizācijas rašanās”) (1944.gadā), I, 703.-710.lpp; un Čārlzs
Edvards Merjams (Charles Edward Merriam), „A History of American Political Theories” („Amerikas
politisko teoriju vēsture”) (Ņujorkā, 1924.gadā), 227.-251.lpp.
Cenu, kas samaksāta par verga nopirkšanu, nosaka tīrā peļņa, kas sagaidāma no viņa izmantošanas
(gan kā strādnieka, gan kā citu vergu ciltstēva), tāpat kā cenu, kas samaksāta par govi, nosaka tīrā
peļņa, kas sagaidāma no tās izmantošanas. Verga īpašnieks negūst īpašus ieņēmumus. Viņam nav
labumu no „ekspluatācijas”, kas gūti no tā, ka verga darbs netiek atalgots un ka potenciālā viņa
sniegto pakalpojumu tirgus cena ir iespējami lielāka nekā viņa barošanas, izmitināšanas un
apsargāšanas izmaksas. Tam, kurš pērk vergus, samaksātajā cenā ir jāatlīdzina par šo ietaupījumu, cik
tālu to ir iespējams paredzēt; viņš maksā par viņiem pilnā apmērā, ņemot vērā laika priekšrocību.
Neatkarīgi no tā, vai īpašnieks izmanto vergu savā mājsaimniecībā vai uzņēmumā vai arī izīrē viņa
pakalpojumus citiem cilvēkiem, viņš nebauda nekādus specifiskus labumus no verdzības institūcijas
pastāvēšanas. Specifisku labumu pilnībā iegūst vergu mednieks, tas ir, cilvēks, kas atņem brīviem
cilvēkiem viņu brīvību un padara viņus par vergiem. Tomēr, protams, vergu mednieka
uzņēmējdarbības ienesīgums ir atkarīgs no cenu, kādas pircēji ir gatavi maksāt par vergu iegūšanu,
lieluma. Ja šīs cenas nokrīt zem darbības un pārvadāšanas izmaksām, kas rodas vergu mednieka
uzņēmējdarbībā, tā vairs neatmaksājas un ir jāizbeidz.
Turklāt nekādā laikā un nekādā vietā uzņēmumiem nebija iespējams izmantot vergu darbu, lai
sacenstos tirgū ar uzņēmumiem, kas izmantoja brīvo darbaspēku. Vergu darbu vienmēr varēja
izmantot tikai tur, kur tam nebija jāsastopas ar brīva darbaspēka sāncensību.
Ja pret cilvēkiem izturas kā pret lopiem, tad no viņiem nevar izspiest neko citu, kā vien dzīvniecisku
uzvedību. Tomēr tad kļūst svarīgi tas, ka cilvēks ir fiziski vājāks par vēršiem un zirgiem un verga
barošana un apsargāšana - salīdzinājumā ar iegūstamo sniegumu - ir dārgāka par lopa barošanu un
apsargāšanu. Ja pret cilvēku izturas kā pret kustamo mantu, viņš dod mazāku peļņu uz vienu izmaksu,
kas izlietotas pašreizējai pabarošanai un apsargāšanai, vienību nekā mājdzīvnieki. Ja no nebrīva
strādnieka prasa cilvēcisku sniegumu, viņš ir jānodrošina ar īpašiem cilvēciskiem pamudinājumiem. Ja
darba devēja mērķis ir gūt produktus, kuru kvalitāte un kvantitāte pārspēj tos, kuru ražošanu var iegūt
ar pātagu, viņam ir jāieinteresē smagā darba veicējs peļņā no sava ieguldījuma. Slinkuma un tūļīguma
sodīšanas vietā viņam ir jāapbalvo čaklums, prasmīgums un dedzība. Tomēr, lai ko arī viņš
neizmēģinātu šajā ziņā, viņš nekad neiegūs no sasaistīta strādnieka, tas ir strādnieka, kas nesaņem
pilnu tirgus cenu par savu ieguldījumu, sniegumu, kas būtu vienlīdzīgs ar to, ko sniedz brīvs cilvēks, tas
ir cilvēks, kas noalgots netraucētā darba tirgū. Augstākā robeža, virs kuras nav iespējams pacelt
kvalitāti un kvantitāti produktiem un pakalpojumiem, ko sniedz vergs un dzimtcilvēku darbaspēks, ir
krietni zem brīva darbaspēka standartiem. Augstākās kvalitātes preču ražošanā uzņēmums, kas
izmanto šķietami lēto nebrīvo strādnieku darbaspēku, nekad nevar izturēt konkurenci, ko rada brīvu
darbaspēku izmantojoši uzņēmumi. Tieši tādēļ visas piespiedu darba sistēmas pazuda.
Sabiedriskās institūcijas reiz nodrošināja, ka veselās jomās vai ražošanas nozarēs tiek saglabāts tikai
nebrīva darbaspēka izmantojums, un pasargāja tās pret jebkādu sāncensību, ko varētu radīt brīvus
strādniekus izmantojoši uzņēmēji. Verdzība un dzimtbūšana tādējādi kļuva par būtisku pazīmi stingrai
kastu sistēmai, ko indivīdu rīcība nevarēja nedz novērst, nedz mainīt. Visur, kur apstākļi bija citādāki,
vergu īpašnieki paši ķērās pie pasākumiem, kas virzījās - soli pa solim - uz visas nebrīva darbaspēka
sistēmas likvidāciju. Tās nebija humānas jūtas un žēlsirdība, kas pamudināja cietsirdīgos un nežēlīgos
Senās Romas vergturus atlaist vaļīgāk savu vergu važas, bet gan to mudināja dziņa gūt vislabāko
iespējamo labumu no sava īpašuma. Viņi likvidēja savas plašās zemturības - latifundijas - centralizētas
liela apmēra pārvaldības sistēmu un pārvērta vergus faktiski par nomniekiem, kas paši apstrādāja
savus nomājamos īpašumus un bija parādā zemes īpašniekam nomas maksu vai peļņas daļu.
Apstrādes nozarēs un tirdzniecībā vergi kļuva par uzņēmējiem un viņu līdzekļi - peculium353 - juridiski
kļuva par šķietamu īpašumu. Vergi lielā skaitā tika atbrīvoti no verdzības, jo brīvlaistais savam
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bijušajam īpašniekam - patronus - sniedza pakalpojumus, kas bija vērtīgāki par tiem, kas sagaidāmi
no verga. Brīvlaišana nebija labvēlības izrādīšana un bezmaksas dāvana, ko pasniedza īpašnieks. Tā
bija kredīta darbība, tā teikt brīvības pirkums ar maksājumu plānu. Brīvlaistais bija saistīts daudzus
gadus vai pat visu mūžu bijušajam īpašniekam sniegt noteiktus maksājumus un pakalpojumus. Turklāt
patronus bija īpašas tiesības mantot miruša brīvlaistā īpašumu.21
21.Skatīt Etore Čikoti (Ettore Ciccoti), „Le Déclin de l’esclavage antique” (“Senās verdzības noriets”)
(Parīzē, 1910.gadā), no 292.lpp; Džuzepe Salvioli (Giuseppe Salvioli), ”Le Capitalisme dans de monde
antique” („Senās pasaules kapitālisms”) (Parīzē, 1906.gadā), no 141.lpp; Džons Eliots Kērnss (John
Elliot Cairnes), „The Slave Power” („Vergu vara”) (Londonā, 1862.gadā), 234.lpp.
Pazūdot nebrīvus strādniekus izmantojušām fabrikām un fermām, dzimtbūšana pārstāja būt par
ražošanas sistēmu un kļuva par aristokrātiskās kastas politisku privilēģiju. Pavēlniekiem pienācās
noteiktas nodevas graudā vai naudā un noteikti pakalpojumi, ko sniedza viņiem pakļautie, turklāt viņu
vergu bērniem noteiktu laika posmu bija jākalpo viņiem kā kalpotājiem vai militārajā svītā. Tomēr
nepriviliģētie zemnieki un amatnieki paši uz savu galvu un paši riskējot darbojās savās fermās un
darbnīcās. Tikai tad, kas viņu ražošanas procesi bija pabeigti, iesaistījās kungs un pieprasīja daļu no
peļņas.
Vēlāk - no sešpadsmitā gadsimta - cilvēki atkal sāka izmantot nebrīvus strādniekus lauksaimniecībā un
dažreiz pat rūpnieciskā liela apmēra ražošanā. Amerikāņu kolonijās nēģeru verdzība kļuva par
vispārpieņemtu plantāciju darba metodi. Austrumeiropā - Ziemeļaustrumvācijā, Bohēmijā un tās
piesaistītajās teritorijās Morāvijā un Silēzijā, Polijā, Baltijas valstīs, Krievijā un arī Ungārijā un tās
piesaistītajās teritorijās - plaša apmēra lauksaimniecība tika balstīta uz dzimtcilvēku likumīgi
neapmaksātu darbu. Abas šīs nebrīvā darba sistēmas politiskās institūcijas aizsargāja pret uzņēmumu,
kas izmantoja brīvus strādniekus, sāncensību. Plantāciju kolonijās augstās imigrācijas izmaksas un
nepietiekama indivīda tiesiskā un juridiskā aizsardzība pret valdības ierēdņu un aristokrātisko
plantāciju īpašnieku patvaļību kavēja pietiekama brīva darbaspēka piedāvājuma rašanos un neatkarīgu
lauksaimnieku klases attīstīšanos. Austrumeiropā kastu sistēma liedza nepiederošiem iesaistīties
lauksaimnieciskās ražošanas jomā. Liela apmēra lauksaimniecība bija rezervēta tikai aristokrātijas
pārstāvjiem. Nelieli zemes gabali bija rezervēti nebrīvajiem dzimtcilvēkiem. Tomēr neviens
neapstrīdēja to, ka uzņēmumi, kas izmantoja nebrīvu darbaspēku, nespēja izturēt sāncensību ar
uzņēmumiem, kas izmantoja brīvu darbaspēku. No šī viedokļa astoņpadsmitā gadsimta un
deviņpadsmitā gadsimta sākuma autoru par lauksaimniecības pārvaldību vidū vienprātība nebija
mazāka kā Senās Romas autoriem par lauksaimniecības problēmām. Tomēr verdzības un
dzimtbūšanas atcelšanu nevarēja ietekmēt tirgus sistēmas brīva virzība, jo politiskajām institūcijām
bija jāatņem dižciltīgo nekustamajiem īpašumiem un plantācijām augstākā vara tirgū. Verdzību un
dzimtbūšanu atcēla politiska rīcība, ko vadīja plaši ļaunprātīgi izmantotais laissez faire, laissez passer
ideoloģijas gars.
Pašlaik cilvēce atkal sastopas ar darbībām, lai ar piespiedu darbu aizstātu brīvā cilvēka, kas pārdod
savas spējas strādāt kā „preci” tirgū, darbu. Protams, cilvēki uzskata, ka ir būtiska atšķirība starp
uzdevumiem, kas jāpilda sociālistu sabiedrības biedriem, un tiem, kas jāpilda vergiem vai
dzimtcilvēkiem. Vergi un dzimtcilvēki, viņi teic, smagi strādāja ekspluatējoša kunga labā. Tomēr
sociālistu sistēmā darba produkts nonāk pie sabiedrības, kuras daļa smagā darba veicējs pats ir; šajā
gadījumā, tā teikt, strādnieks strādā pats sev. Šāda spriešana neievēro to, ka atsevišķu biedru un visu
biedru kopuma identificēšanās ar kolektīvās vienības peļņas gūšanu no visu darba rezultātiem, ir tikai
šķietama. Mazāk svarīgi ir tas, vai mērķi, uz kuriem tiecas kopienas amatpersonas, sakrīt vai nesakrīt
ar dažādu biedru vēlmēm un alkām. Galvenais ir tas, ka indivīda ieguldījums kolektīvās vienības turībā
netiek atlīdzināts tirgus noteiktu algu veidā. Sociālistu sabiedrībai trūkst jebkādas ekonomisku
aprēķinu metodes; tā nevar atsevišķi noteikt, kāda daļa no kopējā saražoto preču daudzuma ir
jāpiešķir dažādiem ražošanas papildfaktoriem. Tāpat tā nevar noteikt ieguldījuma lielumu, kādu
sabiedrība ir parādā par dažādu indivīdu centieniem, tā nevar atlīdzināt strādniekiem atbilstoši viņu
snieguma vērtībai.
Lai atšķirtu brīvu darbu no piespiedu darba, nav nepieciešams nekāds metafizisks vērīgums par
brīvības un piespiešanas būtību. Mēs varam saukt par brīvu darbu ekstravertu, tūlītēju apmierinājumu
nesniedzošu darbu, ko cilvēks veic tiešam savu vēlmju apmierinājumam vai netiešam
apmierinājumam, kas gūts, iztērējot par tā pārdošanu tirgū iegūto atalgojumu. Piespiedu darbs ir
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darbs, kas tiek veikts citu pamudinājumu spiediena dēļ, Ja kādu šī terminoloģija aizvaino, jo tādu
vārdu kā brīvība un piespiešana izmantojums var radīt asociācijas ar idejām, kas kaitē bezkaislīgai
iesaistīto problēmu aplūkošanai, var izvēlēties arī citus jēdzienus. Mēs varam aizstāt ar izteicienu B
darbs brīva darba jēdzienu un jēdzienu P darbs lietot piespiedu darba jēdziena vietā. Būtisku
problēmu nevar ietekmēt jēdzienu izvēle. Svarīgi ir tikai tas: kāda veida pamudinājums var skubināt
cilvēku pakļauties darba nelietderīgumam, ja viņa paša vēlmju apmierinājums nedz tieši, nedz netieši jebkādā jūtamā mērā - nav atkarīgs no viņa snieguma kvantitātes un kvalitātes?
Argumenta dēļ pieņemsim, ka daudzi strādnieki - iespējams pat lielākā daļa no viņiem - pienākuma
pēc labprātīgi piekritīs uzņemties sāpes par uzdevumu, ko viņiem uzticējuši par viņiem augstākstāvoši,
labāko iespējamo izpildi. (Mēs varam neņemt vērā to, ka uzdevuma, kas jāuztic dažādiem indivīdiem,
noteikšana sociālistu sabiedrību nostādītu neatrisināmu problēmu priekšā.) Tomēr kā rīkoties ar tiem
kūtrajiem un nerūpīgajiem, atbrīvojot viņus no uzticētajiem uzdevumiem? Nav palicis neviens cits ceļš,
kā vien sodīt viņus. Par viņiem augstākstāvošajiem ir jābūt piešķirtām pilnvarām konstatēt
pārkāpumu, sniegt spriedumu par tā subjektīvajiem iemesliem un atbilstoši piespiest sodu. Ar
pārākuma saikni tiek aizstāta līguma saikne. Strādnieks kļūst pakļauts savu augstākstāvošo
patstāvīgajai varai, viņš ir personīgi pakļauts sava priekšnieka disciplinārajai varai.
Tirgus ekonomikā strādnieks pārdod savus pakalpojumus tāpat, kā citi cilvēki pārdod savas preces.
Darba devējs nav darba ņēmēja kungs. Viņš vienkārši ir viņa pakalpojumu pircējs, kam tie ir jāiepērk
par tirgus cenu. Protams, kā jebkurš cits pircējs, arī darba devējs var atļauties izvēlēties. Tomēr, ja viņš
ķeras pie patvaļības pieņemt darbā vai atlaist strādniekus, viņam par to ir jāsamaksā. Darba devējam
vai darba ņēmējam, kam uzticēta uzņēmuma nodaļas pārvaldība, ir brīvas iespējas veikt izlasi,
pieņemot strādniekus darbā, atlaist tos pēc nejaušības principa vai samazināt viņu algas zem tirgus
likmes. Tomēr, iesaistoties tādās darbībās pēc nejaušības, viņš apdraud sava uzņēmuma vai savas
nodaļas rentabilitāti un tādējādi kaitē pats saviem ienākumiem un savai pozīcijai ekonomikas sistēmā.
Tirgus ekonomikā tādi untumi izraisa sodu. Vienīgo patieso un iedarbīgo algas pelnītāja aizsardzību
tirgus ekonomikā sniedz cenu veidošanu nosakošo faktoru darbība. Tirgus padara strādnieku atkarīgu
no nejaušas darba devēja un viņa palīgu rīcības brīvības. Strādnieki ir pakļauti tikai patērētāju
visvarenībai, un arī viņu darba devēji ir tai pakļauti. Nosakot - ar pirkšanu vai atturēšanos no pirkšanas
- produktu cenu un ražošanas faktoru izmantojumu, patērētāji piešķir katra veida darbam tā tirgus
cenu.
Strādnieku par brīvu cilvēku padara tieši tas, ka darba devējs - tirgus cenas struktūras spiediena dēļ darbu uzskata par preci, instrumentu peļņas iegūšanai. Darba devēja acīs darba ņēmējs ir tikai cilvēks,
kas naudas apsvērumu dēļ palīdz viņam gūt ieņēmumus. Darba devējs maksā par sniegtajiem
pakalpojumiem, un darba ņēmējs tos sniedz, lai nopelnītu algas. Šajās attiecībās starp darba devēju un
darba ņēmēju nav jautājums par izdevīgumu un neizdevīgumu. Algots cilvēks nav parādā darba
devējam pateicību; viņš viņam ir parādā noteiktu noteikta veida un kvalitātes darba apmēru.
Tādēļ tirgus ekonomikā darba devējs nevar iztikt bez varas sodīt darba ņēmēju. Visām ražošanas
ārpustirgus sistēmām ir jādod tiem, kuru rokās ir kontrole, tiesības pamudināt lēnu strādnieku būt
dedzīgākam un centīgākam. Tāpat kā ieslodzījuma dēļ darbinieks nevar darīt savu darbu vai vismaz
ievērojami ir samazināta viņa ieguldījuma daļa, miesassods vienmēr ir bijis klasisks līdzeklis, kā noturēt
vergus un dzimtcilvēkus pie viņu darba. Aizliedzot nebrīvo darbaspēku, var iztikt bez pātagas kā
pamudinājuma. Pēršana bija važu darba simbols. Tirgus sabiedrības pārstāvji miesassodu uzskata par
necilvēcīgu un pazemojošu tik lielā mērā, ka tas ir aizliegts arī skolās, krimināllikumā un militārajā
disciplīnā.
Tas, kurš uzskata, ka sociālistu sabiedrība varētu iztikt bez piesiešanas un spaidiem pret laiskajiem
strādniekiem, jo ikviens labprātīgi pildīs savus pienākumus, kļūst par anarhisma mācībā iekļauto ilūziju
upuri.

9. SĀKOTNĒJIE RAŽOŠANAS FAKTORI, KAS NAV SAISTĪTI AR CILVĒKU
1. Vispārēji novērojumi par nomas teoriju
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Rikardo ekonomikā nomas ideja bija mēģinājums aplūkot problēmas, kuras mūsdienu ekonomisti
355
aplūko ar galējā lietderīguma analīzes līdzekļiem. Rikardo teorija šķiet diezgan neapmierinoša, ja to
vērtē no pašreizējo uzskatu viedokļa; bez šaubām subjektīva vērtējuma teorijas metode ir krietni
pārāka. Tomēr slava par nomas teoriju ir ļoti pelnīta; tās rosināšanai un pilnveidošanai veltītās rūpes
deva tālākus augļus. Nav iemesla ekonomikas domas vēsturē justies apkaunotiem par nomas
teoriju.356
Tas, ka dažādas kvalitātes un auglības zeme, tas ir, sniedz atšķirīgus ienākumus uz viena ieguldītā
vienību, tiek novērtēta atšķirīgi, mūsdienu ekonomikai nerada nekādu īpašu problēmu. Kamēr Rikardo
teorija attiecas uz pakāpju veidošanu zemes cenu novērtējumā un noteikšanā, tā ir pilnībā saprotama
mūsdienu ražošanas faktoru cenu teorijā. Iebildumus raisa ne jau nomas teorijas saturs, bet gan
izņēmuma pozīcija, kas tai piešķirta ekonomikas sistēmas kopumā. Diferencēta noma ir vispārēja
parādība un tā neaprobežojas ar zemes cenu noteikšanu. Sarežģītais izšķīrums starp „nomām” un
„kvazinomām” ir neīsts. Zeme un pakalpojumi, ko tā sniedz, tiek aplūkoti tāpat, kā citi ražošanas
faktori un to pakalpojumi. Labāku instrumentu kontrole nes „nomas” ieņēmumus salīdzinājumā ar
ieņēmumiem no mazāk piemērotiem instrumentiem, kas ir jāizmanto nepietiekama piemērotāku
instrumentu piedāvājuma dēļ. Spējīgāks un centīgāks strādnieks nopelna „nomu” salīdzinājumā ar
algām, ko nopelna viņa mazāk prasmīgie un mazāk strādīgie sāncenši.
Problēmas, kuru risinājumam tika izstrādāts nomas jēdziens, lielākoties radīja nepiemērotu jēdzienu
izmantojums. Vispārēji jēdzieni, kas izmantoti ikdienas valodā un ikdienišķākās domās, tika izveidoti,
ņemot vērā parksioloģijas un ekonomikas izpētes prasības. Agrīnie ekonomisti kļūdījās, pieņemot tos
nešaubīgi un bez kavēšanās. Tikai naivi turoties pie vispārējiem terminiem, piemēram, zeme vai darbs,
var apjukt no jautājuma, kādēļ zeme un darbs tiek novērtēti un cenoti atšķirīgi. Tas, kurš neļauj sevi
apmuļķot tukšiem vārdiem, bet aplūko faktora atbilstību cilvēka vēlmju apmierinājumam, uzskata par
pašsaprotamu, ka dažādi pakalpojumi tiek vērtēti un cenoti atšķirīgi.
Mūsdienu vērtības un cenu teorija nav balstīta uz ražošanas faktoru iedalījumu kā zeme, kapitāls un
darbs. Tās pamata izšķīrums ir starp augstāka un zemāka līmeņa precēm, starp ražošanas līdzekļiem
un patēriņa precēm. Kad tā ražošanas faktoru klasē izšķir starp sākotnējiem (dabas dotiem) faktoriem
un saražotiem ražošanas faktoriem (starpproduktiem) un tālāk starp sākotnējiem faktoriem izšķir ar
cilvēku nesaistītos (ārējos) faktorus un cilvēka faktorus (darbu), tā nepārkāpj savas spriešanas par
ražošanas faktoru cenu noteikšanu vienādību. Ražošanas faktoru cenu noteikšanu kontrolējošs likums
ir vienāds visām šo faktoru klasēm un veidiem. Tas, ka atšķirīgi tādu faktoru sniegti pakalpojumi tiek
novērtēti, cenoti un aplūkoti atšķirīgi, var pārsteigt tikai cilvēkus, kas nespēj pamanīt šīs atšķirības
spējā sniegt labus pakalpojumus. Tas, kas nespēj saskatīt gleznas labās īpašības, varētu uzskatīt, ka
dīvaini ir tas, ka kolekcionāriem ir jāmaksā vairāk par Velaskesa gleznu nekā par mazāk apdāvināta
mākslinieka gleznu; lietpratējam tas ir pašsaprotami. Lauksaimnieku nepārsteidz, ka pircēji maksā
augstākas cenas un īrnieki maksā lielāku nomas naudu par auglīgāku nekā par mazāk auglīgu zemi.
Vienīgais iemesls, kādēļ agrākos ekonomistus mulsināja šis fakts, ir tas, ka viņi darbojās ar vispārēju
jēdzienu zeme, kurā netiek ņemtas vērā atšķirības ražīgumā.
Rikardo nomas teorijas lielākais nopelns ir tas, ka tā atzina, ka galējā zeme nenes nekādus nomas
ieņēmumus. No šīm zināšanām ir tikai viens solis novērtējuma subjektīvisma principa atklāšanu.
Tomēr reālo izmaksu jēdziena maldināti, nedz ekonomikas klasiķi, nedz viņu epigoņi tādu soli nespēra.
Lai gan diferencētas nomas ideju visā visumā var pielāgot subjektīvā vērtējuma teorijai, no Rikardo
ekonomikas atvasinātais otrs nomas jēdziens, tas ir, atlikušās nomas jēdziens, ir vispār jānoraida. Šī
atlikuma prasītāja ideja ir balstīta uz priekšstatu par reālām vai fiziskām izmaksām, kam nav nekādas
nozīmes ražošanas faktoru cenu mūsdienu izskaidrojumā. Iemesls, kādēļ burgundieša cena ir augstāka
nekā Kjanti vīnam, nav tas, ka Burgundijas vīna dārzu cena ir augstāka nekā vīna dārziem Toskānā.
Iemesls ir pavisam cits. Tādēļ, ka cilvēki ir gatavi maksāt augstāku cenu par burgundieti nekā par Kjanti
vīnu, vīnogu audzētāji ir gatavi maksāt augstākas cenas par vīna dārziem Burgundijā, nevis Toskānā.
Grāmatveža acīs peļņa parādās kā daļa, kas palikusi pāri, kad ir nomaksāti visi ražošanas izdevumi.
Vienlīdzīgi mainīgā ekonomikā tāds produkcijas cenas pārpalikums pār izmaksām nekad nevarētu
rasties. Mainīgā ekonomikā atšķirības starp produktu cenām un izmaksu, kuras uzņēmējs ir iztērējis,
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Tas bija, saka Frenks Feters (Frank Fetter) („Encyclopaedia of the Social Sciences” („Sociālo zinātņu
enciklopēdija, XIII, 291l.pp), “sagrozīta marginalitātes teorija”.
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Skatīt Alfreds Amonns (Alfred Amonn), „Ricardo als Begründer der theoretischen
Nationalökonomie” („Rikardo kā teorētiskās ekonomikas dibinātājs), (Jēnā, 1924.gadā), no 54.lpp
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iepērkot ražošanas papildfaktorus, un ieguldītā kapitāla procentu summa var būt jebkurā virzienā, tas
ir, gan kā peļņa, gan kā zaudējumi. Šīs atšķirības rada izmaiņas, kas rodas produktu cenās laika
intervālā. Tas, kuram labāk nekā citiem izdodas laikus paredzēt šīs izmaiņas un atbilstoši rīkoties, gūst
peļņu. Tas, kurš nespēj savus uzņēmējdarbības centienus pielāgot nākotnes stāvoklim tirgū, tiek sodīts
ar zaudējumiem.
Rikardo ekonomikas galvenais trūkums bija tas, ka tā bija teorija par valsts kopīgo centienu kopīgās
produkcijas sadali. Tāpat kā citi klasiskās ekonomikas aizstāvji, arī Rikardo nespēja atbrīvoties no
Volkswirtschaft merkantilā tēla. Viņa domas gaitā cenu noteikšanas problēma bija pakļauta turības
sadales problēmai. Ierastajam raksturojumam par viņa ekonomikas filozofiju kā „mūsdienu Anglijas
357
ražošanas vidusšķiras” filozofiju trūkst jēgas. Šie deviņpadsmitā gadsimta sākuma angļu uzņēmēji
nebija ieinteresēti kopējā rūpniecības produkcijā un tās sadalē. Viņus vadīja tikai dziņa gūt peļņu un
izvairīties no zaudējumiem.
Klasiskā ekonomika kļūdījās, kad piešķīra zemei noteiktu vietu savā teorētiskajā struktūrā. Zeme ekonomiskā ziņā - ir ražošanas faktors, un likumi, kas nosaka zemes cenu veidošanu, ir tādi paši, kādi
ir citu ražošanas faktoru cenu veidošanai. Visas ekonomikas mācību īpatnības par zemi attiecas uz
dažām iesaistīto datu īpatnībām.

2. Laika faktors zemes izmantojumā
Ekonomikas mācību par zemi sākuma punkts ir izšķīrums starp divām sākotnējo ražošanas faktoru
klasēm, tas ir, cilvēka un ar cilvēku nesaistītajiem faktoriem. Tā kā ar cilvēku nesaistīto faktoru
izmantošana ierasti ir saistīta ar pilnvarām izmantot zemes gabalu, atsaucoties uz tiem, mēs runājam
par zemi358.
Aplūkojot zemes, tas ir, ar cilvēku nesaistīto ražošanas faktoru, ekonomiskās problēmas, ir kārtīgi
jānodala praksioloģijas uzskats no kosmoloģiskā uzskata. Kosmoloģijas pētījumos par kosmiskajiem
notikumiem varētu būt loģiski runāt par masas un enerģijas nemainīgumu un saglabāšanu. Ja orbītu,
kurā cilvēka rīcība var ietekmēt dabiskos cilvēka dzīves vides apstākļus, salīdzina ar dabas parādību
darbību, ir pieļaujams saukt dabas spēkus par nesagraujamiem un pastāvīgiem jeb - vēl precīzāk aizsargātiem pret iznīcināšanu cilvēka rīcības rezultātā. Lieliem laika periodiem, par kādiem runā
kosmoloģija, augsnes erozija (šī termina visplašākajā nozīmē) tādā intensitātē, kādā to var ietekmēt
cilvēka iejaukšanās, nav svarīga. Pašlaik neviens nezina, vai kosmiskas izmaiņas miljoniem gadu laikā
pārvērtīs tuksnešus un neauglīgās zemes tādās, kuras no mūsdienu zināšanu viedokļa varēs raksturot
kā ārkārtīgi auglīgas, un pārvērtīs auglīgākos tropiskos dārzus neauglīgā zemē vai arī tā nenotiks. Tieši
tādēļ, ka neviens nevar nedz paredzēt tādas izmaiņas, nedz arī uzdrošināties ietekmēt kosmiskos
notikumus, kas iespējami varētu tādas radīt, ir lieki spekulēt par tām, aplūkojot problēmas, kas
saistītas ar cilvēka rīcību359.
Dabaszinātnes var apgalvot, ka tās zemes spējas, kas nosaka tās labu lietojamību mežsaimniecībai,
lopkopībai, lauksaimniecībai un ūdens izmantojumam, periodiski pašas atjaunojas. Varētu būt
taisnība, ka pat cilvēka centieniem, kas virzīti uz galēju zemes garozas ražīguma spēju iznīcināšanu,
labākajā gadījumā panākumi varētu būt mazā tās daļā. Tomēr šiem faktiem nav striktas nozīmes
cilvēka rīcībā. Zemes ražīguma spēju periodiska atjaunošanās nav nelokāms fakts, ar kuru cilvēkam
jāsaskaras noteiktā situācijā. Ir iespējams izmantot augsni tā, ka šī atjaunošanās tiek palēnināta un
atlikta vai augsnes ražīguma spējas vispār pazūd uz noteiktu laika periodu vai arī tās var atjaunot tikai
ar ievērojamu kapitāla un darba ieguldījumu. Augsnes ražīguma spēju saglabāšanā un atjaunošanā
cilvēks var izvēlēties starp vairākām atšķirīgām metodēm. Ne mazāk kā jebkurā citā ražošanas nozarē
laika faktors ir daļa no medīšanas, zvejošanas ganīšanas, lopkopības, augkopības, mežizstrādes un
ūdens izmantojuma virzības. Arī šeit cilvēkam ir jāizvēlas starp apmierinājumu tuvākos un tālākos laika
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Skatīt, piemēram, Luiss Henrijs Henejs (Lewis Henry Haney), „History of Economic Thought”
(„Ekonomiskās domas vēsture”) (pārskatītais izdevums, Ņujorkā 1927.gadā), 275.lpp.
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Juridiski noteikumi par tiesību medīt, zvejot un iegūt minerālu krājumus izšķiršanu no citām zemes
gabala īpašnieka tiesībām nav katalaktikas interešu lokā. Termins zeme katalaktikas izmantojumā
ietver arī ūdens plašumus.
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Tādējādi arī entropijas problēma ir ārpus praksioloģijas apceres jomas.
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periodos. Arī šeit sākotnējo procentu parādībai, kas iesaistīta jebkurā cilvēka rīcībā, ir pati svarīgākā
nozīme.
Ir institucionāli apstākļi, kuru dēļ iesaistītās personas izvēlas apmierinājumu tuvākā nākotnē un pilnībā
vai gandrīz pilnībā neņem vērā apmierinājumu tālākā nākotnē. Ja augsne no vienas puses nepieder
atsevišķiem īpašniekiem un no otras puses visi vai daži cilvēki gūst labumu no īpašām privilēģijām vai
reālās situācijas, nākotnei netiek pievērsta nekāda uzmanība. Tas pats ir spēkā, kad īpašnieks sagaida,
ka ne pārāk tālā nākotnē viņam īpašums tiks atsavināts. Abos gadījumos darbojošās personas vēlas
tikai izspiest pēc iespējas lielāku tūlītēju ieguvumu. Viņi neuztraucas par savu izmantošanas metožu
īslaicīgi tālākām sekām. Rītdiena viņiem nav svarīga. Mežizstrādes, medīšanas un zvejošanas vēsture
sniedz daudz uzskatāmas pieredzes; bet daudzus piemērus var arī atrast citās augsnes izmantošanas
jomās.
No dabaszinātņu viedokļa ražošanas līdzekļu un augsnes spēju saglabāšana pieder divām pilnīgi
atšķirīgām kategorijām. Saražotie ražošanas faktori agrāk vai vēlāk ražošanas procesu gaitā pilnībā
sabojājas, pusfabrikāti tiek pārvērsti patēriņa precēs, kas beigās tiek patērētas. Ja kāds nevēlas, lai
pazūd pagātnē veiktās ietaupīšanas un kapitāla uzkrāšanas rezultāti, viņam - bez patēriņa precēm - ir
jāsaražo arī tāds ražošanas līdzekļu daudzums, kāds ir nepieciešams, lai aizstātu izlietotos ražošanas
līdzekļus. Ja tas netiek ievērots, beigās tiks, tā teikt, patērēti ražošanas līdzekļi. Nākotne tiks ziedota
tagadnei; pašlaik dzīvot varēs greznībā un vēlāk būs trūkums.
Tomēr, kā bieži tiek teikts, situācija ir atšķirīga ar zemes spējām. Tās nevar patērēt. Tomēr tādam
apgalvojumam ir jēga tikai no ģeoloģijas viedokļa. Tomēr no ģeoloģiskā viedokļa ne mazākā mērā
varētu - vai vajadzētu - noliegt, ka fabriku aprīkojumu vai dzelzceļu var „apēst”. Dzelzceļa pamatu
grants un akmeņi un sliežu, tiltu, automašīnu un dzinēju dzelzs un tērauds kosmiskā ziņā neiet bojā.
Tikai no praksioloģijas viedokļa ir pieļaujams runāt par instrumenta, dzelzceļa vai tērauda lietuves
patēriņu, apēšanu. Tādā pašā ekonomikas ziņā mēs runājam par augsnes ražīguma spēju patēriņu.
Mežsaimniecībā, lauksaimniecībā un ūdens izmantošanā šīs spējas tiek aplūkotas tāpat kā citi
ražošanas faktori. Arī attiecībā uz augsnes spējām darbības veicējiem ir jāizvēlas starp ražošanas
procesiem, kas sniedz augstāku izlaidi uz ražīguma vēlākos periodos rēķina, un procesiem, kas nekaitē
fiziskam ražīgumam nākotnē. Ir iespējams no augsnes iegūt tik daudz, ka tās vēlāka izmantošana
sniegs mazākus ieņēmumus (uz vienu izmantotā kapitāla un darba vienību) vai praktiski nesniegs
nekādus ieņēmumus.
Ir taisnība, ka ir fiziskas robežas cilvēka iznīcinošajām spējām. (Šīs robežas ātrāk tiek sasniegtas
mežizstrādē, medīšanā un zvejošanā nekā zemes apstrādāšanā.) Tomēr šī fakta rezultāts ir tikai
kvantitatīva, nevis kvalitatīva atšķirība starp kapitāla samazinājumu un augsnes eroziju.
Rikardo augsnes spējas sauc par „sākotnējām un neiznīcināmām”.360 Tomēr mūsdienu ekonomikai ir
jāuzsver tas, ka novērtējums un cenošana neizšķir starp sākotnējiem un saražotiem ražošanas
faktoriem un kosmoloģiska masas un enerģijas nezūdamība - lai ko tas arī nozīmētu - neliek zemi
izmantot citādāk kā citas ražošanas nozares.

3. Mazāk auglīga zeme
Pakalpojumi, kādus noteikts zemes gabals var sniegt noteiktā laika periodā, ir ierobežoti. Ja tie būtu
neierobežoti, cilvēki neuzskatītu zemu par ražošanas faktoru un ekonomikas preci. Tomēr pieejamās
augsnes daudzums ir liels, daba ir tik dāsna, ka zemes joprojām ir pārpārēm. Tādēļ tikai visauglīgākie
zemes gabali tiek izmantoti. Ir zeme, kuru cilvēki - saistībā ar tās fizisko auglību vai saistībā ar tās
atrašanās vietu - uzskata par pārāk nabadzīgu, lai to būtu vērts apstrādāt. Tā rezultātā galējā augsne,
tas ir, nabadzīgākā no apstrādātās augsnes, Rikardo skatījumā nenes nekādus ieņēmumus361. Mazāk
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Rikardo, „Principles of Political Economy and Taxation” („Politekonomikas un aplikšanas ar
nodokļiem principi”), 34.lpp.
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Ir teritorijas, kurās praktiski ikviens zemes stūrītis ir apstrādāts vai izmantots kādā citā veidā. Tomēr
tas ir rezultāts institucionāliem apstākļiem, kas liedz šo reģionu iedzīvotājiem pieeju auglīgākai
neizmantotai zemei.
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auglīga zeme būtu uzskatāma par pilnībā nevērtīgu, ja kāds pozitīvi nenovērtētu to gaidās par tās
362
izmantojumu vēlākā laikā .
To, ka tirgus ekonomikai nav plašāka lauksaimniecības produkcijas piedāvājuma, rada kapitāla un
darbaspēka trūkums, nevis apstrādājamas zemes trūkums. Pieejamās zemes virsmas pieaugums citām lietām esot vienlīdzīgām - palielinātu labības un gaļas piedāvājumu tikai tad, ja papildu zemes
auglība pārsniegu jau iepriekš apstrādātās zemes galējo auglību. No otras puses lauksaimniecības
produkcijas piedāvājumu palielinātu jebkāds pieejamā darbaspēka un kapitāla daudzuma pieaugums,
pieņemot, ka patērētāji neuzskata citu papildu kapitāla un darbaspēka daudzuma izmantojumu par
piemērotāku savu vissteidzamāko vēlmju apmierinājumam363.
Noderīgo minerālvielu, kas ir augsnes sastāvā, daudzums ir ierobežots. Ir taisnība, ka dažas no tām ir
rezultāts dabiskiem procesiem, kas joprojām notiek un palielina to esošos krājumus. Tomēr šo
procesu lēnums un ilgums padara tos par cilvēka rīcībai nenozīmīgiem. Cilvēkam ir jāņem vērā, ka
pieejamie šo minerālu krājumi ir ierobežoti. Ikviena raktuve vai naftas avots ir izsmeļams; daudzi no
tiem jau ir izlietoti. Mēs varam cerēt, ka tiks atklāti jauni krājumi un ka tiks izgudrotas tehnoloģiskās
procedūras, kas ļaus izmantot krājumus, ko pašlaik vispār nav iespējams izmantot vai to izmantojuma
izmaksas ir nesaprātīgas. Mēs varam arī pieņemt, ka tālāks tehnoloģisku zināšanu process ļaus
vēlākām paaudzēm izmantot vielas, kuru izmantojums pašlaik nav iespējams. Tomēr visas šīs lietas
nav svarīgas pašreizējā raktuvju vai naftas ieguves darbībā. Minerālvielu atradnes un to ieguvi
neraksturo iezīmes, kas cilvēka rīcībai piešķirtu īpašu iezīmi to aplūkošanā. Katalaktikai izšķīrums starp
zemi, kas tiek izmantota lauksaimniecībā, un to, kas tiek izmantota kalnrūpniecībā, ir tikai datu
atšķirības.
Lai gan pieejamie šo minerālvielu daudzumi ir ierobežoti un mēs varam akadēmiski uztraukties par
iespējamību, ka tie kādu dienu tiks pilnībā izmantoti, cilvēki, kas rīkojas, neuzskata, ka šīs atradnes ir
stingri ierobežotas. Viņi savā rīcībā ņem vērā to, ka noteiktas raktuves un šahtas tiks izmantotas, bet
viņi nepievērš uzmanību tam, ka kādā nezināmā vēlākā laikā varētu beigties visi noteikta veida
minerālu krājumi. Pašreizējai rīcībai šo vielu piedāvājums šķiet tik bagātīgs, ka neviens neuzdrošinātos
izmantot visus šos krājumus tādā pilnā apmērā, kādu atļauj tehnoloģisko zināšanu stāvoklis. Raktuves
tiek izmantotas tikai tik daudz, cik to izmantojumam nepieciešamā kapitāla un darbaspēka
daudzumam nav pieejams cits steidzamāks pielietojums. Tādēļ ir mazāk auglīgās atradnes, kas nemaz
netiek izmantotas. Ikvienā izmantotajā raktuvē ražošanas apmērs tiek noteikts pēc attiecības starp
produkcijas cenām un izmaksām nepieciešamajiem nespecifiskajiem ražošanas faktoriem.

4. Zeme kā stāvvieta
Zemes izmantojums cilvēku dzīvesvietu, darbnīcu un pārvietošanās līdzekļu atrašanās vietai atņem
zemes gabalu izmantojumu citiem mērķiem.
Īpašai vietai, kuru vecākas teorijas veltīja pilsētas vietu nomai, tagad nevajadzētu mūs uztraukt. Nav
īpaši vērts pieminēt, ka cilvēki maksā augstākas cenas par zemi, ko viņi mājokļa vajadzībām novērtē
augstāk, nevis par zemi, ko viņi novērtē zemāk. Skaidrs ir tas, ka darbnīcām, noliktavām un dzelzceļa
šķirotavām cilvēki izvēlas vietas, kas samazina pārvadāšanas izmaksas, un viņi ir gatavi maksāt
augstākas cenas par tādu zemi atbilstoši sagaidāmajam ietaupījumam.
Zeme tiek arī izmantota izklaides vietām un dārziem, parkiem un dabas diženuma un skaistuma
izbaudīšanai. Attīstoties mīlestībai pret dabu - šai „buržuāziskajai” mentalitātei tik ļoti raksturīgai
iezīmei -, pieprasījums pēc tādām izpriecām ievērojami palielinājās. Augstas kalnu grēdas, kas reiz tika
uzskatītas par neauglīgu klinšu un ledāju drūmumu, tagad tiek augsti novērtētas kā visgreznākās
izprecas avots.
Kopš neatminamiem laikiem ikviens brīvi varēja piekļūt šādām vietām. Pat tad, ja zeme pieder
privātpersonām, īpašniekiem ierasti nav tiesību slēgt to tūristiem un kalnos kāpējiem vai arī prasīt
ieejas maksu. Ikvienam, kam ir iespēja apmeklēt šīs teritorijas, ir tiesības izmantot visu tās greznumu
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Zeme gabala novērtēšanu nedrīkst jaukt ar novērtējumu uzlabojumiem, tas ir, neatceļamiem un
neapmaināmiem rezultātiem, ko sniedz kapitāla un darba ieguldījums un kas veicina ieguldījuma
izmantojumu un palielina tā izlaidi nākotnē un nākotnes ieguldījumus
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Šie novērojumi, protams, attiecas tikai uz apstākļiem, kuros nav institucionālu šķēršļu kapitāla un
darbaspēka pārvietošanai.
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un, tā teikt, uzskatīt tās pašam par savām. Nominālais īpašnieks nevar gūt nekādu labumu no
apmierinājuma, ko viņa īpašums sniedz tā apmeklētājiem. Tomēr tas nemaina faktu, ka viņa zeme
kalpo cilvēka labsajūtai un tiek atbilstoši novērtēta. Zemes gabals ir pakļauts atvieglojumam, kas
ikvienam dod tiesības to šķērsot un apmesties. Tā kā aplūkotajai teritorijai nav cita iespējama
pielietojuma, šis izmantojums pilnībā izsmeļ visus ieguvumus, kurus īpašnieks varētu gūt no sava
īpašuma. Tā kā īpaši pakalpojumi, kurus šīs klintis un ledāji var sniegt, ir praktiski neizsmeļami - tie
nenolietojas -, nav nepieciešams nekāds kapitāla vai darbaspēka ieguldījums to saglabāšanai, tāda
kārtība nerada tādas sekas, kādas parādījās, ja tā tiek attiecināta uz mežistrādes, medīšanas un
zvejošanas vietām.
Ja šo kalnu grēdu apkaimē pieejamā vieta nojumju, viesnīcu un transportlīdzekļu (piemēram,
funikuliera) izbūvei ir ierobežota, šo nepietiekamo zemes gabalu īpašnieki var pārdot vai izīrēt tos ar
izdevīgākiem nosacījumiem un tādējādi saņemt daļu no ieguvumiem, ko tūristi gūst par bezmaksas
piekļuvi šīm virsotnēm. Ja tā nav, tūristi izbauda visus šos ieguvumus bez maksas.

5. Zemes cenas
Iedomātā vienlīdzīgi mainīgas ekonomikas uzbūvē noteiktu zemes gabalu pakalpojumu pirkšana un
pārdošana nemaz neatšķiras no citu ražošanas faktoru pakalpojumu pirkšanas un pārdošanas. Visi šie
faktori tiek cenoti atbilstoši pakalpojumiem, ko tie sniegs dažādos nākotnes periodos, ņemot vērā
laika priekšrocību. Par galēju zemi (un, protams, mazāk ražīgu zemi) vispār netiek maksāta nekāda
cena. Nomu sniedzoša zeme (tas ir, zeme, kas salīdzinājumā ar galējo zemi, sniedz lielāku izlaidi uz
vienu ieguldīto kapitāla un darbaspēka vienību) tiek cenota atbilstoši tās pārākuma pakāpei. Tās cena
ir visu nākotnes nomas maksu summa, no katras atņemot sākotnējo procentu likmi364.
Mainīgā ekonomikā cilvēki, kas zemi pērk un pārdod, ņem vērā sagaidāmās tirgus cenu izmaiņas
zemes sniegtajiem pakalpojumiem. Protams, viņi savās gaidās var kļūdīties; tomēr tas ir cits jautājums.
Viņi pēc savām labākajām spējām mēģina paredzēt nākotnes notikumus, kas varētu mainīt tirgus
datus, un viņi rīkojas atbilstoši šiem viedokļiem. Ja viņi uzskata, ka ikgadējā tīrā peļņa no aplūkotā
zemes gabala palielināsies, cena būs augstāka nekā tā būtu bijusi nez tādām gaidām. Tas, piemēram,
attiecas uz zemi pilsētu, kurās palielinās iedzīvotāju skaits, piepilsētās vai mežiem un lauksaimnieciski
apstrādājamu zemi valstīs, kurās sabiedriskās domas ietekmēšanas grupas, visticamāk, gūs
panākumus, lai paaugstinātu - ar muitas nodevu palīdzību - cenu kokmateriāliem un labībai. No otras
puses bažas par pilnīgu vai daļēju no zemes gūtās tīrās peļņas konfiskāciju rada tendenci uz zemākām
zemes cenām. Ikdienas uzņēmējdarbības valodā cilvēki runā par nomas „kapitalizāciju” un novēro, ka
kapitalizācijas likme ir atšķirīga dažādām zemes klasēm un ir atšķirīga dažādiem vienas klases zemes
gabaliem. Šāda terminoloģija ir diezgan nelietderīga, jo tā sagroza procesa dabu.
Tādā pašā veidā, kādā zemes pircēji un pārdevēji ņem vērā sagaidāmos nākotnes notikumus, kas
samazinās tīros ieņēmumus, viņi aplūko arī nodokļus. Nodokļi, kas tiek iekasēti par zemi, samazina tās
tirgus cenu par nākotnes apgrūtinājuma apmēru. Tāda veida jauna nodokļa ieviešana, kas, visticamāk,
netiks atcelta, rezultāts ir tūlītējs tā skarto zeme gabalu tirgus cenas samazinājums. Šī ir parādība,
kuru aplikšanas ar nodokļiem teorija dēvē pat nodokļu dzēšanu.
Daudzās valstīs zemes vai noteiktu nekustamo īpašumu īpašnieki baudīja īpašas politiski noteiktas
tiesiskās privilēģijas vai lielu sociālo prestižu. Arī tādām institūcijām var būt nozīme zemes cenu
noteikšanā.
Mīts par zemi
Romantisma piekritēji nosoda ekonomikas teorijas par zemi to utilitārisma uzskata aprobežotības dēļ.
Ekonomisti, viņi teic, uzlūko zemi no bezjūtīga spekulanta, kas pazemina visas mūžīgās vērtības līdz
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Nav nepieciešamības atkal atcerēties, ka iedomātas vienlīdzīgi mainīgas ekonomikas uzbūvi nevar
secīgi novest pie galējā loģiskā rezultāta (skatīt iepriekš 248.lpp.). Attiecībā uz zemes problēmām ir
jāuzsver divas lietas: pirmkārt, šajā iedomātajā uzbūvē, ko raksturo izmaiņu rīcības gaitā trūkums, nav
vietas zemes pirkšanai un pārdošanai. Otrkārt ir tas, ka, lai šajā uzbūvē iekļautu kalnrūpniecību vai
naftas ieguvi, mums raktuvēm un naftas urbumiem ir jāpiedēvē pastāvīgs raksturs un jāignorē
iespējamība, ka ikvienu no esošajām raktuvēm vai urbumiem varētu izsmelt, vai pat tas, ka kādā no
tiem varētu notikt izmaiņas izlaides vai pašreizējā nepieciešamā ieguldījuma apmērā.
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naudas un peļņas terminiem, skatu punkta. Tomēr zeme ir daudz vairāk nekā tikai ražošanas faktors.
Tā ir neizsmeļams avots cilvēka enerģijai un cilvēka dzīvei. Lauksaimniecība nav vienkārši viena
ražošanas nozare daudzu citu nozaru vidū. Tā ir vienīgā dabiskā un cienījamā cilvēka rīcība, vienīgais
patiešām cilvēcīgas esības cienīgs apstāklis. Ir nekrietni par to spriest, vērā ņemot tikai tīros
ieņēmumus, ko var iegūt no augsnes. Zeme ne tikai nes augļus, kas baro mūsu ķermeni; vispirms tā
rada civilizācijas morālos un garīgos spēkus. Pilsētas, apstrādes nozares un tirdzniecība ir izvirtības un
pagrimuma parādības; to esība ir parazītiska; tās iznīcina to, kas arājam atkal un atkal ir jārada.
Pirms tūkstošiem gadu, kad medījošie un zvejojošie cilšu locekļi sāka apstrādāt zemi, romantisma
sapņainība nebija zināma. Tomēr, ja tajos laikos būtu dzīvojuši romantiķi, viņi būtu slavinājuši
medīšanas diženās morāles vērtības un būtu nozākājuši augsnes apstrādi par izvirtības parādību. Viņi
būtu nopēluši arāju par zemes, ko dievi devuši cilvēkam kā vietu medībām, apgānīšanu un tās
pazemināšanu līdz ražošanas līdzekļu līmenim.
Pirmsromantisma laikos neviens savā rīcībā neuzskatīja zemi par ko citu, kā vien par cilvēka labklājības
avotu, par līdzekli dzīves apstākļu uzlabošanai. Maģiski rituāli un ceremonijas attiecībā uz zemi tika
veikti ar vienu mērķi - uzlabot augsnes auglību un palielināt no tās gūstamo augļu daudzumu. Šie
cilvēki nemeklēja unio mystica365 ar noslēpumainām spējām un zemē paslēptiem spēkiem. Visu viņu
mērķis bija lielāka un labāka labība. Viņi ķērās pie maģiskiem rituāliem un lūgšanām, jo, viņuprāt, tā
bija visiedarbīgākā metode, kā sasniegt meklēto mērķi. Viņu modernie pēcnācēji kļūdījās, kad šīs
ceremonijas iztulkoja no „ideālistiskā” viedokļa. Īsts zemnieks neļaujas ārkārtīgi jūsmīgai vāvuļošanai
par augsni un tās noslēpumainajām spējām. Viņam zeme ir ražošanas faktors, nevis sentimentālu
emociju objekts. Viņš tīko pēc vairāk zemes, jo vēlas palielināt savus ienākumus un uzlabot savu dzīves
līmeni. Fermeri pērk un pārdod zemi un to ieķīlā; viņi pārdod zemes produkciju un kļūst ļoti sašutuši,
ja cenas nav tik augstas, cik viņi tās vēlas.
Mīlestība pret dabu un skaistu ainavu novērtējums lauku iedzīvotājiem bija svešs. Pilsētu iedzīvotāji
tos ieviesa laukos. Tieši pilsētu iemītnieki sāka novērtēt zemi kā dabu, kamēr laucinieki novērtēja to
tikai no tās ražīguma medīšanai, mežizstrādei, labības audzēšanai un lopkopībai viedokļa. Kopš
neatminamiem laikiem Alpu klintis un ledāji kalniešu acīs bija tikai zemes izniekošana. Tikai tad, kad
pilsētnieki sāka riskēt kāpt virsotnēs un atveda uz ielejām naudu, viņi mainīja savas domas. Kalnos
kāpšanas un slēpošanas aizsācējus vietējie iedzīvotāji izsmēja, līdz atklāja, ka var gūt labumu no šīs
dīvainības.
Nevis gani, bet izsmalcināti aristokrāti un pilsētu iedzīvotāji bija bukoliskās dzejas autori. Dafnids un
Hloja366 ir tālu no pasaulīgām bažām atrautu fantāziju daiļrade. Ne mazāk atrauts no zemes ir
mūsdienu politiskais mīts par zemi. Tas neuzplauka no mežu sūnām un lauku smilšmāla, bet gan no
pilsētu bruģa un salonu paklājiem. Fermeri to izmanto, jo uzskata to par praktisku līdzekli, lai iegūtu
politiskas privilēģijas, kas palielina to produkcijas un to fermu cenas.

10. TIRGUS DATI
1. Teorija un dati
Katalaktika - tirgus ekonomikas teorija - nav tikai ideālos un neīstenojamos apstākļos spēkā esošu un
tikai ar būtiskiem ierobežojumiem un izmaiņām realitātei pielāgojamu teoriju sistēma. Visas
katalaktikas teorēmas ir stingri un bez jebkāda izņēmuma spēkā esošas attiecībā uz visām tirgus
ekonomikas parādībām, pieņemot, ka izpildās noteikti apstākļi, kas ir to priekšnoteikumi. Piemēram,
vienkāršs faktisks jautājums ir tas, vai pastāv tieša vai netieša maiņa. Tomēr tur, kur ir netieša maiņa,
visi netiešas maiņas teorijas vispārējie likumi ir spēkā attiecībā uz maiņas darbībām un maiņas
367
līdzekļiem. Kā ir bijis norādīts , praksioloģijas zināšanas ir precīzas vai tiešas zināšanas par realitāti.
Visas atsauces uz dabaszinātņu gnozeoloģiskiem jautājumiem un visām analoģijām, kas radušās,
salīdzinot šīs divas krasi atšķirīgās realitātes un izziņas jomas, ir maldinošas. Bez formālas loģikas, nav

365

Unio mystica - reliģijā - pilnīga gara saplūšana ar dievību.
Dafnids un Hloja - sengrieķu autora Longa bukoliskais (antīkās dzejas, kas radusies no ganu
dziesmām) romāns.
367
Skatīt iepriekš 39.lpp.
366
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tādas lietas, kā „metodoloģisku” noteikumu kopums, kas piemērojams gan izziņai ar cēloņsakarības
kategorijas līdzekļiem, gan izziņai ar pabeigtības kategorijas līdzekļiem.
Praksioloģija aplūko cilvēka rīcību kā tādu vispārējā veidā. Tā neaplūko nedz īpašus vides, kurā cilvēks
rīkojas, apstākļus, nedz konkrētu vērtējumu, kas vada viņa rīcības, saturu. Praksioloģijai dati ir cilvēku,
kas rīkojas, fiziskas un psiholoģiskas iezīmes, viņu vēlmes un vērtību spriedumi un teorijas, mācības un
ideoloģijas, ko viņi izstrādā, lai mērķtiecīgi pielāgotos savas vides apstākļiem un tādējādi sasniegtu
mērķus, uz kuriem viņi tiecas. Šie dati, lai gan pēc savas struktūras ir pastāvīgi un tos stingri noteic
likumi, kas kontrolē visuma kārtību, ir nepārtraukti svārstīgi un mainīgi; tie ik mirkli mainās 368.
Realitātes pilnību var garīgi vadīt tikai ar prātu vēršoties gan pie praksioloģijas uztveres, gan pie
vēstures izpratnes; un pēdējam ir nepieciešams pārvaldīt dabaszinātņu mācības. Izziņu un
paredzēšanu sniedz zināšanu pilnība. Tas, ko piedāvā dažādās atsevišķas zinātnes nozares, vienmēr ir
fragmentārs; tas ir jāpapildina ar visu citu nozaru rezultātiem. No cilvēka, kas rīkojas, viedokļa
raugoties, zināšanu specializācija un to sadale dažādās zinātnēs ir tikai instruments darba dalīšanai.
Tādā pašā veidā, kādā patērētājs izmanto dažādu ražošanas nozaru produkciju, rīcības veicējam savi
lēmumi ir jābalsta uz zināšanām, ko veido dažādas domas un izpētes nozares.
Nav pieļaujams realitātes aplūkošanā neņemt vērā kaut vienu no šīm nozarēm. Vēstures skola un
institucionālisma piekritēji vēlas izraidīt praksioloģijas un ekonomikas izpēti un vēlas, lai tikai paši jeb,
kā viņi to mūsdienās sauc, institūcijas, nodarbotos ar datu reģistrāciju. Tomēr nevienu apgalvojumu
par šiem datiem nevar paust, neatsaucoties uz noteiktu ekonomikas teorēmu kopumu. Kad
institucionālists noteiktu notikumu piedēvē noteiktam iemeslam, piemēram, masu bezdarbu
šķietamiem kapitālistu ražošanas veida trūkumiem, viņš ķeras pie ekonomikas teorēmas izmantojuma.
Iebilstot ciešāk izpētīt teorēmu, kas vārdos neizteikti ir iekļauta viņa secinājumos, viņš tikai vēlas
izvairīties no sava argumenta maldu parādīšanas. Nav tādas lietas kā patiesu faktu reģistrācija bez
jebkādas atsauces uz teorijām. Tiklīdz divi notikumi tiek reģistrēti kopā vai iekļauti notikumu klasē,
darbojas teorija. Uz jautājumu, vai starp tiem ir jebkāda saistība, var atbildēt tikai ar teoriju, tas ir,
cilvēka rīcības gadījumā ar praksioloģiju. Velti ir meklēt savstarpējas saistības koeficientus, ja nesāk ar
iepriekš iegūtu teorētisku ieskatu. Koeficientam var būt augsta skaitliska vērtība, nenorādot uz nekādu
nozīmīgu vai atbilstošu saistību starp divām grupām369.

2. Varas nozīme
Vēstures skola un institucionālisms nosoda ekonomiku par to, ka tā neņem vērā varas nozīmi reālajā
dzīvē. Ekonomikas pamata uzskats, tas ir, indivīds, kas izvēlas un rīkojas, ir, viņi teic, nereāls
priekšstats. Reāls cilvēks nevar brīvi izvēlēties un rīkoties. Viņš ir pakļauts sociālam spiedienam,
neatvairāmas varas ietekmei. Nevis indivīda vērtību spriedumi, bet varas spēku mijiedarbība nosaka
tirgus parādības.
Šie iebildumi ir ne mazāk neīsti, kā visi citi ekonomikas kritiķu apgalvojumi.
Praksioloģija vispārēji un ekonomika un katalaktika konkrētāk neapgalvo vai nepieņem, ka cilvēks ir
brīvs jebkādā metafiziskā ziņā, ko ietver jēdziens brīvība. Bez ierunām cilvēks ir pakļauts savas vides
dabiskajiem apstākļiem. Rīkojoties viņam ir jāpielāgojas nepielūdzamam dabisku parādību
sistemātiskumam. Tieši dabas doto apstākļu viņa labklājībai trūkums liek cilvēkam rīkoties.370
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Skatīt Rihards fon Štrigls (Richard von Strigl), „Die okonomischen Kategorien und die Organisation
der Wirtschaft“ („Ekonomikas kategorijas un ekonomikas organizācija), (Jēnā, 1923.gadā), no 18.lpp.
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Skatīt Moriss Rafaels Koens un Ernests Nagels (Morris Raphael Cohen, Ernest Nagel), „An
Introduction to Logic and Scientific Method” („Ievads loģikā un zinātniskajā metodē”) (Ņujorkā,
1939.gadā), 316.-322.lpp.
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Lielākā daļa sociālo reformatoru, viņu vidū galvenokārt Furjē un Markss, klusējot apiet to, ka dabas
dotie līdzekļi cilvēka neērtību novēršanai ir nepietiekami. Viņuprāt, to, ka nav visu noderīgo lietu
pārpilnības, rada tikai ražošanas kapitālistiskā veida nepiemērotība un tādējādi tas pazudīs
komunisma „augstākā posmā”. Mazinieku autors, kas nespēja patiesi marksistiskā stilā nesaistīt dabas
veidotās barjeras ar cilvēka labklājību, Dabu sauc par „visnežēlīgāko ekspluatatoru”. Skatīt Manja
Gordons, Workers Before and After Lenin” („Strādnieki pirms un pēc Ļeņina”) (Ņujorkā, 1941.gadā),
227.lpp; 458.lpp.
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Rīkojoties cilvēku vada ideoloģijas. Viņš izvēlas mērķus un līdzekļus ideoloģiju ietekmē. Ideoloģijas
varenība ir tieša vai netieša. Tā ir tieša, kad rīcības veicējs ir pārliecināts, ka ideoloģijas saturs ir pareizs
un ka viņš kalpo pats savām interesēm, to tieši ievērojot. Tā ir netieša, kad darbības veicējs noraida
ideoloģijas saturu kā nepatiesu, tomēr ir spiests pielāgot savas rīcības tam, ka šai ideoloģijai piekrīt citi
cilvēki. Sociālās vides tikumiem ir vara, kas cilvēkiem ir jāņem vērā. Tiem, kas atzīst vispārēji pieņemtu
viedokļu un paradumu neīstumu, katrā gadījumā atsevišķi ir jāizvēlas starp ieguvumiem, kas tiek gūti
no ķeršanās pie efektīvāka rīcības veida, un trūkumiem, kas rodas no nicīgas izturēšanās pret
izplatītiem aizspriedumiem, māņiem un tautas paražām.
Tas pats ir spēkā attiecībā uz varmācību. Izvēloties, cilvēkam ir jāņem vērā tas, ka ir faktors, kas ir
gatavs izmantots vardarbīgu viņa piespiešanu.
Visas katalaktikas teorēmas ir spēkā attiecībā uz rīcībām, ko ietekmē tāds sociāls vai fizisks spiediens.
Tieša vai netieša ideoloģijas varenība un fiziskas piespiešanas draudi ir tikai tirgus situācijas dati. Nav
svarīgi, piemēram, kāda veida apsvērumi motivē cilvēku neizteikt preces pirkumam augstāku
piedāvājumu, kādu viņš patiešām izsaka, neiegūstot aplūkoto preci. Tirgus cenas noteikšanai nav
svarīgi, vai viņš labprātīgi izvēlas iztērēt savu naudu citiem mērķiem vai arī viņš baidās, ka viņa
līdzcilvēki viņu uzlūkos kā jaunbagātnieku vai kā izšķērdīgu cilvēku, baidās no valdības noteiktu cenu
griestu pārkāpšanas vai izaicinājuma mešanas sāncensim, kas ir gatavs izmantot vardarbīgu atriebību.
Jebkurā gadījumā viņa atturēšanās no augstākas cenas piedāvājuma izteikšanas ieguldījums tirgus
371
cenas izveidē ir vienāda apmēra .
Mūsdienās ir ierasts izteikt pozīciju, kāda īpašumu īpašniekiem un uzņēmējiem ir tirgū, kā ekonomisko
varu vai tirgus varu. Šī terminoloģija ir maldinoša, ja attiecināta uz tirgus apstākļiem. Visu, kas notiek
netraucētā tirgus ekonomikā, kontrolē likumi, kurus aplūko katalaktika. Visas tirgus parādības galu
galā nosaka patērētāju izvēles. Ja kāds vēlas piemērot varas uzskatu tirgus parādībām, viņam ir jāsaka:
tirgū visa vara ar tiesībām ir piešķirta patērētājiem. Uzņēmējiem - nepieciešamības nopelnīt un
izvairīties no zaudējumiem spiestiem - kā savs augstākais virzītājs jebkurā ziņā - piemēram, arī
nepareizi tā saukto savu fabriku „iekšējās” lietās, jo īpaši personāla pārvaldībā - ir jāizvērtē labākais
iespējamais un lētākais patērētāju apmierinājuma veids. Ļoti nelietderīgi ir izmantot tādu pašu
terminu „vara”, aplūkojot firmas spējas piedāvāt patērētājiem automašīnas, kurpes vai margarīnu
labāk nekā to var izdarīt citi un atsaucoties uz valdības bruņoto spēku spējām izjaukt jebkādu
pretošanos.
Ražošanas materiālo faktoru, kā arī uzņēmējdarbības vai tehnoloģisko prasmju būšana īpašumā tirgus ekonomikā - nesniedz varu spaidu ziņā. Viss, ko tās sniedz, ir privilēģijas kalpot patiesajiem
tirgus saimniekiem - patērētājiem - no daudz augstākas pozīcijas nekā to var darīt citi cilvēki. Kapitāla
īpašumtiesības ir īpašniekiem uzticēts mandāts ar nosacījumi, ka tas ir jāizmanto labākajam
iespējamam patērētāju apmierinājumam. Tas, kurš nevēlas pakļauties šim izvietojumam, zaudē savu
turību un tiek nosūtīts uz vietu, kurā viņa nemākulība vairs nekaitē cilvēku labklājībai.

3. Vēsturiskā kara un iekarošanas nozīme
Daudzi autori slavina karu un revolūciju, asinsizliešanu un iekarošanu. Kārleils un Raskins, Nīče, Žoržs
372
Sorels un Špenglers bija vēstneši idejām, kuras īstenoja Ļeņins un Staļins, Hitlers un Musolīni.
Vēstures gaitu, teic šie filozofi, nenosaka materiālistisku ceļojošo tirgotāju un veikaliņu īpašnieku
sīkumainās darbības, bet gan karotāju un iekarotāju varoņdarbi. Ekonomisti kļūdās nošķirot no
īslaicīgas liberālas epizodes pieredzes teoriju, kurai viņi piedēvē vispārēju spēkā esamību. Šis
liberālisma, individuālisma un kapitālisma laikmets; demokrātijas, iecietības un brīvības laikmets;
laikmets, kurā netiek ņemtas vērā visas „patiesās” un „mūžīgās” vērtības; un pūļa vairākuma laikmets
tagad izgaist un nekad neatgriezīsies. Austošajā vīrišķības laikmetā ir nepieciešama jauna cilvēka
rīcības teorija.
Tomēr neviens ekonomists nekad neuzdrīkstējās noliegt, ka karam un iekarošanai pagātnē bija
vislielākā nozīme un ka huņņiem un tatāriem, vandāļiem un vikingiem, normaņiem un konkistadoriem
bija milzīga nozīme vēsturē. Viens no noteicošiem faktoriem pašreizējam cilvēces stāvoklim ir tas, ka
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Ārējas piespiešanas un spaidu iejaukšanās tirgus parādībās ekonomiskās sekas ir aplūkotas šīs
grāmatas sestajā daļā.
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Tomass Kārleils, Džons Raskins, Frīdrihs Nīče, Žoržs Sorels, Osvalds Špenglers (Thomas Carlyle, John
Ruskin, FRiedrich Nietzsche, Georges Sorel, Oswald Spengler).
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bija tūkstošiem bruņotu konfliktu gadu. Tomēr tas, kas ir un paliek cilvēku civilizācijas būtība, nav no
karavīriem mantotais. Civilizācija ir „buržuāziskā” gara, nevis iekarošanas sasniegums. Tās barbariskās
tautas, kas laupīšanu neaizstāja ar strādāšanu, pazuda no vēstures skatuves. Ja par to esību ir
palikušas vēl kādas pēdas, tad tās ir sasniegumos, ko tās guva pakļauto tautu civilizācijas ietekmē.
Latīņu civilizācija izdzīvoja Itālijā, Francijā un Ibērijas pussalā par spīti visiem barbaru iebrukumiem. Ja
373
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kapitālistiskie uzņēmēji nebūtu sekojuši lordam Klaivam un Vorenam Heistingsam , britu valdīšana
Indijā kādu dienu būtu kļuvusi par tik nenozīmīgām vēsturiskām atmiņām, kādas ir simt piecdesmit
gadu ilgais turku valdījums Ungārijā.
Ekonomikas uzdevums nav izpētīt centienus atdzīvināt vikingu ideālus. Tai ir tikai jāatspēko
apgalvojumi, ka bruņotu konfliktu esība pazemina tās mācības līdz nullei. Ņemot vērā šo problēmu,
atkal ir jāuzsver šis:
Pirmkārt: katalaktikas mācības neattiecas uz noteiktu vēstures laikmetu, bet gan uz visām rīcībām, ko
raksturo divi apstākļi ražošanas līdzekļu atrašanās privātā īpašumā un darba dalīšana. Vienalga kad
un kur, bet sabiedrībā, kurā ražošanas līdzekļi atrodas privātā īpašumā, cilvēki ne tikai saražo tiešam
savu vēlmju apmierinājumam, bet arī patērē citu cilvēku saražoto, katalaktikas teorēmas ir pilnībā
spēkā esošas.
Otrkārt: ja bez tirgus un ārpus tirgus ir zagšana un laupīšana, šie fakti ir tirgus dati. Darbības veicējiem
ir jāņem vērā tas, ka viņus apdraud slepkavnieki un laupītāji. Ja nogalināšana un laupīšana kļūst tik
dominējoša, ka jebkāda ražošana šķiet bezjēdzīga, beigās var gadīties, ka ražošanas darbs apstājas un
cilvēce ieslīgst stāvoklī, kad ikviens cilvēks karo pret visiem citiem cilvēkiem.
Treškārt: lai gūtu laupījumu, ir jābūt pieejamam kaut kam, ko nolaupīt. Varoņi var dzīvot tikai tad, ja ir
pietiekami „buržuju”, kuriem atsavināt īpašumus. Ražotāju esība ir apstāklis, lai izdzīvotu iekarotāji.
Savukārt ražotāji varētu iztikt bez laupītājiem.
Ceturtkārt: protams, bez kapitālistu sistēmas, kurā ražošanas līdzekļi atrodas privātīpašumā, ir
iedomājamas citas sabiedrības sistēmas, kas balstītas uz darba dalīšanu. Militārisma aizstāvji
konsekventi prasa sociālisma izveidi. Visu valsti vajadzētu organizēt kā karavīru kopienu, kurā tiem,
kas nav karotāji, vienīgais uzdevums ir apgādāt karojošos spēkus ar visu viņiem nepieciešamo.
(Sociālisma problēmas ir aplūkotas šīs grāmatas piektajā daļā.)

4. Reāls cilvēks kā dati
Ekonomika aplūko reālu cilvēku reālas rīcības. Tās teorēmas neattiecas nedz uz ideālu, nedz
nevainojamu cilvēku, nedz arī uz teiksmainā ekonomiskā cilvēka (homo oeconomicus) rēgu, nedz uz
statistisko priekšstatu par vidējo cilvēku (homo moyen). Cilvēks ar visām savām vājībām un
ierobežojumiem - ikviens cilvēks, dzīvojot un rīkojoties, - ir katalaktikas temats. Ikviena cilvēka rīcība ir
praksioloģijas tēma.
Praksioloģijas temats nav tikai sabiedrības izpēte, attiecības sabiedrībā un masu parādības, bet arī visu
cilvēka rīcību izpēte. Termins „sociālās zinātnes” un visas tā blakus nozīmes šajā ziņā ir maldinošas.
Nav citas mērauklas, kas noteiktu, ka zinātnisku izpēti var attiecināt uz cilvēka rīcību, kā vien tas, kā
galējie mērķi, kurus indivīds, kas rīkojas, vēlas īstenot, veicot noteiktu rīcību. Galējie mērķi paši par
sevi ir ārpus un virs jebkādas kritikas. Neviens netiek lūgts noteikt to, kas varētu darīt laimīgu citu
cilvēku. Neietekmēts novērotājs var apšaubīt tikai to, vai izvēlētie šo galējo mērķu sasniegšanas
līdzekļi ir vai nav piemēroti, lai sniegtu darbības veicēja meklētos rezultātus. Tikai atbildot uz šo
jautājumu, ekonomikai ir ļauts paust viedokli par indivīdu un indivīdu grupu vai par partiju,
sabiedriskās domas ietekmēšanas grupu un valdību rīcību.
Ir pieņemts pret citu cilvēku vērtību spriedumiem vērsto uzbrukumu patvaļību maskēt, pārvēršot tos
kritikā par kapitālistu sistēmu vai uzņēmēju darbību. Ekonomika ir neitrāla attiecībā pret visiem
tādiem paziņojumiem.
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Lords Roberts Klaivs (Robert Clive) - britu ģenerālis un ierēdnis, kas pārņēma kontroli Austrumindijā
un Bengālijā, liekot pamatus Lielbritānijas ietekmes paplašināšanai subkontinentā, kas noveda pie
Britu Indijas izveides.
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Vorens Heistings( Warren Hastings) - pirmais Bengālijas ģenerālgubernators, kas pie varas bija
1772.-1785.gadā.
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Patvaļīgam apgalvojumam, ka „līdzsvars starp dažādu preču ražošanu kapitālismā ir vispārēji atzīstams
375
par kļūdainu ”, ekonomists neliek pretī apgalvojumu, ka šis līdzsvars ir bez trūkumiem. Ekonomists
apgalvo, ka netraucētā tirgus ekonomikā šis līdzsvars atbilst patērētāja rīcībai, kāda tiek parādīta,
376
tērējot savus ienākumus . Ekonomista uzdevums nav nopelt savus līdzcilvēkus un saukt viņu rīcību
rezultātus par nepareiziem.
Alternatīva sistēmai, kurā indivīda vērtību spriedumiem ir augstākā vara ražošanas procesu virzībā, ir
autokrātiska diktatūra. Tad lēmums tiek pieņemts tikai pēc diktatoru vērtību spriedumiem vien, lai
gan tie ir ne mazāk patvaļīgi kā ir citu cilvēku lēmumi.
Cilvēks pavisam noteikti nav pilnīga būtne. Viņa cilvēcīgās vājības sabojā visas cilvēcības institūcijas un
tādējādi arī tirgus ekonomiku.

5. Pielāgošanās periods
Ikvienai izmaiņai tirgus datos ir sava noteikta ietekme uz tirgu. Ir nepieciešams noteikts laika periods
pirms visas šīs ietekmes tiek pilnveidotas, tas ir, pirms tirgus ir pilnībā pielāgojies jaunajai situācijai.
Katalaktikai ir jāaplūko visas dažādu indivīdu apzinātas un mērķtiecīgas atbildes reakcijas uz izmaiņām
datos un nevis, protams, tikai uz galējo rezultātu, ko tirgus struktūrā rada savstarpēja šo darbību
mijiedarbība. Var notikt tā, ka vienas izmaiņas datos radītajām ietekmēm pretī darbojas citas
izmaiņas, kas vispārīgi rodas tajā pašā laikā un tajā pašā apmērā. Tad galu galā nekādas ievērojamas
izmaiņas nerodas. Statistiķis - bažījoties vienīgi par masu parādību novērošanu un tirgus darījumu
kopuma rezultātu, kas parādās tirgus cenās, - neievēro to, ka izmaiņu neparādīšanās cenu lielumā ir
tikai nejauša un nevis datu turpināšanās un specifisku pielāgošanās darbību neesamības rezultāts.
Viņš nesēj saskatīt jebkādu kustību un tādu kustību sociālās sekas. Lai gan ikvienai izmaiņai datos ir
sava gaita, tā rada noteiktas iesaistīto indivīdu reakcijas, kas darbojas pretī, un traucē attiecībām starp
dažādiem tirgus sistēmas dalībniekiem pat tad, ja beigās nekādas ievērojamas dažādu preču cenu
izmaiņas nerodas un vispār nerodas nekādas izmaiņas rādītājos par kopējo kapitāla daudzumu visā
tirgus sistēmā377.
Ekonomikas vēsture pēc notikuša fakta var sniegt neskaidru informāciju par pielāgošanās periodu
ilgumu. Tādas informācijas iegūšanas metode, protams, nav mērījums, bet gan vēsturiska izpratne.
Dažādi pielāgošanās procesi patiesībā nav atsevišķi. Vienlaicīgi savu gaitu rit nenoteikts to daudzums,
to ceļiem krustojoties, un tie savstarpēji ietekmē viens otru. Lai atšķetinātu šo sarežģīto tīklojumu un
novērotu rīcību un reakciju secību, ko iekustina noteiktas izmaiņas datos, ir sarežģīts uzdevums
vēsturnieka izpratnei un rezultāti visbiežāk ir vāji un apšaubāmi.
Pielāgošanās periodu ilguma izpratne ir arī vissarežģītākais uzdevums, kas jāveic tiem, kuri vēlas
saprast nākotni - uzņēmējiem. Tomēr, lai gūtu panākumus uzņēmējdarbībā, tikai virziena, kādā tirgus
reaģēs uz noteiktiem gadījumiem, paredzēšana vien ir maznozīmīga, ja to nepavada atbilstoša dažādu
iesaistīto pielāgošanās periodu ilguma paredzēšana. Lielāko daļu kļūmju, ko savas darbības gaitā
pieļauj uzņēmēji, un lielāko daļu rupjo „prasmīgu” prognozētāju kļūdu, kas sabojā prognozes par
uzņēmējdarbības tendencēm nākotnē, izraisa kļūdas par pielāgošanās periodu ilgumu.
Aplūkojot ietekmes, ko rada izmaiņas datos, ir pieņemts izšķirt starp īslaicīgi tuvākām un īslaicīgi
tālākām ietekmēm, tas ir, īstermiņa ietekmēm un ilgtermiņa ietekmēm. Šis izšķīrums ir senāks par
terminoloģiju, kādā tas ir izteikts mūsdienās.
Lai atklātu tūlītējas - īstermiņa - ietekmes, ko rada izmaiņas datos, ierasti nav nepieciešams ķerties pie
dziļas izpētes. Īstermiņa ietekmes lielākoties ir acīmredzams un reti paslīd garām nemanītas naivam
vērotājam, kas nav pazīstams ar meklējumu izpēti. Ekonomikas izpēte tieši sākās ar to, ka dažiem
apdāvinātiem cilvēkiem radās aizdomas, ka notikuma tālākas sekas var atšķirties no tūlītējas ietekmes,
kas redzama pat visvientiesīgākajam lajam. Ekonomikas galvenais sasniegums bija tādu ilgtermiņa
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Skatīt Alberts Meierss (Albert L. Meyers), „Modern Economics” („Modernā ekonomika”) (Ņujorkā,
1946.gadā), 672.lpp.
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Šī ir vispārēja gan politiskas, gan ekonomiskas demokrātijas iezīme. Demokrātiskas vēlēšanas
nesniedz garantiju, ka ievēlētajiem cilvēkiem nav trūkumu, bet gan apliecina, ka vairākums vēlētāju
viņu izvēlas labāk nekā citus kandidātus.
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Par izmaiņām elementos, kas noteic naudas pirktspēju, skatīt iepriekš 419.lpp. Par kapitāla
izlietošanu un uzkrāšanu skatīt iepriekš 515.-516.lpp.
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ietekmju atklāšana, kuras līdz tam nebija pamanījis neiesaistīts novērotājs un kuras valstsvīri bija
atstājuši novārtā.
No saviem sākotnējiem atklājumiem ekonomikas klasiķi atvasināja politiskās prakses nosacījumu.
Valdībām, valstsvīriem un politiskajām partijām, viņi apgalvoja, plānojot un rīkojoties ir jāapsver ne
tikai savu pieņemto pasākumu īstermiņa sekas, bet arī to ilgtermiņa sekas. Šī secinājuma pareizība ir
neapšaubāma un neapstrīdama. Rīcības mērķis ir ar apmierinošāku situāciju aizstāt mazāk
apmierinošu. Tas, vai noteiktas rīcības rezultāts tiks uzskatīts par vairāk vai mazāk apmierinošu vai nē,
ir atkarīgs no visu tās seku gan īstermiņa, gan ilgtermiņā pareizas paredzēšanas.
Daži cilvēki kritizē ekonomiku par šķietamu nevērību pret īstermiņa ietekmēm un šķietamu
priekšrokas došanu ilgtermiņa ietekmju izpētei. Tāds pārmetums ir muļķīgs. Ekonomikai nav citu
līdzekļu, lai rūpīgi izpētītu izmaiņas datu rezultātos, kā vien sākt ar tās tūlītējām sekām un soli pa solim
analizēt, virzoties no pirmās reakcijas uz tālākām reakcijām - visām sekojošajām sekām - līdz beigās
nonākt pie galīgajām sekām. Ilgtermiņa analīzei vienmēr ir pilnībā jāietver arī īstermiņa analīze.
Ir viegli saprast, kādēļ noteikti indivīdi, partijas un sabiedriskās domas ietekmēšanas grupas vēlas
izplatīt vienīgi īstermiņa principa ietekmi. Politiķiem, viņi teic, nekad nevajadzētu uztraukties par plāna
ilgtermiņa ietekmēm un nevajadzētu atturēties īstenot pasākumu, no kura sagaidāmi īstermiņa
ieguvumi, tikai tāpēc, ka ilgtermiņa ietekmes ir neizdevīgas. Nozīme ir tikai īstermiņa ietekmēm;
„ilgtermiņā mēs visi būsim miruši”. Ekonomikai šiem kaismīgajiem kritiķiem ir jāatbild tikai tas, ka
ikvienam lēmumam ir jābūt pamatotam ar rūpīgu visu tā seku - gan īstermiņa, gan ilgtermiņa izvērtējumu. Noteikti gan indivīdu rīcībās, gan sabiedrības pārvaldības darbībā ir situācijas, kurās
darbības veicējiem var būt labi iemesli paciest pat ļoti nevēlamas ilgtermiņa ietekmes, lai izvairītos no
tā, ko viņi uzskata par vēl vairāk nevēlamiem īstermiņa apstākļiem. Cilvēkam dažreiz būtu lietderīgi
kurināt savu krāsni ar savām mēbelēm. Tomēr, ja viņš tā dara, viņam ir jāzina, kādas būs tālejošākas
ietekmes. Viņš nevar sevi maldināt, ticot, ka ir atklājis brīnišķīgu jaunu metodi, kā apsildīt savas telpas.
Tas ir viss, par ko ekonomikai ir jāpauž pretestība īstermiņa principa aizstāvju neprātam. Vēsturei kādu
dienu būs jāpasaka daudz vairāk. Tai būs jānosaka, kāda nozīme īstermiņa principa ieteikumiem marķīzes de Pompadūras bēdīgi slavenās frāzes apres nous le deluge378 atdzimšanai - bija
visnopietnākajās Rietumu civilizācijas krīzēs. Tai būs jāparāda, cik ļoti valdībām un partijām, kuru
politikas mērķis bija uz garīgā un materiālā kapitāla, kas mantots no iepriekšējām paaudzēm, patēriņš,
patika šis sauklis.

6. Īpašumtiesību ierobežojumi un ārējo izmaksu un ārējās ekonomijas
problēmas
Tā kā īpašumtiesības ierobežo likumi un aizsargā tiesas un policija, tās ir mūžsenas attīstības rezultāts.
Šo laiku vēsture ir ieraksts par cīņu, kuras mērķis ir atcelt privātīpašumu. Atkal un atkal despoti un
tautas kustības ir mēģinājušas ierobežot privātīpašuma tiesības vai to pilnībā atcelt. Šie centieni patiesību sakot - ir cietuši neveiksmi. Tomēr tie ir atstājuši pēdas idejās, kas noteic īpašuma tiesisko
formu un definīciju. Īpašuma tiesiskie priekšstati privātīpašuma sociālo funkciju neņem vērā pilnībā. Ir
noteiktas nepiemērotības un neatbilstības, kas tiek atspoguļotas tirgus parādību noteikšanā.
Neatlaidīgi izpildītām, īpašumtiesībām no vienas puses vajadzētu sniegt īpašniekam tiesības prasīt
visas priekšrocības, kādas var dot preces izmantojums, un no otras puses apgrūtināt viņu ar visiem
trūkumiem, kas rodas no tās izmantojuma. Tad tikai īpašnieks būtu atbildīgs par rezultātu. Rīkojoties
ar savu īpašumu, viņš ņemtu vērā visus sagaidāmos savas rīcības rezultātus - gan tos, kas uzskatāmi
par labvēlīgiem, gan tos, kas uzskatāmi par nelabvēlīgiem. Tomēr, ja dažas no viņa rīcības sekām ir
ārpus ieguvumiem, ko viņš ir tiesīgs gūt, un trūkumiem, kas tiek ielikti viņa debetā, viņš plānojot
neapgrūtinās sevi ar domām par visām savas rīcības ietekmēm. Viņš neņems vērā tos ieguvumus, kas
nepalielina viņa paša apmierinājumu, un tās izmaksas, kas viņu neapgrūtina. Viņa rīcība atšķirsies no
tās, kāda tā būtu bijusi, ja likumi labāk būtu pielāgoti privātīpašuma ekonomiskajiem mērķiem. Viņš
sāks noteiktus projektus tikai tādēļ, ka likumi atbrīvo viņu no atbildības par dažām no radītajām
izmaksām. Viņš atturēsies no citiem projektiem tikai tādēļ, ka likumi kavē viņu no visu gūstamo
priekšrocību saņemšanas.
Likumi par radīto zaudējumu atbildību un atlīdzināšanu bija un joprojām ir kaut kādā ziņā atšķirīgi.
Vispār ir pieņemts princips, ka ikviens ir atbildīgs par zaudējumiem, kurus viņa rīcības ir radījušas
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citiem cilvēkiem. Tomēr bija palikuši robi, kurus likumdevēji lēni aizpildīja. Dažos gadījumos šis
gausums bija apzināts, jo nepilnības atbilda varas iestāžu plāniem. Kad pagātnē daudzās valstīs fabriku
un dzelzceļu īpašnieki tika saukti pie atbildības par zaudējumiem, kurus viņu uzņēmumu darbība radīja
kaimiņu, patronu, darbinieku un citu cilvēku īpašumam un veselībai ar dūmiem, kvēpiem, troksni,
ūdens piesārņojumu un negadījumiem, ko radīja bojāts vai nepiemērots aprīkojums, ideja bija tāda, ka
nevajadzētu par zemu novērtēt industrializācijas progresu un transportēšanas iespēju attīstību. Tādas
pašas mācības, kas mudināja un joprojām mudina daudzas valstības iedrošināt investīcijas fabrikās un
dzelzceļos ar mērķmaksājumiem, atbrīvošanu no nodokļiem, nodevām un lētiem kredītiem, darbojās
arī tad, kad veidojās tiesiskā situācija, kurā tādu uzņēmumu atbildība bija formāli vai praktiski atcelta.
Vēlāk daudzās valstīs sākās pretējas tendences dominance un ražotāju un dzelzceļa atbildība tika
palielināta attiecībā pret citu pilsoņu un firmu atbildību. Arī šeit darbojās noteikti politiski mērķi.
Likumdevēji vēlējās aizsargāt nabadzīgos, algas pelnītājus un zemniekus pret bagātajiem uzņēmējiem
un kapitālistiem.
Neatkarīgi no tā, vai īpašnieka atbrīvošanas no atbildības par dažiem trūkumiem, kas rodas no viņa
rīcības, ir apzinātas valdību un likumdevēju politikas rezultāts vai arī tā ir neapzināta tradicionālas
likumu darbības ietekme, tā jebkurā gadījumā ir fakts, kas visiem darītājiem ir jāņem vērā. Viņiem ir
jāsaskaras ar ārējo izmaksu problēmu. Tad daži cilvēki izvēlas noteiktus vēlmju apmierinājuma veidus
tikai saistībā ar to, ka daļa no radītajām izmaksām ir ierakstīta nevis viņu, bet citu cilvēku debetā.
379
Ārkārtēju piemēru sniedz neitrālās zemes joslas īpašuma gadījums, par kuru runāts iepriekš.
Ja
zeme nepieder nevienam, lai gan tiesiskā formālismā to varētu saukt par sabiedrisko īpašumu, tā tiek
izmantota, neņemot vērā zaudējumus, kas rodas. Tie, kas ir pozīcijā, lai piesavinātos ieņēmumus kokmateriālus un medījumus no mežiem, zivis no ūdeņiem un minerālu krājumus no augsnes
apakškārtas -, neuztraucas par tālākām sava izmantojuma veida iedarbībām. Viņiem augsnes
noārdīšanās, neatjaunīgo resursu izsmelšana un citi tālāka izmantojuma kaitējumi ir ārējās izmaksas,
kas nav iekļaujamas viņu ieguldījumu un izlaides aprēķinā. Viņi nocērt kokus, vispār nedomājot par
jauniem stādiem vai nocirstā meža atjaunošanu. Medījot vai zvejojot, viņi nevairās no metodēm, kas
novērš medību vai zvejas lauku atkalapdzīvināšanu. Cilvēces pirmsākumos, kad zemes, kuras augsnes
kvalitāte nebija sliktāka kā izmantotajiem zemes gabaliem, vēl bija pārpārēm, cilvēki nesaskatīja
nekādus trūkumus tādām plēsīgām metodēm. Kad to ietekmes parādījās tīro ieņēmumu kritumā, arāji
pameta savu fermu un pārcēlās uz citu vietu. Tikai tad, kad valsts bija blīvāk apdzīvota un neizmantota
pirmās šķiras zeme vairs nebija pieejama piešķiršanai, cilvēki sāka uzskatīt, ka tādas plēsīgas metodes
ir izšķērdība. Tajā laikā viņi nostiprināja zemes privātīpašuma institūciju. Viņi sāka ar aramzemi un tad
soli pa solim iekļāva ganības, mežus un zivsaimniecības teritorijas. Jaunizveidotās koloniālās valstis
ārzemēs, jo īpaši Savienoto Valstu plašumos, kuru brīnišķās lauksaimniecības iespējas bija gandrīz
neskartas, kad tur ieradās pirmie kolonisti no Eiropas, izgāja cauri tādiem pašiem posmiem. Līdz
deviņpadsmitā gadsimta pēdējām desmitgadēm vienmēr bija jaunpienācējiem atvērta ģeogrāfiska
zona - pārceļotāju virzīšanās robežas. Nedz pārceļotāju virzīšanās robežas pastāvēšana, nedz tās
šķērsošana nebija kas tikai Amerikai sevišķs. Amerikas apstākļus raksturo tas, ka laikā, kad pārceļotāju
virzīšanās robežas izzuda, ideoloģiskie un institucionālie faktori kavēja zemes izmantojuma metožu
pielāgošanu izmaiņām datos.
Kontinentālās Eiropas centrālajās un rietumu teritorijās, kur privātīpašuma institūcija bija stingri
ieviesta jau daudzus gadsimtus, situācija bija atšķirīga. Tur nebija jautājumu par iepriekš apstrādātas
zemes augsnes noplicināšanu. Tur nebija problēmu ar meža iznīcināšanu, neskatoties uz to, ka vietējie
meži gadsimtiem ilgi bija vienīgais avots būvniecības un kalnrūpniecības kokmateriāliem un
kurināmajam, un lietuvēm, un pavardiem, podnieku krāsnīm un stikla fabrikām. Mežu īpašniekus uz
saglabāšanu skubināja viņu pašu patmīlīgās intereses. Visblīvāk apdzīvotajos un industrializētajos
rajonos vēl pirms dažiem gadiem no piektās līdz trešajai daļai teritorijas klāja pirmšķirīgi meži, kas tika
pārvaldīti atbilstoši zinātniskās mežsaimniecības metodēm380.
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Skatīt iepriekš 639.lpp.
Astoņpadsmitā gadsimta beigās Eiropas valdības sāka ieviest likumus, kuru mērķis bija mežu
saglabāšana. Tomēr rupja kļūda būtu piedēvēt šiem likumiem jebkādu nozīmi mežu saglabāšanā. Līdz
deviņpadsmitā gadsimta vidum nebija pieejams nekāds administratīvais aparāts to ieviešanai. Bez
Austrijas un Prūsijas valdībām - nerunājot par mazākām vācu valstiņām - praktiski nevienai nebija
varas ieviest tādus likumus pret aristokrātiskajiem kungiem. Neviens ierēdnis līdz 1914.gadam
nevarēja būt pietiekami pārdrošs, lai izsauktu bohēmiešu vai silēziešu magnāta vai vācu valdošo
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Katalaktikas teorijas uzdevums nav izskaidrot sarežģītos faktorus, kas radīja mūsdienīgos amerikāņu
zemes īpašumtiesību apstākļus. Lai kādi šie faktori būtu, tie radīja situāciju, kurā lielai daļai zemnieku
un kokmateriālu uzņēmumu bija iemesls uzskatīt zaudējumus, kas rodas no augsnes un meža
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saglabāšanas neievērošanas, par ārējām izmaksām.
Ir taisnība, ka gadījumos, kad indivīdi vai firmas, kas rīkojas, ievērojamu daļu radušos izmaksu uzskata
par ārējām izmaksām, viņu veiktajiem ekonomiskajiem aprēķiniem bez šaubām ir trūkumi un to
rezultāti ir maldinoši. Tomēr tas nav rezultāts šķietamiem trūkumiem, kas raksturīgi ražošanas līdzekļu
privātīpašuma sistēmai. Gluži pretēji tās ir sekas šajā sistēmā atstātajiem robiem. Tos varētu novērst
ar reformām likumos, kas uzliek atbildību par zaudējumiem, un atceļot institucionālos šķēršļus, kas
kavē pilnīgu privātīpašuma darbību.
Ārējas ekonomijas gadījums nav tikai ārējo izmaksu apgriezts gadījums. Tam ir sava joma un raksturs.
Ja darbības veicēja rīcības rezultāti ir izdevīgi ne tikai viņam pašam, bet arī citiem cilvēkiem, ir
iespējamas divas alternatīvas:
1.Darbības veicējs, kas plāno, ieguvumus, ko viņš sagaida pats sev, uzskata par tik svarīgiem, ka ir
gatavs segt visas nepieciešamas izmaksas. Tas, ka no viņa projekta iegūst arī citi cilvēki, neattur viņu
paveikt to, kas vairo viņa paša labsajūtu. Kad dzelzceļa kompānija uzceļ dambjus, lai aizsargātu sliedes
no sniega nogruvumiem un lavīnām, tā arī aizsargā mājas tuvākajā apkaimē. Tomēr labumi, ko iegūs
tās kaimiņi, nekavēs kompāniju veikt izdevumus, ko tā uzskata par lietderīgiem.
2. Projekta radītās izmaksas ir tik lielas, ka neviens no tiem, kas gūs no tā labumu, nav gatavs tās
pilnībā segt. Projektu var īstenot tikai tad, ja pietiekams skaits ieinteresēto dala izmaksas.
Nekas daudz nebūtu jāsaka vairāk par ārēju ekonomiju, ja vien šī parādība pašreizējā
pseidoekonomikas literatūrā nebūtu pilnīgi nepareizi interpretēta.
Projekts P ir peļņu nenesošs un tādēļ patērētāji priekšroku dod apmierinājumam, kas sagaidāms no
dažu citu projektu īstenošanas pār apmierinājumu, kas sagaidāms no P īstenošanas. P īstenošana
atņemtu kapitālu un darbu no dažu citu projektu, pēc kuriem patērētāju pieprasījums ir steidzamāks,
īstenošanas. Lajs un pseidoekonomists nespēj šo faktu saskatīt. Viņi spītīgi atsakās pamanīt ražošanas
faktoru trūcīgumu. Viņu skatījumā P varētu īstenot bez nekādām izmaksām, tas ir, bez nekāda cita
iepriekšēja apmierinājuma. Tikai peļņas sistēmas bezkaunīgums traucē tautai bez maksas priecāties
par baudījumiem, kas sagaidāmi no P.
Tagad, šie tuvredzīgie kritiķi turpina apgalvot, peļņas sistēmas aplamība kļūst sevišķi uzkrītoša, ja P
nerentabilitāte ir saistāma tikai ar to, ka uzņēmēja aprēķinos ir atstāti novārtā tie ieguvumi no P, kas
tajos ir kā ārējā ekonomija. No visas sabiedrības viedokļa raugoties, tādi ieguvumi nav ārēji. Tie sniedz
ieguvumu vismaz dažiem sabiedrības locekļiem un palielinātu „kopējo labklājību”. Tādējādi P
neīstenošana ir sabiedrības zaudējums. Tā kā peļņu meklējošs uzņēmējs - pilnībā nodevies savtībai atsakās sākt tādus nerentablus projektus, valdības pienākums ir aizpildīt plaisu. Valdībai ir jāvada tie
kā sabiedriskie uzņēmumi vai jāsubsidē tie, lai tie kļūtu pievilcīgi privātajam uzņēmējam un
investoram. Mērķmaksājumus var izsniegt tieši kā naudas dotācijas no sabiedriskajiem līdzekļiem vai
netieši ar nodevām, kuras skar produktu pircējus.
Tomēr līdzekļi, kādi valdībai ir nepieciešami, lai vadītu fabriku ar zaudējumiem vai subsidētu
nerentablu projektu, ir jāatņem no nodokļu maksātāju izdevumiem un spējas investēt vai no
aizdevumu tirgus. Valdībai ir lielākas spējas nekā indivīdiem radīt kaut ko no nekā. Tur, kur valdība
iztērē vairāk, sabiedrība iztērē mazāk. Sabiedriskos darbus nepaveic burvju vara vai burvju nūjiņa. Tie
tiek apmaksāti no līdzekļiem, kas tiek paņemti no pilsoņiem. Ja valdība nebūtu iejaukusies, pilsoņi
būtu tos izmantojuši peļņu sološu projektu īstenošanai, no kuras viņiem ir jāatsakās, jo viņu līdzekļus
ir samazinājusi valdība. Ikvienam nerentablam projektam, kas ir īstenots ar valdības palīdzību, ir
atbilstošs projekts, kura īstenošana tika atstāta novārtā tikai valdības iejaukšanās dēļ. Tomēr šis
neīstenotais projekts būtu bijis rentabls, tas ir, tas būtu izmantojis trūcīgos ražošanas līdzekļus
atbilstoši patērētāju vissteidzamākajām vajadzībām. No patērētāju viedokļa skatoties, šo ražošanas
līdzekļu izmantojums nerentablam projektam ir izšķērdība. Tas atņem viņiem apmierinājumus, ko viņi
labprātāk izvēlētos pār tiem, ko viņiem var sniegt valdības atbalstītais projekts.

standesheer dusmas. Šie prinči un grāfi labprātīgi apņēmās saglabāt mežus un vēlējās saglabāt
nesamazinātu savu ienākumu avotu un savu īpašumu tirgus cenu.
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Tikpat labi varētu teikt, ka viņi par ārēju ietaupījumu uzskatīja ieguvumu, kas gūts no rūpēm par
augsnes un meža saglabāšanu.
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Lētticīgās masas, kas nespēj saskatīt tālāk par savu deguna galu, aizgrābj brīnišķie savu valdnieku
sasniegumi. Viņi nespēj saskatīt, ka viņi paši maksā par tiem rēķinus un tādējādi pastāvīgi ir jāatsakās
no daudziem apmierinājumiem, kādus viņi būtu baudījuši, ka valdība būtu mazāk tērējusi
nerentabliem projektiem. Viņiem nav iztēles, lai domātu par iespējām, kurām valdība nav ļāvusi
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piepildīties.
Šos entuziastus vēl vairāk samulsina tas, ja valdības iejaukšanās ļauj neauglīgajiem ražotājiem turpināt
ražot un izturēt daudz efektīvāku fabriku, veikalu vai fermu sāncensību. Šeit, viņi teic, ir acīmredzams,
ka kopējā ražošana palielinās un turībai tiek pievienots tas, kas netiktu saražots bez varas iestāžu
palīdzības. Patiesībā notiek tieši pretējais; kopējās ražošanas un kopējās turības apmērs tiek
samazināts. Rodas vai tiek saglabātas organizācijas, kas ražo ar augstākām izmaksām, kamēr citas
organizācijas, kas ražo par zemākām izmaksām, ir spiestas samazināt vai izbeigt savu ražošanu.
Patērētāji nesaņem vairāk, bet gan mazāk.
Piemēram, ir ļoti izplatīta ideja, ka ir labi, ka vadība veicina lauksaimniecības attīstību tajās valsts
daļās, kuras daba ir nabadzīgi apdāvājusi. Šajos rajonos ražošanas izmaksas ir augstākas nekā citās
teritorijās; tieši tādēļ liela daļa to zemes tiek kvalificēta kā neauglīga. Bez sabiedrisko līdzekļu
palīdzības zemnieki, kas apstrādā šīs neauglīgās zemes, nevarētu izturēt daudz auglīgāku fermu
sāncensību. Lauksaimniecība sašaurinātos vai ciestu neveiksmi attīstībā un visa teritorija kļūtu par
valsts atpalikušu daļu. Pilnībā apzinoties šo situāciju, peļņu meklējošs uzņēmējs izvairās ieguldīt
dzelzceļu izbūvē, lai savienotu tādas nelaimi vēstošas teritorijas ar patēriņa centriem. Zemnieku
nožēlojamo stāvokli nerada tas, ka viņiem trūkst pārvadāšanas iespēju. Iemesls ir pretējs; tādēļ, ka
uzņēmējs apzinās, ka šo zemnieku izredzes nav labvēlīgas, viņš atturas no ieguldījumiem dzelzceļā,
kas, visticamāk, kļūs nerentabls nepietiekama pārvadājamo preču apmēra dēļ. Ja valdība, pakļaujoties
ieinteresēto sabiedriskās domas ietekmēšanas grupu spiedienam, uzbūvē dzelzceļu un pārvalda to ar
iztrūkumu, no tā noteikti iegūst lauksaimniecības zemes īpašnieki šajos nabadzīgajos valsts rajonos. Tā
kā daļu no viņu produkcijas pārvadāšanai nepieciešamajām izmaksām uzņemas valsts kase, viņiem ir
vieglāk sacensties ar tiem, kas apstrādā auglīgāku zemi, bet kuriem tāda palīdzība ir liegta. Tomēr šo
priviliģēto zemnieku priekšrocību apmaksā nodokļu maksātāji, kuriem ir jāsniedz līdzekļi, kas
nepieciešami iztrūkuma samaksai. Tā neietekmē nedz tirgus cenu, nedz kopējo pieejamo
lauksaimniecības produkcijas piedāvājumu. Tā tikai padara rentablu fermu darbību, kas līdz šim bija
neauglīga, un padara citas firmas - kuru darbība līdz šim bija rentabla - neauglīgas. Tā pārvirza
ražošanu no zemes, kurai nepieciešamas zemākas izmaksas, uz zemi, kurai nepieciešamas augstākas
izmaksas. Tā nevis palielina kopējo piedāvājumu un turību, bet gan samazina tās, jo papildu kapitāla
un darba daudzums, kas nepieciešams augstu izmaksu lauku apstrādāšanai zemu izmaksu lauku vietā,
tiek atņemts izmantojumiem, kuros tas būtu padarījis iespējamu kādu citu patēriņa preču ražošanu.
Valdība sasniedz savu mērķi dažām valsts daļām dot labumu, kāds tām būtu trūcis, tomēr kaut kur
citur tā rada izmaksas, kas pārsniedz šos priviliģētas grupas ieguvumus.

Intelektuālās jaunrades ārējā ekonomija
Ārējās ekonomijas galējais gadījums ir parādīts jebkāda veida apstrādes un būvniecības intelektuālā
pamata „ražošanā”. Formulējumu, tas ir, garīgo instrumentu, kas vada tehnoloģiskās procedūras,
raksturīga iezīme ir tas, ka to sniegtie pakalpojumi ir neizsmeļami. Tādējādi nav šo pakalpojumu
trūkuma, un nav nepieciešamības ekonomēt to izmantojumu. Apsvērumi, kas bija ekonomikas preču
privātīpašuma institūcijas izveides rezultāts, uz tiem neattiecās. Tie palika ārpus privātīpašuma jomas,
nevis tādēļ, ka ir nemateriāli, netaustāmi un neaptverami, bet tādēļ, ka to labu pakalpojumu
sniegšana nav izsmeļama.
Cilvēki tikai vēlāk sāka apzināties, ka šādai situācijai ir arī savi trūkumi. Tie piešķir šo formulējumu
radītājiem - jo īpaši tehnoloģisko procedūru izgudrotājiem un autoriem un komponistiem - noteiktu
pozīciju. Viņi tiek apgrūtināti ar ražošanas izmaksām, lai gan viņu radītā produkta pakalpojumus bez
maksas var izmantot ikviens. Tas, ko viņi ir radījuši, viņiem pilnībā vai gandrīz pilnībā ir ārējā
ekonomija.
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Skatīt lielisku analīzi par sabiedriskajiem tēriņiem Henrija Hazlita (Henry Hazlitt) grāmatā
„Economics in One Lesson” („Ekonomika vienā mācību stundā”) (jaunais izdevums Ņujorkā,
1962.gadā), no 21.lpp.
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Ja nav nedz autortiesību, nedz patentu, izgudrotāji un autori ir uzņēmēja pozīcijā. Viņiem ir pagaidu
priekšrocība pret citiem cilvēkiem. Tā kā viņi sāk ātrāk paši izmantot savu izgudrojumu vai savu
manuskriptu vai padara to pieejamu lietojumam citiem cilvēkiem (ražotājiem vai izdevējiem), viņiem ir
iespēja nopelnīt laika posmā līdz ikviens var to izmantot tāpat. Tiklīdz izgudrojums vai grāmatas saturs
ir publiski zināms, tas kļūst par „brīvu preci” un izgudrotājam vai autoram ir tikai viņa slava.
Iesaistītajai problēmai nav nekādas saistības ar radošo ģēniju darbībām. Šie celmlauži un nedzirdētu
lietu radītāji neražo un nestrādā tādā ziņā, kādā šie jēdzieni tiek izmantoti, aplūkojot citu cilvēku
situāciju. Viņi neļauj sevi ietekmēt laikabiedru reakcijai uz savu darbu. Viņi negaida iedrošinājumu383.
Situācija ir atšķirīga plašajā profesionālo intelektuāļu šķirā, bez kuras pakalpojumiem sabiedrība nevar
iztikt. Mēs varam neņemt vērā otršķirīgu dzejoļu, daiļliteratūras un lugu autoru un otršķirīgu
komponistu problēmu, un mums nav jāizmeklē, vai viņu pūliņu produktu trūkums cilvēcei būtu
nopietns zaudējums. Tomēr ir acīmredzams, ka zināšanu nodošanai augošajai paaudzei un darbojošos
indivīdu iepazīstināšanai ar viņu plānu īstenošanai nepieciešamajām zināšanām ir nepieciešamas
mācību grāmatas, instrukcijas, rokasgrāmatas un citi darbi, kas nav daiļliteratūra. Ir maz ticams, ka
cilvēki uzņemtos laikietilpīgo uzdevumu rakstīt tādas publikācijas, ja ikviens varētu brīvi tās
reproducēt. Tas joprojām ir izteiktāks tehnoloģisko izgudrojumu un atklājumu jomā. Plašā
eksperimentēšana, kas vajadzīga tādiem sasniegumiem, nereti ir ļoti dārga. Ir ļoti iespējams, ka
tehnoloģiskais progress tiktu būtiski kavēts, ja - izgudrotājam un tiem, kas sedz viņa
eksperimentēšanas radītās izmaksas - iegūtie rezultāti nebūtu nekas cits, kā vien ārējā ekonomija.
Patenti un autortiesības ir rezultāts pēdējo gadsimtu tiesiskajai attīstībai. To vieta tradicionālajā
īpašumtiesību sistēmā ir vēl pretrunīgi vērtēta. Cilvēki skatās greizi uz tām un uzskata tās par
nepareizām. Tās tiek uzskatītas par privilēģijām - pēdas no to nepilnīgas attīstības perioda, kad tiesiskā
aizsardzība bija sniegta autoriem un izgudrotājiem tikai pateicoties ārkārtējām privilēģijām, ko sniedza
varas iestādes. Tās ir aizdomīgas, tāpat kā tās ir pievilcīgas tikai tad, ja ļauj pārdot par monopola
cenām. 384Turklāt patentu likumu godīgums tiek apstrīdēts, pamatojoties uz to, ka tie atalgo tikai tos,
kas veic pēdējo pieskārienu, kas noved pie praktiska daudzu priekšgājēju sasniegumu izmantojuma.
Šie priekšteči paliek tukšā, lai gan viņu galvenais ieguldījums galējā rezultātā bieži bija nozīmīgāks par
patentētāja ieguldījumu.
Ārpus katalaktikas kompetences ir iesaistīties argumentu par un pret autortiesību un patentu
institūciju izpētē. Tai tikai ir jāuzsver tas, ka tā ir īpašumtiesību noteikšanas problēma un ka ar patentu
un autortiesību atcelšanu autori un izgudrotāji lielākoties kļūtu par ārējās ekonomijas ražotājiem.
Privilēģijas un kvaziprivilēģijas
Ierobežojumi, ko likumi un institūcijas noteic rīcības brīvībai izvēlēties un rīkoties, ne vienmēr ir tik
nepārverami, ka tos nevarētu pārvarēt noteiktos apstākļos. Dažiem favorītiem atbrīvošanu no
pienākuma, kas ir saistošs pārējiem cilvēkiem, kā skaidri izteiktu privilēģiju var sniegt paši likumi vai
varas iestāžu, kam ir likumdevēja pilnvaras, administratīvais akts. Daži var būt pietiekami nežēlīgi, lai
nepakļautos likumiem, neskatoties uz varas iestāžu modrību; viņu izaicinošā nekaunība nodrošina
viņiem kvaziprivilēģiju.
Likums, kuru neviens neievēro, ir veltīgs. Likums, kas nav spēkā attiecībā uz visiem vai kuru ne visi
ievēro, tiem, kas ir atbrīvoti - pateicoties pašam likumam vai pateicoties paši savai nekaunībai - , var
tikt sniegta iespēja gūt diferenciālo nomu vai monopola ienākumus.
Attiecībā uz tirgus parādību noteikšanu nav svarīgi, vai atbrīvošana ir tiesiski spēkā esoša kā privilēģija
vai nelikumīga kā kvaziprivilēģija. Nedz arī ir svarīgi, vai izmaksas - ja tādas ir -, kas radušās
izredzētajam indivīdam vai firmai par privilēģiju vai kvaziprivilēģiju iegūšanu, ir likumīgas (piemēram,
nodoklis licences turētājiem) vai nelegālas (piemēram, korumpētiem ierēdņiem samaksāti kukuļi). Ja
ievešanas embargo tiek mīkstināts par noteikta daudzuma ievešanu, ievestais daudzums ietekmē
cenas un specifiskās izmaksas, ko rada privilēģiju vai kvaziprivilēģiju iegūšana un izmantošana. Tomēr
neatkarīgi no tā, vai ievešana bija likumīga (piemēram, kvantitatīvas tirdzniecības kontroles sistēmā
izsniegta licence dažiem priviliģētiem cilvēkiem) vai nelegāla, kontrabanda neietekmē cenas struktūru.
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Skatīt iepriekš 139.-140.lpp.
Skatīt iepriekš 364.-365.lpp.
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11. INTEREŠU SASKAŅA UN KONFLIKTS
1. Peļņas un zaudējumu galējais avots tirgū
Izmaiņas datos, kuru atkārtota parādīšanās liedz ekonomikas sistēmai kļūt par vienlīdzīgi mainīgu
ekonomiku un atkal un atkal rada uzņēmējdarbības peļņu un zaudējumus, ir izdevīgas dažiem
sabiedrības locekļiem un nelabvēlīgas citiem. Tādējādi, cilvēki secināja, viena cilvēka ieguvums ir
kaitējums citam; neviens cilvēks negūst peļņu, neradot zaudējumus citiem. Šādu dogmu izvirzīja jau
385
daži senie autori. Moderno rakstnieku vidū Montēņs bija pirmais, kas to apgalvoja no jauna; mēs
varam godīgi to saukt par Montēņa dogmu. Tā bija merkantilisma doktrīnu - vecu un jaunu kvintesence. Tā ir pamatā visām moderno doktrīnu mācībām, kas saka, ka tirgus ekonomikas jomā
dominē nesamierināms konflikts starp dažādu sociālo šķiru valstī interesēm un vēl jo vairāk starp
386
jebkuras valsts un visu citu valstu interesēm.
Tātad Montēņa dogma ir patiesa attiecībā uz naudas izraisītu izmaiņu naudas pirktspējā ietekmēm uz
atliktajiem maksājumiem. Tomēr tā ir pilnībā nepareiza attiecībā uz jebkāda veida uzņēmējdarbības
peļņu vai zaudējumiem neatkarīgi no tā, vai tie rodas nemainīgā ekonomikā, kurā kopējais peļņas
apmērs ir vienlīdzīgs ar kopējo apmēru zaudējumu, vai ekonomikā, kas attīstās uz priekšu vai atpakaļ,
kurā šie lielumi ir atšķirīgi.
Cilvēka peļņu situācijas gaitā netraucētā tirgus sabiedrībā nerada viņa līdzpilsoņa nožēlojams stāvoklis
un posts, bet gan tas, ka viņš mazina vai pilnībā novērš to, kas viņa līdzpilsonim rada neērtības sajūtu.
Slimajam sāpes rada mēris, nevis ārsts, kas ārstē slimību. Ārsta ieguvums nav epidēmijas, bet gan
palīdzības, ko viņš sniedz tās skartajiem, rezultāts. Peļņas pirmavots vienmēr ir paredzējums par
nākotnes apstākļiem. Tie, kam labāk par citiem veicās nākotnes notikumu paredzēšanā un savas
darbības pielāgošanā tirgus stāvoklim nākotnē, gūst peļņu, jo atrodas pozīcijā, lai apmierinātu
vissteidzamākās sabiedrības vajadzības. To, kas ir saražojuši preces un pakalpojumus, par kuriem
pircēji cīnās, peļņa nav to, kas ir ienesuši tirgū preces, par kurām sabiedrība nav gatava maksāt pilnu
iztērēto ražošanas izmaksu apmērā, zaudējumu avots. Šos zaudējumus rada vērīguma, paredzot tirgus
stāvokli nākotnē un patērētāju pieprasījumu, trūkums.
Ārējie notikumi, kas ietekmē pieprasījumu un piedāvājumu dažreiz var rasties tik pēkšņi un negaidīti,
ka cilvēki saka, ka neviens saprātīgs cilvēks nevarēja tos paredzēt. Tad skaudīgie var uzskatīt to, kas
iegūst no izmaiņām, peļņu par nepamatotu. Tomēr tādi patvaļīgi vērtību spriedumi nemaina reālo
interešu stāvokli. Noteikti slimam cilvēkam ir labāk, ja viņu ārstē dakteris par augstāku samaksu, nekā
tad, ja viņam trūkst medicīniskās palīdzības. Ja būtu pretēji, viņš ar ārstu nekonsultētos.
Tirgus ekonomikā nav konfliktu starp pircēju un pārdevēju interesēm. Ir trūkumi, ko rada neatbilstošs
paredzējums. Būtu visaptverošs labums, ja ikviens cilvēks un visi tirgus sabiedrības locekļi vienmēr
paredzētu nākotnes apstākļus pareizi un laikus un atbilstoši rīkotos. Ja tā būtu, atskatā pagātnē
secinātu, ka neviena kapitāla un darba daļa netika izšķiesta vēlmju apmierinājumam, kas tagad tiek
uzskatīts par mazāk steidzamu nekā citas neapmierinātās vēlmes. Tomēr cilvēks nav viszinošs.
Ir nepareizi raudzīties uz šīm problēmām no aizvainojuma un skaudības viedokļa. Ne mazāk kļūdaini ir
ierobežot savu vērojumu ar dažādu indivīdu pārejošu pozīciju. Šīs ir sociālas problēmas, un par tām ir
jāspriež, ņemot vērā visas tirgus sistēmas darbību. Tieši tas, ka tie, kam labāk nekā citiem cilvēkiem
veicas nākotnes apstākļu paredzēšanā, gūst peļņu, nodrošina labāko iespējamo katra sabiedrības
locekļa prasību apmierinājumu. Ja peļņa tiktu samazināta to, kuriem ir kaitējušas izmaiņas datos, labā,
piedāvājuma pielāgošana pieprasījumam netiktu uzlabota, bet gan tiktu pasliktināta. Ja kāds novērstu,
ka ārsti laiku pa laikam saņem augstu samaksu, cilvēku, kas izvēlas mediķa profesiju, skaits nevis
palielinātos, bet drīzāk samazinātos.
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Mišels de Montēņs (Michel de Montaigne) - 16.gadsimta otrās puses franču valstsvīrs, filozofs un
rakstnieks.
386
Skatīt Montēņs, „Essais” („Esejas”), rediģējis Fortunā Strovskis (Fortunat Strowski), 1.sējums,
22.nodaļa (Bordo, 1906.gadā), I, 135.-136.lpp. Augusts Onckens (August Oncken), „Geschichte der
Nationalökonomie” („Tautsaimniecības vēsture”) (Leipcigā, 1902.gadā), 152.-153.lpp. Eli Fīlips
Hekskers (Eli Filip Heckscher), „Mercantilism” („Merkantilisms”), Maikla Šapiro (Michael Shapiro)
tulkojumā (Londonā, 1935.gadā), II, 26.-27.lpp.
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Darījums vienmēr ir izdevīgs gan pircējam, gan pārdevējam. Pat cilvēkam, kas pārdod ar zaudējumiem,
joprojām klājas labāk nekā tad, ja viņš vispār nevarētu pārdot vai varētu pārdot tikai par vēl mazāku
cenu. Viņš zaudē savas tālredzības trūkuma dēļ; pārdošana ierobežo viņa zaudējumus, lai gan saņemtā
cena ir zema. Ja gan pircējs, gan pārdevējs neuzskatītu darījumu par visizdevīgāko rīcību, kādu viņi
varētu izvēlēties esošajos apstākļos, viņi neiesaistītos darījumā.
Apgalvojums, ka viena cilvēka priekšrocības ir cita cilvēka zaudējums ir spēkā attiecībā uz zādzību,
karu un laupīšanu. Laupītāja guvums ir aplaupītā upura zaudējums. Tomēr karš un tirdzniecība ir divas
atšķirīgas lietas. Voltērs kļūdījās, kad - 1764.gadā - savā Dictionnaire philosophique387 rakstā
388
„Patrie” rakstīja: „Būt labam patriotam ir vēlēties, ka paša kopiena kļūtu bagātāka caur tirdzniecību
un iegūtu spēku caur ieročiem; ir acīmredzams, ka valsts var gūt peļņu tikai uz citu rēķina un ka tā
nevar iekarot, nenodarot pāri citiem cilvēkiem”. Voltērs - kā tik ļoti daudzi citi autori, kas bija pirms un
pēc viņa, - uzskatīja, ka ir lieki apgūt ekonomikas domu. Ja viņš būtu lasījis sava laikabiedra Deivida
Hjūma esejas, viņš būtu uzzinājis, cik nepareizi ir uzskatīt karu par identisku ārējai tirdzniecībai.
Voltērs - dižens mūžsenu māņu un izplatītu maldu atmaskotājs - kļuva par upuri, neapzinoties
vispostošāko kļūdu.
Kad maiznieks sniedz zobārstam maizi un zobārsts remdē maiznieka zobu sāpes, nedz maizniekam,
nedz zobārstam netiek nodarīts kaitējums. Ir nepareizi uzskatīt, ka tāda pakalpojumu apmaiņa un
bruņotu gangsteru laupīšana maiznīcā ir vienas lietas divas izpausmes. Ārējā tirdzniecība atšķiras no
vietējās tirdzniecības tikai tik daudz, ka preču un pakalpojumu maiņa notiek ārpus robežlīnijām, kas
atdala divu suverēnu valstu teritorijas. Ir absurdi, ka princis Luijs Napoleons Bonaparts - vēlākais
imperators Napoleons III, daudzus gadu desmitus pēc Hjūma, Ādama Smita un Rikardo varēja rakstīt:
„Preču, kuras valsts izved, daudzums, vienmēr ir tieši proporcionāls šāviņu, kurus tā var palaist uz
saviem pretiniekiem, kad vien tas ir nepieciešams tās goda un tās cieņas dēļ, skaitam.” 389 Visas
ekonomikas mācības par starptautiskās darba dalīšanas ietekmēm līdz šim nav spējušas iznīcināt
izplatīto merkantilisma kļūdu, „ka ārējās tirdzniecības mērķis ir novest ārvalstniekus nabadzībā”. 390
Vēsturiskās izpētes uzdevums ir atklāt šādu un citu maldu un kļūdu izplatības avotus. Ekonomikai
jautājums jau sen ir nokārtots.

2. Pēcnācēju ierobežojums
Iztikas līdzekļu dabiskā trūkuma dēļ ikvienai dzīvai būtnei ir jāuzlūko visas citas dzīvas būtnes kā nāvīgi
ienaidnieki cīņā par izdzīvošanu, un tas rada nesaudzīgu bioloģiski sāncensību. Tomēr cilvēku vidū šie
nesamierināmie interešu konflikti izzūd kad un tiklīdz darba dalīšana aizstāj indivīdu, ģimeņu, cilšu un
valstu ekonomisko autarķiju. Sabiedrības sistēmā nav interešu konflikta, kamēr vien nav sasniegts
optimālais iedzīvotāju skaits. Kamēr vien papildu darbaroku izmantojuma rezultāts ir vairāk nekā
proporcionāls ieņēmumu palielinājumam, interešu saskaņa aizstāj to konfliktu. Cilvēki vairs nav
sāncenši cīņā par stingri ierobežota piedāvājuma daļu piešķīrumu. Viņi kļūst par sadarbības
partneriem, tiecoties uz viņiem visiem kopīgiem mērķiem. Iedzīvotāju skaita palielinājums
nesamazina, bet drīzāk palielina indivīdu vidējo daļu.
Ja cilvēki tiektos tikai pēc barības un seksuāla apmierinājuma, iedzīvotāju skaits virzītos uz
palielinājumu virs optimālā apmēra līdz robežām, ko noteic pieejamie iztikas līdzekļi. Tomēr cilvēki
vēlas vairāk nekā tikai izdzīvot un pāroties; viņi vēlas dzīvot cilvēcīgi. Uzlabojuma apstākļos rezultāts
ierasti - tā ir taisnība - ir iedzīvotāju skaita palielinājums; tomēr šis palielinājums atpaliek no kailās
iztikas palielinājuma. Ja būtu otrādāk, cilvēkiem nekad neizdotos veiksmīgi izveidot sociālās saiknes un
attīstīt civilizāciju. Tāpat kā ar žurkām, pelēm un mikrobiem, ikviens iztikas līdzekļu palielinājums būtu
licis iedzīvotāju skaitam palielināties līdz kailas iztikas robežai; nekas neatliktu, lai tiektos uz citiem
mērķiem. Pamata kļūda, ko ietver algu dzelzs likums, ir tieši tas, ka tas uzlūkoja cilvēkus - vai vismaz
387

Dictionnaire philosophique - no franču valodas Filozofiskā vārdnīca - franču rakstnieka un filozofa
Voltēra 1764.gadā izdotā enciklopēdiskā vārdnīca ar 73 rakstiem, kuros nereti kritizēta Romas katoļu
baznīca un citas institūcijas.
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Patrie - no franču valodas - valsts.
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Skatīt Luijs Napoleons Bonaparts, „Extinction du pauparisme” (“Nabadzības izmiršana”) („People’s
edition”, Parīzē, 1848.gadā), 6.lpp.
390
Ar šiem vārdiem Herberts Džordžs Vellss (Herbert George Wells) („The World of William Clissold”
(„Viljama Klisolda pasaule”), IV sējums, 10.nodaļa) raksturo tipiska britu pēra viedokli.
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algas pelnītājus - vien kā būtnes, ko vada dzīvnieciskas dziņas. Tā aizstāvji nespēja saprast, ka cilvēks
atšķiras no dzīvniekiem, jo viņš arī tiecas uz īpaši cilvēcīgiem mērķiem, kurus varētu saukt par
augstākiem vai cildenākiem mērķiem.
Maltusa likums par iedzīvotāju skaitu391 ir viens no mācības dižajiem sasniegumiem. Kopā ar darba
dalīšanas principu tas sniedza pamatus modernajai bioloģijai un evolūcijas teorijai; šo divu pamata
teorēmu nozīme cilvēka rīcības zinātnēs ir noderīga tikai, lai atklātu likumsakarību tirgus parādību
sasaistē un secībā un to, ka tirgus dati nenovēršami nosaka tirgus parādības. Iebildumi, kas tiek pausti
pret Maltusa likumu, kā arī pret ieņēmumu likumu, ir velti un aprobežoti. Abi likumi ir neapstrīdami.
Tomēr nozīme, kas tiem tiek piešķirta cilvēka rīcības zinātnēs atšķiras no tās, kādu tiem piešķīra
Maltuss.
Būtnes, kas nav cilvēki, ir pilnībā pakļautas Maltusa aprakstītā bioloģiskā ritma darbībai392. Tām
apgalvojums, ka to skaits virzās uz iztikas līdzekļu robežas pārkāpšanu un ka papildu subjekti tiek
izskausti no uztura saņemšanas, ir spēkā bez nekāda izņēmuma. Attiecībā uz dzīvniekiem, kas nav
cilvēki, minimālās iztikas jēdzienam ir nepārprotama, unikāli noteikta jēga. Tomēr ar cilvēku tas ir
atšķirīgi. Cilvēks iekļauj tīri dzīvniecisku impulsu, kas kopīgi visiem dzīvniekiem, apmierinājumu vērtību
skalā, kurā vieta ir paredzēta arī specifiski cilvēcīgiem mērķiem. Cilvēks, kas rīkojas, arī loģiski pamato
savu seksuālo tieksmju apmierinājumu. To apmierinājums ir ieguvumu un zaudējumu izsvēršanas
rezultāts, Cilvēks akli nepakļaujas seksuālam uzbudinājumam kā bullis; viņš atturas no kopulācijas, ja
tās izmaksas - sagaidāmos zaudējumus - uzskata par pārāk augstiem. Šajā ziņā mēs varētu - bez
jebkāda novērtējuma vai ētiskas blakus nozīmes - piemērot terminu morālā atturība, kādu izmantoja
Maltuss393.
Dzimumsakara racionalizācija jau ietver vairošanās racionalizāciju. Tad vēlāk tika pieņemtas tālākas
pēcnācēju palielinājuma racionalizācijas metodes, kas nebija atkarīgas no atturēšanās no kopulācijas.
Cilvēki ķērās pie kliedzošas un pretīgas prakses izlikt no mājām vai nogalināt zīdaiņus un veikt abortu.
Beigās viņi iemācījās veikt seksuālu aktu tā, lai neiestātos grūtniecība. Pēdējos gados kontraceptīvo
ierīču tehnika ir pilnveidota un to izmantojums ir ievērojami palielinājies. Tomēr procedūras ir bijušas
zināmas un praktizētas jau ilgstoši.
Modernā kapitālisma pārpilnība apdāvina plašas masas kapitālistiskajās valstīs, un kapitālisma radītie
higiēnas un terapijas apstākļi un profilaktiskās metodes ir ievērojami samazinājušas mirstību, jo īpaši
zīdaiņu mirstību, un pagarinājušas vidējo dzīves ilgumu. Pašlaik šajās valstīs atvases radīšanas
ierobežojums panākumus var gūt tikai tad, ja tas ir drastiskāks nekā agrākos laikos. Pāreja uz
kapitālismu - tas ir, apstākļu, kas agrākos laikos ierobežoja privātās iniciatīvas un uzņēmējdarbību,
novēršana - tādējādi ir dziļi ietekmējusi seksuālos paradumus. Ne jau dzimstības kontroles prakse ir
jauna, bet tikai tas, ka tā daudz biežāk tiek izmantota. Jo īpaši jauns ir tas, ka prakse vairs nav
ierobežota tikai augstākajiem iedzīvotāju slāņiem, bet ir ierasta visā sabiedrībā. Tā ir viena no
svarīgākajām kapitālisma sociālajām ietekmēm, jo paaugstina no proletārieša statusa visus sabiedrības
slāņus. Tā paaugstina fiziska darba strādnieku masu dzīves līmeni līdz tādam lielumam, ka arī viņi kļūst
par „buržujiem” un domā un rīkojas kā turīgie pilsētnieki. Vēloties saglabāt tādu dzīves līmeni sev un
saviem bērniem, viņi ķeras pie dzimstības regulēšanas. Kapitālismam izplatoties un attīstoties,
dzimstības kontrole kļūst par vispārpieņemtu praksi. Pāreju uz kapitālismu tādējādi pavada divas
parādības: gan dzimstības, gan mirstības līmeņa samazinājums. Vidējais dzīves ilgums tiek pagarināts.
Maltusa laikos vēl nebija iespējams novērot šīs kapitālisma demogrāfiskās raksturiezīmes. Pašlaik vairs
nav pieļaujams tās apšaubīt. Tomēr - ar romantisku iepriekšpieņēmumu aizmiglotu skatu - daudzi
raksturo tās kā pagrimuma un deģenerācijas pazīmes, kas raksturīgas tikai baltādainajām tautām no
Rietumu civilizācijas, kas ir novecojusi un vārga. Šos romantiķus nopietni uztrauc tas, ka aziāti
391

Angļu politologa un demogrāfa Tomasa Maltusa (Thomas Malthus) izstrādāta teorija, ka iedzīvotāju
skaita pieaugums pārsniegs iztikas līdzekļu apmēra palielinājuma tempus.
392
Maltusa likums, protams, ir bioloģijas un nevis praksioloģijas likums, Tomēr tā zināšanas ir
obligātas praksioloģijai, lai pretnostatījumā aptvertu cilvēka rīcības būtiskās raksturpazīmes. Tā kā
dabaszinātnes nespēja to atklāt, ekonomistiem bija jāaizpilda plaisa. Iedzīvotāju kopskaita likuma
vēsture arī atspēko izplatīto mītu par cilvēka rīcības zinātņu atpalicību un to nepieciešamību
aizņemties no dabaszinātnēm.
393
Maltuss arī izmantoja šo jēdzienu bez nekāda vērtējuma vai ētiskas norādes. Skatīt Džeims Bonārs
(James Bonar), „Malthus and His Work” („Maltuss un viņa darbs”), 53.lpp. Ar terminu praksioloģiskā
atturība varētu aizstāt terminu morālā atturība.
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nenodarbojas ar dzimstības regulēšanu tādā pašā mērā, kā to dara Rietumeiropā, Ziemeļamerikā un
Austrālijā. Modernās metodes slimību apkarošanai un novēršanai ir samazinājušas mirstības līmeni arī
šajās austrumnieku tautās, to iedzīvotāju skaits aug straujāk nekā Rietumu tautām. Vai Indijas,
Malajas, Ķīnas un Japānas iezemieši, kas nesniedza ieguldījumu Rietumu tehnoloģijas un terapijas
sasniegumos, bet gan saņēma tos kā negaidītu dāvanu, beigās pilnīgā savā skaitliskā pārsvarā
neizspiedīs eiropiešu izcelsmes tautas?
Šīs bažas ir nepamatotas. Vēsturiskā pieredze rāda, ka visas Kaukāza tautas uz mirstības līmeņa
kritumu, ko radīja kapitālisms, reaģēja ar dzimstības līmeņa samazinājumu. Protams, no tādas
vēsturiskas pieredzes nevar izsecināt vispārēju likumu. Tomēr praksioloģijas atspoguļojums parāda, ka
starp šīm divām parādībām pastāv obligāta saistība. Labklājības ārējo apstākļu uzlabojums ļauj
atbilstoši palielināt iedzīvotāju skaitu. Tomēr, ja iztikas līdzekļu papildu daudzumu pilnībā uzsūc
papildu cilvēku skaita izaudzināšana, nekas nepaliek pāri tālākam dzīves līmeņa uzlabojumam.
Civilizācijas attīstības gaita ir apturēta; cilvēce sasniedz stagnācijas stāvokli.
Lieta kļūst vēl acīmredzamāka, ja mēs pieņemam, ka profilakses izgudrojums ir veiksmīga nejaušība un
tā praktiskai pielietošanai nav nepieciešami nedz ievērojami kapitāla ieguldījumi, nedz ievērojami
kārtējie izdevumi. Protams, mūsdienu medicīnas pētījumi un vēl jo vairāk to izmantojums prasa lielu
kapitāla un darba daudzumu. Tie ir kapitālisma produkti. Tie nekad nevarētu rasties nekapitālistiskā
vidē. Tomēr agrākos laikos bija dažāda rakstura gadījumi. Potēšanas pret bakām prakse neradās
dārgos laboratoriskos pētījumos, un - savā sākotnējā neapstrādātajā formā - to varēja izmantot par
niecīgām izmaksām. Tātad kādi būtu potēšanas pret bakām rezultāti, ja tāda prakse būtu kļuvusi
vispārpieņemta pirmskapitālisma valstī, kas nav ieviesusi dzimstības regulēšanu? Tā būtu palielinājusi
iedzīvotāju skaitu, nepalielinot iztikas līdzekļus, kas būtu kaitējis vidējam dzīves līmenim. Tā būtu nevis
svētība, bet gan lāsts.
Vispār apstākļi Āzijā un Āfrikā ir vienādi. Šīs atpalikušās tautas saņem jau gatavas ierīces slimību
apkarošanai un novēršanai no Rietumiem. Ir taisnība, ka dažās no šīm valstīm ievests ārvalstu kapitāls
un ārvalstu tehnoloģisku metožu pieņemšana ar salīdzinoši nelielu vietējo kapitālu vienlaikus virzās uz
izlaides uz vienu cilvēku palielinājumu un tādējādi rada tendenci uz vidējā dzīves līmeņa palielinājumu.
Tomēr tas nerada pietiekamu pretsvaru pretējai tendencei, kas rodas no mirstības līmeņa krituma, ko
nepavada atbilstošs kritums dzimstības līmenī. Saskare ar Rietumiem vēl nav sniegusi ieguvumu šīm
tautām, jo tā vēl nav ietekmējusi viņu prātus; tie nav brīvi no mūžseniem māņiem, aizspriedumiem un
nepareiziem priekšstatiem; tā ir tikai mainījusi viņu zināšanas par tehnoloģijām un terapiju.
Austrumniecisko tautu reformatori vēlas saviem līdzpilsoņiem nodrošināt labklājību, kādu bauda
Rietumvalstis. Marksisma, nacionālistu un militāristu ideju maldināti, viņi domā, ka viss, kas ir
nepieciešams šī mērķa sasniegšanai, ir eiropiešu un amerikāņu tehnoloģiju ieviešana. Nedz slāvu
boļševiki un nacionālisti, nedz viņu piekritēji Indijas zemēs, Ķīnā un Japānā, neapzinās, ka viņu tautām
visvairāk nepieciešamas ir nevis Rietumu tehnoloģijas, bet gan sociālā kārtība, kas apvienojumā ar
citiem sasniegumiem ir radījusi šīs tehnoloģiskās zināšanas. Tām vispirms trūkst ekonomiskās brīvības
un privātās iniciatīvas, uzņēmēju un kapitālisma. Tomēr tās meklē tikai inženierus un darbagaldus.
Austrumus un Rietumus nošķir sociālā un ekonomiskā sistēma. Austrumiem ir svešs Rietumu gars, kas
radīja kapitālismu. Nav jēgas ievest kapitālisma atribūtus, nepieņemot kapitālismu kā tādu. Neviens
kapitālistu civilizācijas sasniegums nebūtu paveikts nekapitālistiskā vidē vai arī to nevarētu saglabāt
pasaulē bez tirgus ekonomikas.
Ja aziāti un afrikāņi patiešām ieietu Rietumu civilizācijas orbītā, viņiem bez ierunām būtu jāpieņem
tirgus ekonomika. Tad to masas paceltos virs sava pašreizējā proletāriešu nožēlojamā stāvokļa un
izmantotu dzimstības regulēšanu, kā to izmanto ikvienā kapitālistiskā valstī. Nekāds pārmērīgs
iedzīvotāju skaita pieaugums vairs netraucēs dzīves līmeņu uzlabojumu. Tomēr, ja austrumnieku
tautas nākotnē ierobežotu sevi ar mehānisku taustāmo Rietumu sasniegumu uzņemšanu, nepieņemot
to pamata filozofiju un sociālās ideoloģijas, tās vienmēr paliks pašreizējā pakļautības un trūkuma
stāvoklī. To iedzīvotāju skaits varētu būtiski palielināties, tomēr tās pašas nepacelsies virs posta. Šīs
nožēlojamās nabagu masas noteikti nebūs nopietns drauds Rietumvalstu neatkarībai. Kamēr vien ir
vajadzīgi ieroči, tirgus sabiedrības uzņēmēji nekad nebeigs ražot iedarbīgākus ieročus un tādējādi
nodrošināt savu tautiešu aprīkojuma pārākumu pār knapi atdarinošiem nekapitālistiskiem
austrumniekiem. Abu pasaules karu militārie notikumi ir no jauna pierādījuši, ka kapitālistiskās valstis
ir pārākas arī bruņojuma ražošanā. Neviens ārvalstu agresors nevar iznīcināt kapitālistisko civilizāciju,
ja tā neiznīcina pati sevi. Tur, kur ir brīvi ļauts darboties kapitālistiskajai uzņēmējdarbībai, kaujas spēki
vienmēr būs tik labi aprīkoti, ka atpalikušu tautu lielākas armijas nevarēs ar tām mēroties. Pat liels ir
bijis pārspīlējums par briesmām, ko radītu formulas vispārēji zināmu „slepenu” ieroču ražošanai. Ja
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atkal pienāktu karš, kapitālistiskās pasaules meklējošajiem prātiem vienmēr būs galva uz pleciem, lai
sāktu tikt galā ar tautām, kas tikai neveikli kopē un atdarina.
Tautas, kas ir attīstījušas tirgus ekonomikas sistēmu un pieturas pie tās, ikvienā ziņā ir pārākas pār
citām tautām. Tas, ka tās vēlas saglabāt mieru nav to vājuma un nespējas karot pazīme. Tām patīk
miers, jo tās zina, ka bruņoti konflikti ir postoši un izjauc sociālo darba dalījumu. Tomēr, ja no kara
kļūst neiespējami izvairīties, tās parāda savu pārāko efektivitāti arī militārajās lietās. Tās atvaira
barbariskos agresorus, lai cik lielā skaitā tie arī nebūtu.
Dzimstības līmeņa mērķtiecīgs pielāgojums labklājības materiālo iespēju piedāvājumam ir obligāts
nosacījums cilvēka dzīvei un civilizācijas rīcībai, un jebkādam turības un labklājības uzlabojumam. Tas,
vai vienīgā lietderīgā dzimstības regulēšanas metode ir atturēšanās no dzimumakta, ir jautājums, kas
jāizlemj no ķermeņa un garīgās higiēnas viedokļa. Ir bezjēdzīgi radīt apmulsumu šajā jautājumā,
atsaucoties uz ētiskiem priekšstatiem, kas attīstīti laikos, kad bija jāsaskaras ar atšķirīgiem apstākļiem.
Tomēr praksioloģiju neinteresē problēmas teoloģiskie aspekti. Tai tikai ir jānoskaidro tas, ka tur, kur
nav pēcnācēju ierobežojumu, nevar būt nekādu jautājumu par civilizāciju un dzīves līmeņa
uzlabojumu.
Sociālistu sabiedrībai būtu jāregulē dzimstības līmenis ar autoritāru kontroli. Tai būtu jākontrolē savu
aizbilstamo seksuālā dzīve ne mazākā mērā kā visas citas viņu rīcības jomas. Tirgus ekonomikā ikviens
indivīds brīvprātīgi vēlas nedzemdēt bērnus, kurus viņš nevarētu uzaudzināt, ievērojami nepazeminot
savas ģimenes dzīves līmeni. Tādējādi tiek kontrolēts iedzīvotāju skaita pieaugums virs optimāla
apmēra, ko nosaka pieejamā kapitāla piedāvājums un tehnoloģisko zināšanu stāvoklis. Ikviena indivīda
intereses sakrīt ar visu citu interesēm.
Tie, kas cīnās pret dzimstības regulēšanu, vēlas likvidēt instrumentu, kas ir obligāts, lai saglabātu
miermīlīgu cilvēces sadarbību un darba sociālo dalījumu. Tur, kur vidējam dzīves līmenim kaitē
pārmērīgs iedzīvotāju skaita pieaugums, rodas nesamierināmi interešu konflikti. Ikviens indivīds atkal
ir visu citu indivīdu sāncensis cīņā par izdzīvošanu. Sāncenšu iznīcināšana ir vienīgais līdzeklis, kā
katram pašam palielināt savu labklājību. Filozofi un teologi, kas apgalvo, ka dzimstības regulēšana ir
pretrunā Dieva un Dabas likumiem, atsakās saskatīt lietas tā, kā tās ir patiesībā. Daba padara spiedīgus
cilvēka labklājības un izdzīvošanas uzlabošanai nepieciešamos materiālos līdzekļus. Dabiskajiem
apstākļiem esot tādiem, kādi tie ir, cilvēka vienīgā izvēle ir starp nesaudzīgu karu vienam pret otru vai
sociālu sadarbību. Tomēr sociāla sadarbība ir neiespējama, ja cilvēki dod vaļu dabiskajai dziņai
vairoties. Ierobežojot dzemdēšanu, cilvēks pielāgojas savas pastāvēšanas dabiskajiem apstākļiem.
Seksuālo kaislību racionalizācija ir obligāts civilizācijas un sabiedrības saišu nosacījums. Atsacīšanās no
tās ilgtermiņā nevis palielinātu, bet samazinātu izdzīvojušo skaitu, un ikviena dzīvi padarītu tik
nabadzīgu un nožēlojamu, kāda tā mūsu senčiem bija pirms daudziem tūkstošiem gadu.

3. ”Pareizi saprastu” interešu saskaņa
No senseniem laikiem cilvēki ir pļāpājuši par svētīgajiem apstākļiem, kādus viņu senči baudīja
sākotnējā „dabas stāvoklī”. No seniem mītiem, fabulām un dzejoļiem šīs primitīvās laimes tēls pārgāja
daudzās izplatītās septiņpadsmitā un astoņpadsmitā gadsimta filozofijās. To valodā jēdziens dabisks
apzīmēja to, kas ir labs un izdevīgs cilvēka situācijai, bet jēdzienam civilizācija ir apkaunojuma
pieskaņa. Cilvēka pagrimums tika saistīts ar atkāpšanos no laiku, kuros starp cilvēku un citiem
dzīvniekiem bija tikai neliela atšķirība, primitīvajiem apstākļiem. Tolaik šie romantiskie pagātnes
sludinātāji apgalvoja, ka cilvēku starpā nav konfliktu. Miers Ēdenes dārzā bija netraucēts.
Tomēr daba nerada mieru un labu gribu. „Dabas stāvokļa” raksturīga iezīme ir nesamierināms
konflikts. Katrs subjekts ir visu citu subjektu konkurents. Ir iztikas līdzekļu trūkums, un tie negarantē
izdzīvošanu visiem. Konflikti nekad nevar izzust. Ja cilvēku banda - mērķa sakaut sāncenšu bandas
vienota - gūst panākumus savu ienaidnieku iznīcināšanā, rodas jauns naids uzvarētāju starpā par
laupījuma sadali. Konfliktu avots vienmēr ir tas, ka katra cilvēka daļa samazina visu citu cilvēku daļas.
Draudzīgas attiecības cilvēku starpā padara iespējamas darba dalīšanas augstāks ražīgums. Tas novērš
dabisko interešu konfliktu. Tur, kur ir darba dalīšana, vairs nav jautājuma par piedāvājuma, kas nespēj
palielināties, sadali. Pateicoties augstākam ražīgumam no darba, kas veikts uzdevumu dalīšanā, preču
piedāvājums daudzkāršojas. Pārākas kopējās intereses - sociālās sadarbības saglabāšana un tālāka
pastiprināšana - kļūst par vissvarīgāko un izdzēš visas būtiskās nesaskaņas. Katalaktiska sāncensība
aizstāj bioloģisku sāncensību. Tas rada visu sabiedrības locekļu interešu saskaņu. Pats apstāklis, no
kura rodas bioloģiskas sāncensības nesamierināmie konflikti - proti, tas, ka visi cilvēki vispārīgi tiecas
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pēc vienām un tām pašām lietām -, tiek pārvērsts par interešu saskaņu veidojošu faktoru. Tādēļ, ka
daudzi cilvēki vai pat visi cilvēki vēlas maizi, apģērbu, apavus un automašīnas, šo preču liela apmēra
ražošana kļūst paveicama un samazina ražošanas izmaksas līdz tādam līmenim, ka tās ir pieejamas par
zemām cenām. Tas, ka mani līdzcilvēki vēlas iegūt tādas pašas kurpes, kādas vēlos es, neapgrūtina
man kurpju iegūšanu, bet gan to atvieglo. Kurpju cenu uzlabo tas, ka daba nesniedz bagātīgāku ādas
un citu nepieciešamo izejmateriālu piedāvājumu un ir jāpakļaujas darba nelietderīgumam, lai
pārvērstu šos izejmateriālus kurpēs. To, kas - tāpat kā es - vēlas iegūt kurpes, katalaktiskā sāncensība
padara kurpes lētākas, nevis dārgākas.
Tā ir visu tirgus sabiedrības locekļu pareizi saprastu interešu saskaņas teorēmas nozīme394. Kad
ekonomikas klasiķi pauda šo apgalvojumu, viņi mēģināja uzsvērt divus punktus: pirmkārt, ka ikviens ir
ieinteresēts sociālās darba dalīšanas - sistēmas, kas daudzkāršo cilvēka centienu ražīgumu saglabāšanā. Otrkārt, ka tirgus sabiedrībā patērētāju pieprasījums beigās vada visas ražošanas
darbības. Tas, ka ne visas cilvēka vēlmes var apmierināt, ir neatbilstošu sociālo institūciju vai tirgus
ekonomikas sistēmas trūkumu dēļ. Tas ir dabisks cilvēka dzīves apstāklis. Pilnībā maldīgs ir uzskats, ka
daba dāvā cilvēkam neizsmeļamas bagātības un ka posts ir cilvēka nespējas organizēt labu sabiedrību
rezultāts. „Dabas stāvoklis”, kuru reformatori un utopisti aprakstīja kā paradīzi, patiesībā bija
ārkārtīgas nabadzības un ciešanu stāvoklis. „Nabadzība,” teic Benthems „nav likumu darbs, tas ir
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sākotnējais cilvēku sāncensības apstāklis.”
Pat sociālās piramīdas pašā apakšā esošiem klājas daudz
labāk nekā viņiem klātos bez sociālās sadarbības. Arī viņi guva labumu no tirgus ekonomikas darbības
un piedalījās civilizētās sabiedrības ieguvumos.
Deviņpadsmitā gadsimta reformatori neatteicās no lolotās fabulas par sākotnējo paradīzi Zemes virsū.
Frīdrihs Engelss iekļāva to marksisma vērtējumā par cilvēces sociālo attīstību. Tomēr viņi vairs
nenovieto aurea aetas396 kā paraugu sociālai un ekonomiskai atjaunošanai. Viņi pretnostata šķietamo
kapitālisma izvirtību ar ideālu laimi, ko cilvēks izbaudīs nākotnes sociālisma Elisijā. Sociālistu ražošanas
veids atcels važas, ar kurām kapitālisms kontrolē ražošanas spēkus, un pāri visām robežām palielinās
darba ražīgumu un turību. No brīviem uzņēmumiem un ražošanas līdzekļu privātīpašuma iegūst tikai
neliela daļa parazītisku ekspluatatoru mazākuma un kaitē lielākajam strādājošo cilvēku vairākumam.
Tādēļ tirgus sabiedrībā dominē nesamierināms konflikts starp „kapitāla” un „darba” interesēm. Šī
šķiru cīņa var izgaist vien tad, kad godīga sociālās organizācijas sistēma - sociālisms vai iejaukšanās
politika - aizstāj nešaubīgi negodīgo kapitālistu ražošanas veidu.
Tāda ir gandrīz vispārīgi pieņemta mūslaiku sociālā filozofija. To neradīja Markss, lai gan tā par savu
popularitāti galvenokārt ir parādā Marksa un marksistu rakstu darbiem. Pašlaik to ir apstiprinājuši ne
tikai marksisti, bet ne mazākā mērā arī tās puses, kas uzsvērti pasludina, ka ir pret marksistiem vērsti
un tikai vārdos atzīst brīvu uzņēmējdarbību. Tā ir gan Romas katolicisma, gan anglokatolicisma oficiālā
sociālā filozofija; to atbalsta daudzi izcili dažādu protestantu konfesiju un Seno austrumu baznīcas
aizstāvji. Tā ir būtiska itāļu fašisma un vācu nacisma mācību un dažādu iejaukšanās politikas doktrīnu
daļa. Tā bija ideoloģija Hohencollernu Socialpolitik Vācijā un franču rojālistiem, kuru mērķis bija
atjaunot Burbonu-Orleānu dinastiju, prezidenta Rūzvelta Jaunajam kursam un Āzijas un Latīņamerikas
nacionālistiem. Naidošanās starp šīm pusēm un kliķēm ir par nejaušiem jautājumiem - piemēram,
reliģisko dogmu, konstitucionālajām institūcijām, ārpolitiku - un - visupirms - par sociālās sistēmas
raksturpazīmēm, ar kurām tiks aizstāts kapitālisms. Tomēr tās visas piekrīt pamattēzei, ka kapitālistu
sistēmas pati esība vien kaitē milzīgā vairākuma strādnieku, amatnieku un mazo lauksaimnieku
vitālajām interesēm, un tās visas sociālā taisnīguma vārdā prasa kapitālisma likvidēšanu397.
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„Pareizi saprastu” interešu vietā mēs tikpat labi varētu teikt intereses „ilgtermiņā”.
Skatīt Džeremijs Bentems (Jeremy Bentham), „Principles of the Civil Code” („Civilkodeksa principi”)
izdevumā „Works” („Darbi”), I, 309.lpp.
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Aurea aetas - no latīņu valodas - Zelta laikmets.
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Romas baznīcas oficiālā doktrīna ir izklāstīta pāvesta Pija XI enciklikā „Quadragesimo anno”
(„Četrdesmitajā gadā”) (1931.gadā). Anglokatolisko doktrīnu prezentē Kenterberijas arhibīskaps
Viljams Templs (William Temple) grāmatā „Christianity and Social Order” („Kristietība un sociālā
kārtība”) („Penguin Special”, 1942.gadā). Eiropas kontinentā protestantisma ideju pārstāve ir Emīla
Brunnera (Emil Brunner) grāmata „Justice and the Social order” („Taisnīgums un sociālā kārtība”)
Marijas Hotingeres („Mary Hottinger”) tulkojumā (Ņujorkā, 1945.gadā). Ārkārtīgi nozīmīgs dokuments
ir nodaļa par „Baznīcu un sabiedrības traucējumiem” no ziņojuma projekta, kuru 1948.septembrī
Pasaules baznīcu padome ierosināja kā atbilstošu rīcību simt piecdesmit atsevišķām konfescijām, kuru
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Visi sociālistu un iejaukšanās politikas autori un politiķi savu analīzi un kritiku par tirgus ekonomiku
balsta uz divām pamata kļūdām. Pirmkārt viņi nespēj apzināties spekulatīvo raksturu, kāds piemīt
visiem centieniem apgādāt nākotnes vēlmju apmierinājumu, tas ir ikvienai cilvēka rīcībai. Viņi naivi
pieņem, ka nevar būt nekādu šaubu par pasākumiem, kas jāizmanto labākajai iespējamai patērētāju
apgādei. Sociālistu sabiedrībā nebūs nepieciešamības pēc ražošanas cara (vai centrālās ražošanas
pārvaldes padomes), kas spekulēs. Viņam „vienkārši” būs jāizmanto tie pasākumi, kas ir izdevīgi viņa
aizbilstamajiem. Plānveida ekonomikas aizstāvji nekad nav apsvēruši, ka problēma ir piešķirt trūcīgos
ražošanas faktorus dažādām ražošanas nozarēm tā, lai nevienas vēlmes, kas uzskatāmas par
steidzamākām, nepaliktu neapmierinātas, jo to apmierinājumam nepieciešamie ražošanas līdzekļi ir
izmantoti, tas ir izšķiesti, par mazāk steidzamām uzskatītu vēlmju apmierināšanai. Šo ekonomikas
problēmu nedrīkst jaukt ar tehnoloģisku problēmu. Tehnoloģiskas zināšanas var tikai mums pateikt,
ko var sasniegt pašreizējā mūsu zinātniskās izpratnes stāvoklī. Tās neatbild uz jautājumiem par to, kas
ir jāražo un kādā daudzumā un kāds daudzums pieejamo tehnoloģisko procesu būtu jāizvēlas. Savas
nespējas uztvert šo būtisko lietu maldināti, plānveida sabiedrības aizstāvji uzskata, ka ražošanas cars
nekad savos lēmumos nekļūdīsies. Tirgus ekonomikā uzņēmēji un kapitālisti nevar izvairīties no
nopietnu kļūmju pieļaušanas, jo viņi nezina nedz to, ko vēlas patērētāji, nedz to, ko dara viņu
sāncenši. Vispārējs sociālistu valsts vadītājs nekļūdīsies, jo viņa varā būs noteikt to, kas ir jāražo un kā,
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un tādēļ, ka neviena cita cilvēka rīcība nestāsies viņa plāniem ceļā .
Otra sociālistu kritikā par tirgus ekonomiku ietverta pamata kļūda sakņojas no viņu maldīgās algu
teorijas. Viņi nav spējuši apzināties, ka algas ir cena, kas tiek maksāta par pelnītāja sasniegumu, tas ir
par viņa pūliņu ieguldījumu aplūkotās preces apstrādē vai, kā saka cilvēki, par vērtību, ko viņa
pakalpojumi pievieno materiāliem. Neatkarīgi no tā, vai ir laika algas vai gabaldarba algas, darba
devējs vienmēr pērk strādnieka sniegumu un pakalpojumus, nevis viņa laiku. Tādēļ nav taisnība, ka
netraucētā tirgus ekonomikā strādniekam nav personīgas intereses sava uzdevuma izpildē. Sociālisti
smagi kļūdās, apgalvojot, ka tos, kam tiek maksāta noteikta stundas, dienas, nedēļas, mēneša vai gada
likme, tad, kad viņi strādā produktīvi, nemudina pašu patmīlīgās intereses. Ne jau diženi ideāli un
pienākuma apziņa attur strādnieku, kam tiek maksāts atbilstoši nostrādātajam laikam, no
neuzmanības un klaiņošanas pa darbnīcu, bet gan to veic ļoti būtiski argumenti. Tas, kurš strādā vairāk
un labāk, saņem lielāku samaksu, un tam, kurš vēlas palielināt savus ienākumus, ir jāpalielina sava
snieguma apmērs un jāuzlabo tā kvalitāte. Skarbi darba devēji nav tik lētticīgi, lai ļautu sevi apmuļķot
slinkiem darba ņēmējiem; viņi nav tik nevērīgi, kā tās valdības, kas maksā algas slinku birokrātu
vadītājiem. Nedz arī algas pelnītāji ir tik stulbi, lai nezinātu, ka slinkums un neefektivitāte darba tirgū
tiek bargi sodīta399.
Uz sava nepareizā priekšstata par algu katalaktisko dabu ļodzīgajiem pamatiem sociālistu autori ir
virzījuši brīnišķīgas fabulas par darba ražīguma palielinājumu, kas gaidāms no viņu plānu īstenošanas.
Kapitālismā, viņi teic, darbinieka centība ir nopietni traucēta, jo viņš apzinās, ka pats neplūc sava
darba augļus un ka viņa pūles un grūtības padara bagātāku tikai viņa darba devēju - šo parazītisko un
slinko ekspluatatoru. Tomēr sociālismā ikviens darbinieks zinās, ka viņš strādā sabiedrības, kuras daļa
ir viņš pats, labā. Šīs zināšanas sniegs viņam visspēcīgāko pamudinājumu strādāt cik labi vien
iespējams. Rezultāts būs milzīgs darba ražīguma un tādējādi turības palielinājums.
Tomēr katra darbinieka un sociālistu sabiedrības interešu noteikšana ir tikai likuma burta un
formālisma fikcija, kurai nav nekādas saistības ar patieso situāciju. Kamēr upuri, ko atsevišķs
strādnieks nes, pastiprinot pats savu piepūli, apgrūtina tikai viņu vienu pašu, viņš gūst labumu un var

delegāti bija padomes sastāvā. Viscienījamākā krievu pareizticīgās baznīcas apoloģēta Nikolasa
Berdjaeva (Nicolas Berdyaew) idejām skatīt viņa grāmatu „The Origin of Russian Communism” („Krievu
komunisma izcelsme”) (Londonā, 1937.gadā), jo īpaši 217.-218.lpp un 225.lpp. Bieži tiek apgalvots, ka
būtiska atšķirība starp marksistiem un citām sociālistu un iejaukšanās politikas pusēm aplūko šķiru
cīņu kā nožēlojamu rezultātu nesamierināmajam šķiru interešu konfliktam, kas raksturīgs
kapitālismam, un vēlmei pārvarēt to, īstenojot viņu ieteiktās reformas. Tomēr marksisti neslavē un
nav dedzīgi par šķiru cīņu kā tādu. Viņu acīs šķiru cīņa ir laba tikai tādēļ, ka tā ir instruments, ar kuru
„ražošanas spēkiem”- šiem mistiskajiem spēkiem, kas vada cilvēces attīstības gaitu - ir jārada
„bezšķiru” sabiedrība, kurā nebūs ne šķiru, ne šķiru konfliktu.
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Rūpīgu šo maldu izklāstu sniedz pierādījums par ekonomikas aprēķinu neiespējamību sociālismā.
Skatīt tālāk šīs grāmatas piektajā daļā.
399
Skatīt iepriekš 600.-602.lpp.
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uzlabot savu dzīves līmeni tikai no bezgalīgi mazas savu papildu pūliņu saražotā daļas. Kamēr atsevišķs
strādnieks pilnībā izbauda priekus, ko var gūt, padodoties paviršības un slinkuma kārdinājumam, tā
rezultātā radies kaitējums sociālajai dividendei viņa paša daļu samazina tikai bezgalīgi maz. Tādā
sociālistu ražošanas veidā visi personīgie pamudinājumi, kurus kapitālismā sniedz patmīlība, ir novērsti
un uzcenojums tiek uzlikts slinkumam un nevērībai. Kur kapitālistu sabiedrībā savtība pamudina
ikvienu strādāt ar vislielāko uzcītību, sociālistu sabiedrībā tā padara kūtru un izlaidīgu. Sociālisti
joprojām var vāvuļot par brīnišķajām izmaiņām cilvēka dabā, kuras nesīs sociālisma atnākšana, un par
skaudīga egoisma aizstāšanu ar cildenu altruismu. Tomēr viņi vairs nevar nodoties fabulām par
brīnišķajām ietekmēm, ko sociālismā radīs katra indivīda savtība400.
Neviens saprātīgs cilvēks no šo apsvērumu sniegtajiem pierādījumiem nevar nesecināt, ka tirgus
ekonomikā darba ražīgums ir nesalīdzināmi augstāks nekā sociālismā. Tomēr šī izziņa nenokārto
jautājumu starp kapitālisma un sociālisma piekritējiem no praksioloģijas, tas ir zinātniskā, viedokļa.
Sociālisma aizstāvis ar labiem nodomiem, kas ir brīvs no fanātisma, aizspriedumiem un ļaunprātīgiem
nodomiem, joprojām varētu apgalvot: „Varētu būt taisnība, ka kopējais tīrais ieņēmums, kas gūts
tirgus sabiedrībā, P ir lielāks par kopējo tīro ieņēmumu, kas gūts sociālistu sistēmā, p. Tomēr, ja
sociālistu sistēma katram no saviem locekļiem piešķir vienādu daļu no p (tas ir, p/z=d), visu to, kuru
ienākumi tirgus sabiedrībā ir zemāki par d, iegūst no kapitālisma aizstāšanas ar sociālismu. Var notikt,
ka šī grupa ietver lielāko daļu cilvēku. Jebkurā gadījumā kļūst skaidrs, ka saskaņas starp pareizi
saprastām visu tirgus sabiedrības locekļu interesēm mācība ir nepārliecinoša. Ir cilvēku šķira, kuras
interesēm kaitē pati tirgus esība un kam labāk klātos sociālismā.” Tirgus ekonomikas aizstāvji apstrīd
šīs spriešanas spēju pārliecināt. Viņi uzskata, ka p tik ļoti atpaliks no P, ka d būs mazāks par
ienākumiem, ko nopelna pat viszemāko algu tirgus sabiedrībā saņēmēji. Nevar būt šaubu, ka šis
iebildums ir labi pamatots. Tomēr tas nav balstīts uz praksioloģijas apsvērumiem un tādējādi tam
trūkst loģiski nepieciešamas un neapstrīdamas loģiskas varas, kas raksturīga praksioloģijas
pierādījumam. Tas ir balstīts uz atbilstības spriedumu - kvantitatīvu novērtējumu par atšķirību starp
diviem lielumiem P un p. Cilvēka rīcības jomā tāda kvantitatīva izziņa tiek iegūta ar izpratni, attiecībā
uz kuru nevar sasniegt pilnīgu vienprātību cilvēku starpā. Praksioloģija, ekonomika un katalaktika nav
izmantojamas, lai nokārtotu tādas nesaskaņas par kvantitatīviem jautājumiem.
Sociālisma aizstāvji varētu doties vēl tālāk un teikt: „Pieļausim, ka ikvienam indivīdam klāsies sliktāk
sociālismā nekā klājas pat visnabadzīgākajiem kapitālismā. Tomēr mēs noraidām tirgus ekonomiku,
neskatoties uz to, ka tā ikvienam sniedz vairāk preču nekā sociālisms. Mēs ētisku apsvērumu dēļ
neatzīstam kapitālismu kā negodīgu un amorālu sistēmu. Mēs izvēlamies sociālismu, pamatojoties uz
to, kas vispārīgi tiek dēvēts par neekonomisku, un paciešam to, ka tas kaitē ikviena labklājībai.”
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Nevar noliegt, ka šī augstprātīgā vienaldzība attiecībā uz materiālo labklājību ir privilēģija, kas ir
rezervēta sapņu pilis būvējošiem intelektuāļiem - no īstenības atrautiem - un askētiskiem
vientuļniekiem. Sociālismu populāru lielākajā vairākumā tā atbalstītāju padarīja - gluži pretēji - ilūzija,
ka tas apgādās viņus ar vairāk precēm nekā kapitālisms. Tomēr lai kā arī nebūtu, ir acīmredzams, ka
šādu veida prosociālistiska argumentāciju nevar aizskart ar liberālu spriešanu par darba ražīgumu.
Ja vienīgais iebildums, ko var paust pret sociālistu plāniem, ir tas, ka sociālisms pazeminās visu vai
vismaz pārliecinoša vairākuma dzīves līmeni, praksioloģijai būtu neiespējami pasludināt galīgo
spriedumu. Cilvēkiem būtu jāizlemj jautājums starp kapitālismu un sociālismu, pamatojoties uz
vērtību spriedumiem un atbilstības spriedumiem. Viņiem būtu jāizvēlas starp divām sistēmām tāpat,
kā viņi izvēlas starp daudzām citām lietām. Nevarētu atklāt nekādu objektīvu standartu, kas padarītu
iespējamu atrisināt strīdu tādā veidā, kas nepieļautu pretrunas un ko pieņemtu ikviens saprātīgs
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Doktrīnu vislieliskāk savā tekstā atspēkojis Džons Stjuarts Mills (John Stuart Mill) („Principles of
Political Economy” („Politiskās ekonomikas principi”) [ „People’s edition”, Londonā, 1867.gadā], no
126.lpp.). Tomēr Mills vērsās pie šīs doktrīnas tikai tādēļ, lai atspēkotu pret sociālismu pausto
iebildumu, tas ir, pamudinājuma sniegtās savtības novēršana kaitētu darba ražīgumam. Viņš bija tik
akls, lai apgalvotu, ka darba ražīgums sociālismā daudzkāršotos. Milla spriešanas analīzei un
atspēkošanai skatīt Mīzess, „Socialism” („Sociālisms”), 173.-181.lpp.
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Šo spriešanas veidu galvenokārt izmantoja daži cienījami kristiešu sociālisma aizsācēji. Marksisti
mēdza ieteikt sociālismu, pamatojoties uz to, ka tas daudzkāršos ražīgumu un ikvienam sniegs līdz tam
nepieredzētu turību. Tikai vēlāk viņi mainīja savu taktiku. Viņi paziņoja, ka krievu strādnieks ir
laimīgāks par amerikāņu strādnieku, neskatoties uz to, ka viņa dzīves līmenis ir daudz zemāks; apziņa,
ka viņš dzīvo godīgā sistēmā daudzkārt kompensē visas materiālās grūtības.
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indivīds. Katra cilvēka izvēles un rīcības brīvību neiznīcinās nepielūdzama nepieciešamība. Tomēr
patiesā situācija ir pilnībā citādāka. Cilvēks neatrodas pozīcijā, lai izvēlētos starp šīm divām sistēmām.
Cilvēku sadarbība sociālās darba dalīšanas sistēmā ir iespējama tikai tirgus ekonomikā. Sociālisms nav
īstenojama sabiedrības ekonomikas organizācijas sistēma, jo tam trūkst jebkādas ekonomisko
aprēķinu metodes. Šīs pamatproblēmas risināšana ir šīs grāmatas piektās daļas uzdevums.
Patiesības noteikšana nerada secināšanas vērtības mazinājumu un antisociālistu argumentācijas, kas
atvasināta no kaitēšanas ražīgumam, kas sagaidāms no sociālisma, pārliecināšanas spējas. Šī
iebilduma, kas pausts pret sociālistu plāniem, nozīme ir tik nepārvaram, ka neviens saprātīgs cilvēks
nekavētos izvēlēties kapitālismu. Tomēr tā joprojām būtu izvēle starp sabiedrības ekonomikas
organizācijas alternatīvām sistēmām, priekšroku dodot vienai sistēmai pār otru. Tomēr tāda nav
alternatīva. Sociālismu nevar īstenot, jo ārpus cilvēka spējām ir izveidot to kā sociālu sistēmu. Izvēle ir
starp kapitālismu un haosu. Cilvēks, kurš izvēlas starp glāzes piena un glāzes ciankālija izdzeršanu
neizvēlas starp diviem dzērieniem; viņš izvēlas starp dzīvību un nāvi. Sabiedrība, kas izvēlas starp
kapitālismu un sociālismu, neizvēlas starp divām sociālām sistēmām; tā izvēlas starp sociālu sadarbību
un sabiedrības sairšanu. Sociālisms nav alternatīva kapitālismam; tas ir alternatīva jebkurai sistēmai,
kurā cilvēki var dzīvo kā cilvēcīgas būtnes. Šī punkta uzsvēršana ir ekonomikas uzdevums, tāpat kā
bioloģijas un ķīmijas uzdevums ir iemācīt, ka ciankālijs nav barība, bet nāvējoša inde.
Ražīguma argumenta pārliecināšanas spēja patiesībā ir tik neatvairāma, ka sociālisma aizstāvjiem bija
jāatsakās no savas senās taktikas un jāķeras pie jaunām metodēm. Viņi vēlas novērst uzmanību no
ražīguma jautājuma, uzmanības epicentrā noliekot monopola problēmu, Visi mūsdienu sociālistu
manifesti plaši izrunājas par monopola varu. Valstsvīri un profesori mēģina pārspēt viens otru,
norādot uz monopola ļaunumiem. Galvenais arguments, kas pašlaik tiek virzīts sociālisma atbalstam ir
atsauce uz monopolu.
Tomēr ir taisnība, ka monopola cenu rašanās (nevis monopola kā tāda bez monopola cenām) veido
nesaskaņas starp monopolistu un patērētāju interesēm. Monopolists neizmanto monopolizēto preci
atbilstoši patērētāju vēlmēm. Kamēr vien ir monopola cenas, monopolistu interesēm ir augstāks
stāvoklis par sabiedrības interesēm un tirgus demokrātija ir ierobežota. Attiecībā uz monopola cenām
nav interešu saskaņas, bet gan ir to konflikts.
Ir iespējams apstrīdēt šos apgalvojumus attiecībā uz monopola cenām, kas saņemtas preču pārdošanā
ar patentiem un autortiesībām. Var strīdēties, ka bez patentu un autortiesību likumiem šīs grāmatas,
kompozīcijas un tehnoloģiskie izgudrojumi nekad nebūtu tikuši īstenoti. Sabiedrība maksā monopola
cenas par lietām, kuras tā vispār nekad nebūtu izbaudījusi, ja būtu konkurējošas cenas. Tomēr mēs
varam pilnībā šo jautājumu neņemt vērā. Tam ir maza saistība ar lielo monopola strīdu mūsdienās.
Kad cilvēki aplūko monopola ļaunumus, viņi netieši norāda, ka netraucētā tirgus ekonomikā dominē
vispārēja un nenovēršama tendence uz konkurējošu cenu aizstāšanu ar monopola cenām. Tas ir, viņi
teic, „nobrieduša” un „vēlīna” kapitālismam raksturīga iezīme. Lai kādi arī nebūtu bijuši apstākļi
kapitālistu attīstības agrākos posmos un lai ko arī kāds nedomātu par ekonomikas klasiķu
apgalvojumu par pareizi saprastu interešu saskaņas derīgumu, pašlaik virs nav nekādu jautājumu par
tādu saskaņu.
Kā jau ir norādīts402, nav tādas tendences uz monopolizāciju. Ir fakts, ka daudzām precēm daudzās
valstīs dominē monopola cenas, un turklāt dažas preces par monopola cenām tiek pārdotas pasaules
tirgū. Tomēr gandrīz visi no šiem monopola cenu gadījumiem ir valdības iejaukšanās uzņēmējdarbībā
rezultāts. Tās neradīja brīvā tirgū darbojošos faktoru savstarpēja mijiedarbība. Tās nav kapitālisma
produkti, bet gan tieši pūliņu, kas darbojas pret spēkiem, kas nosaka tirgus cenu lielumu, produkti.
Fakta izkropļojums ir runāt par monopola kapitālismu. Piemērotāk būtu runāt par iejaukšanās
monopolu vai par etatisma monopolu.
Tie monopola cenu gadījumi, kas varētu rasties arī tirgū, kas nav traucēts un sabotēts ar dažādu
nacionālo valdību iejaukšanos un sazvērestībām starp valdību grupām, ir mazākas nozīmes. Tie skar
dažus izejmateriālus, kuru krājumi ir nelieli un ģeogrāfiski koncentrēti, un vietējā telpā ierobežotus
monopolus. Tomēr ir fakts, ka šajos gadījumos monopola cenas var īstenot pat bez valdības politikas,
kuras mērķis tieši vai netieši ir to ieviešana. Ir jāsaprot, ka patērētāju suverenitāte nav pilnīga un ir
robežas tirgus demokrātisko procesu darbībai. Dažos mazākas nozīmes izņēmuma un retos gadījumos
pat tirgū, ko netraucē un nesabotē valdības iejaukšanās, ir naids starp ražošanas faktoru īpašnieku un
pārējo cilvēku interesēm. Tomēr tāda naida pastāvēšana nekāda veidā nekaitē visu cilvēku saskaņai
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attiecībā uz tirgus ekonomikas saglabāšanu. Tirgus ekonomika ir vienīgā sabiedrības ekonomiskās
organizācijas sistēma, kas var darboties un patiešām darbojas. Sociālisms ir nerealizējams tā nespējas
izstrādāt ekonomisko aprēķinu metodi dēļ. Iejaukšanās politikas rezultātam ir jābūt situācijai, kas - no
tās aizstāvju viedokļa raugoties - ir mazāk vēlama nekā netraucētas tirgus ekonomikas apstākļi, kurus
403
tā tiecas mainīt. Turklāt tā pašlikvidējas tiklīdz ir pārsniegusi šauru pielietojuma lauku . Tādā
gadījumā vienīgā sociālā kārtība, kas var saglabāt un tālāk pastiprināt sociālo darba dalīšanu, ir tirgus
ekonomika. Visi tie, kas nevēlas sagraut sociālo sadarbību un atgriezties pie sākotnējā barbarisma
apstākļiem, ir ieinteresēti tirgus ekonomikas iemūžināšanā.
Ekonomikas klasiķu mācības par pareizi saprastu interešu saskaņu bija nepilnīgas, kamēr nespēja
apzināties to, ka tirgus demokrātiskais process nav pilnīgs, jo dažos mazākas nozīmes gadījumos - pat
netraucētā tirgus ekonomikā - var rasties monopola cenas. Tomēr daudz uzkrītošāka bija viņu nespēja
atzīt, ka un kādēļ nevienu sociālistu sistēmu nevar uzskatīt par sabiedrības ekonomiskās organizācijas
sistēmu. Viņi interešu saskaņas mācību balstīja uz kļūdainu pieņēmumu, ka nav izņēmumu likumam,
ka ražošanas līdzekļu īpašniekus tirgus process spiež izmantot savu īpašumu atbilstoši patērētāju
vēlmēm. Pašlaik šī teorēma ir jābalsta uz zināšanām, ka sociālismā nav iespējami nekādi ekonomiskie
aprēķini.

4. Privātīpašums
Ražošanas līdzekļu atrašanās privātīpašumā ir tirgus ekonomikas pamata institūcija. Tā ir institūcija,
kuras klātbūtne raksturo tirgus ekonomiku kā tādu. Tur, kur tās nav, nav jautājuma par tirgus
ekonomiku.
Līdzekļu īpašniekiem pilnībā pieder kontrole pār pakalpojumiem, ko var gūt no preces. Šo katalaktikas
jēdzienu par atrašanos īpašumā un īpašumtiesībām nedrīkst jaukt ar tiesisko atrašanās īpašumā un
īpašumtiesību definīciju, kāda tā noteikta dažādu valstu likumos. Likumdevēju un tiesu ideja bija
definēt tiesisko īpašuma jēdzienu tā, lai sniegtu īpašniekam pilnīgu aizsardzību no valdības aparāta
spaidiem un piespiešanas un novērstu ikvienu no šo tiesību aizskaršanas. Kamēr vien šis mērķis tika
atbilstoši izprasts, īpašuma tiesību tiesiskais jēdziens atbilda katalaktikas jēdzienam. Tomēr mūsdienās
ir tendences atcelt privātīpašuma institūciju ar izmaiņām likumos, kas noteic rīcību mērogu, kādā
īpašnieks ir tiesīgs rīkoties attiecībā uz lietām, kas ir viņa īpašums. Saturot privātīpašuma terminu, šo
reformu mērķis ir aizstāt privātīpašumu ar atrašanos sabiedriskā īpašumā. Šī tendence ir dažādu
kristīgā sociālisma un nacionālistu sociālisma skolu plānu raksturīga iezīme. Tomēr tikai daži no šo
skolu aizstāvjiem ir bijuši tik dedzīgi kā nacistu filozofs Otmārs Spanns, kurš skaidri paziņoja, ka viņa
plānu īstenošana radītu situāciju, kurā privātīpašuma institūcija tiktu saglabāta tikai „formālā ziņā, lai
gan patiesībā būtu tikai sabiedrisks īpašums404”. Šīs lietas ir jāpiemin, lai izvairītos no izplatītiem
maldiem un apjukuma. Aplūkojot privātīpašumu katalaktika aplūko kontroli, nevis tiesiskus terminus,
jēdzienus un definīcijas. Atrašanās privātā īpašumā nozīmē, ka īpašnieki nosaka ražošanas faktoru
izmantojumu, kamēr atrašanās sabiedriskā īpašumā nozīmē, ka valdība kontrolē to izmantojumu.
Privātīpašums ir cilvēku plāns. Tas nav svēts. Tas tika ieviests agrīnos vēstures laikmetos, kad cilvēki
paši ar savu varu un paši ar savām pilnvarām piesavinājās sev to, kas iepriekš nebija neviena īpašums.
Atkal un atkal īpašniekiem viņu īpašums tika nolaupīts ar atsavināšanu. Privātīpašuma vēsturei var
izsekot atpakaļ līdz brīdim, kurā tā radās no darbībām, kas noteikti nebija likumīgas. Burtiski ikviens
īpašnieks ir tiešs vai netiešs tiesisks pēctecis cilvēkiem, kas ieguva īpašumu patvaļīgi piesavinoties bez
īpašnieka esošas lietas vai vardarbīgi atņemot tās saviem priekštečiem.
Tomēr tam, ka tiesisks formālisms var izsekot visām īpašumtiesībām līdz patvaļīgai piesavināšanai vai
vardarbīgai atsavināšanai, nav nekādas nozīmes tirgus sabiedrības apstākļos. Atrašanās īpašumā tirgus
ekonomikā vairs nav saistīta ar attālu privātīpašuma izcelsmi. Ar tiem tālās pagātnes notikumiem,
apslēptiem pirmatnējās cilvēces vēstures tumsībā, mūsdienās vairs nav nekādas darīšanas. Netraucētā
tirgus sabiedrībā patērētāji ik dienu no jauna izlemj, kuram vajadzētu būt īpašniekam un cik daudz
viņam vajadzētu piederēt. Patērētāji piešķir kontroli pār ražošanas līdzekļiem tiem, kas zina, kā tos
izmantot vislabāk, lai apmierinātu vissteidzamākās patērētāju vēlmes. Tikai tiesiskā un formālistiskā
403
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ziņā īpašniekus var uzskatīt par piesavinātāju un atsavinātāju pēctečiem. Patiesībā viņi ir patērētāju
mandāta saņēmēji, kurus tirgus darbība saista kalpot patērētājiem vislabāk. Kapitālismā privātīpašums
ir patērētāju pašnoteikšanās piesildījums.
Privātīpašuma nozīme tirgus sabiedrībā ir krasi atšķirīga no tās, kāda tā ir katras mājsaimniecības
pašapgādes sistēmā. Tur, kur katra mājsaimniecība ir ekonomiski pašpietiekama, privātā īpašumā
esoši ražošanas līdzekļi kalpo tikai īpašniekam. Viņš vienīgais saņem visus ieguvumus no to
izmantojuma. Tirgus sabiedrībā kapitāla un zemes īpašnieki bauda savu īpašumu vienīgi izmantojot to
citu cilvēku vēlmju apmierinājumam. Viņiem ir jākalpo patērētājiem, lai saņemtu ieguvumu no tā, kas
ir viņu īpašumā. Tas vien, ka viņiem pieder ražošanas līdzekļi, liek viņiem pakļauties sabiedrības
vēlmēm. Atrašanās īpašumā ir vērtība tikai tiem, kas zina, kā to vislabākajā iespējamā veidā izmantot,
lai no tā iegūtu patērētāji. Tā ir sociāla funkcija.

5. Mūslaiku konflikti
Tautas viedoklī konfliktu, kas rada mūslaiku pilsoņu karus un starptautiskos karus, avots ir tirgus
ekonomikai raksturīga „ekonomisko” interešu sadursme. Pilsoņu karš ir „ekspluatēto” masu
sacelšanās pret „ekspluatējošajām” šķirām. Ārvalstu karš ir „tukšinieku” valstu dumpis pret tām
valstīm, kuras ir piesavinājušās negodīgu daļu dabas resursu un - ar nepiesātināmu alkatību - vēlas
sagrābt vēl vairāk no tās bagātības, kas ir paredzēta visu lietojumam. Tas, kurš neskatoties uz šiem
faktiem runā par pareizi saprastu interešu saskaņu, ir vai nu vientuļnieks vai nešaubīgi negodīgas
sociālās kārtības bezgodis apoloģēts. Neviens prātīgs un godīgs cilvēks nevarētu nespēt saprast, ka
pašlaik dominē nesamierināmi materiālo interešu konflikti, ko var nokārtot tikai ķeroties pie ieročiem.
Ir noteikti skaidrs, ka mūsu laiks ir pilns konfliktiem, kas izraisa karu. Tomēr šie konflikti nerodas no
netraucētas tirgus sabiedrības darbības. Būtu pieļaujams tos saukt par ekonomiskiem konfliktiem, jo
tie attiecas uz cilvēka dzīves jomu, kura - tautas valodā - ir zināma kā ekonomisko aktivitāšu joma.
Tomēr tā ir rupja kļūda no šī vārda secināt, ka šo konfliktu avots ir apstākļi, kas attīstās tirgus
sabiedrībā. Tos rada nevis kapitālisms, bet tieši pretkapitālisma politikas, kas veidotas kapitālisma
darbošanās iegrožojumam. Tās ir dažādu valdības iejaukšanās uzņēmējdarbībā veidu - tirdzniecības un
migrācijas šķēršļu un ārvalstu darbaspēka, ārvalstu produktu un ārvalstu kapitāla diskriminācijas rezultāts.
Neviens no šiem konfliktiem nebūtu varējis rasties netraucētā tirgus ekonomikā. Iedomājieties
pasauli, kurā ikvienam ir brīvība dzīvot un strādāt kā uzņēmējam vai kā darba ņēmējam, kur vien viņš
vēlētos un kā vien viņš izvēlētos, un pajautājiet, kuri no šiem konfliktiem joprojām pastāvētu.
Iedomājieties pasauli, kurā ražošanas līdzekļu atrašanās privātīpašumā ir pilnībā īstenota, kurā nav
institūciju, kas traucētu kapitāla, darbaspēka un preču pārvietošanos, kurā likumi, tiesas un
administratīvie ierēdņi nediskriminē nevienu indivīdu vai indivīdu grupu neatkarīgi no tā, vai viņi ir
vietējie vai ārvalstnieki. Iedomājieties situāciju, kurā valdības ir nodevušās tikai uzdevumam aizsargāt
indivīda dzīvību, veselību un īpašumu no vardarbīgas un krāpnieciskas agresijas. Tādā pasaulē uz
kartēm tiek uzzīmētas robežas, bet tās nevienu nekavē nodarboties ar to, kas padarīs viņu turīgāku.
Neviens indivīds nav ieinteresēts savas valsts teritorijas izmēra palielināšanā, jo viņš no tā nevar iegūt
nekādu turības pavairošanos. Iekarošana neatmaksājas un karš kļūst lieks.
Laikos pirms liberālisma uzplaukuma un mūsdienu kapitālisma attīstības cilvēki lielākoties patērēja
tikai to, ko varēja saražot no viņu pašu apkaimē pieejamiem izejmateriāliem. Starptautiskās darba
dalīšanas attīstība ir krasi mainījusi šo situāciju. Pārtika un izejmateriāli, kas ievesti no tālām valstīm, ir
masu patēriņa preces. Visattīstītākās Eiropas valstis varētu iztikt bez tādas ievešanas tikai tad, ja
būtiski pazeminātu savu dzīves līmeni. Tām ir jāmaksā par ļoti neieciešamo minerālu, kokmateriālu,
naftas, labības, tauku, kafijas, tējas, kakao, augļu, vilnas un kokvilnas iepirkšanu ar ražojumu - lielākā
daļa no kuriem ir ražota no ievestiem izejmateriāliem - izvešanu. To pamatintereses cieš no
protekcionisma tirdzniecības politikas, ko īsteno šos sākotnējos produktus ražojošās valstis.
Pirms divsimt gadiem zviedrus vai šveiciešus maz uztrauca tas, vai ārpus Eiropas esošas valstis efektīvi
izmantoja savus dabas resursus. Tomēr pašlaik ekonomikas atpalicība ārvalstīs, kas ir nodrošinātas ar
dabas resursiem, traucē visu to valstu, kuru dzīves līmeni varētu paaugstināt, ja tiktu pieņemts
piemērotāks dabas bagātību izmantošanas veids, interesēm. Katras valsts neierobežotas suverenitātes
princips pasaulē, kur valdība iejaucas uzņēmējdarbībā, ir izaicinājums visām citām valstīm. Konflikts
starp nabagajām un bagātajām ir īstais konflikts. Tomēr tas pastāv vien pasaulē, kurā ikviena suverēna
valdība brīvi var kaitēt visu tautu - savējo ieskaitot - interesēm, atņemot patērētājiem priekšrocības,
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ko viņiem sniegtu labāks šīs valsts resursu izmantojums. Ne jau suverenitāte kā tāda izraisa karu, bet
gan to izraisa valdību, kas nav pilnībā sasaistījušas sevi ar tirgus ekonomikas principiem, suverenitāte.
Liberālisms nebalstīja un nebalsta savas cerības uz dažādu nacionālo valdību suverenitātes atcelšanu mēģinājumu, kura rezultāts būtu nebeidzami kari. Tā mērķis ir vispārēja ekonomiskās brīvības idejas
atzīšana. Ja visas tautas kļūtu liberālas un pieņemtu, ka ekonomiskā brīvība vislabāk kalpo to pašu
interesēm, nacionālo suverenitāti vairs neapdraudētu konflikti un kari. Ilgstoša miera nostiprināšanai
nav nepieciešamas ne starptautiskas vienošanās un līgumi, ne arī starptautiski tribunāli un tādas
organizācijas kā sabrukusī Nāciju līga vai tās pēctece Apvienoto Nāciju Organizācija. Ja tirgus
ekonomikas princips būtu vispārēji pieņemts, tādi aizstājēji nav nepieciešami; ja tas nav pieņemts, tie
ir velti. Ilgstošs miers var būt tikai un vienīgi ideoloģiju maiņas rezultāts. Kamēr tautas pieturas pie
Montēņa dogmas un domā, ka tās var ekonomiski uzplaukt tikai uz citu valstu rēķina, miers nekad
nebūs kas vairāk kā sagatavošanās nākamajam karam periods.
Ekonomikas nacionālisms nav savienojams ar ilgstošu mieru. Tomēr ekonomikas nacionālisms ir
neizbēgams tur, kur pastāv valdības iejaukšanās uzņēmējdarbībā. Protekcionisms ir obligāts tur, kur
nav vietējās brīvas tirdzniecības. Tur, kur ir valdības iejaukšanās uzņēmējdarbībā, brīva tirdzniecība
pat īstermiņa var izjaukt mērķus, ko cenšas sasniegt dažādi iejaukšanās politikas pasākumi405.
Ilūzija ir uzskatīt, ka tauta ilgstoši var paciest citas tautas politiku, kas kaitē tās pašas pilsoņu
būtiskajām interesēm. Pieņemsim, ka Apvienoto Nāciju Organizācija būtu nodibināta 1600.gadā un
Ziemeļamerikas indiāņu ciltis būtu uzņemtas kā šīs organizācijas locekles. Tad šo indiāņu suverenitāte
būtu atzīta kā neaizskarama. Tām būtu piešķirtas tiesības liegt visiem ārvalstniekiem ieiet to teritorijā
un izmantot tās bagātīgos dabas resursus, kurus tās pašas nezināja, kā izmantot. Vai kāds patiešām
uzskata, ka jebkāds starptautisks līgums vai harta būtu novērsis eiropiešu iebrukumu šajās zemēs?
Daudzas no dažādu minerālvielu bagātīgākajām atradnēm ir izvietotas teritorijās, kuru iedzīvotāji ir
pārāk nezinoši, pārāk kūtri vai pārāk truli, lai gūtu labumu no bagātībām, ko daba tiem ir dāvājusi. Ja
šo valstu valdības liedz ārvalstniekiem izmantot šīs atradnes vai ja to sabiedrisko lietu kārtošana ir tik
patvaļīga, ka nekādi ārvalstu ieguldījumi nav droši, nopietns kaitējums tiek nodarīts visām tām
ārvalstu tautām, kuru labklājību varētu uzlabot, atbilstošāk izmantojot aplūkotās atradnes. Nav
svarīgi, vai šo valdību politikas ir rezultāts vispārējai kultūras atpalicībai vai jaunu modīgu iejaukšanās
un ekonomiskā nacionālisma ideju pieņemšanai. Rezultāts abos gadījumos ir vienāds.
Nav lietderīgi aizburt šos konfliktus ar ilgpilnu domāšanu. Ilgstoša miera radīšanai ir nepieciešamas
izmaiņas ideoloģijās. Karu rada ekonomikas filozofija, ko pašlaik gandrīz visaptveroši atbalsta valdības
un politiskās partijas. Kā uzskata šī filozofija, netraucētā tirgus ekonomikā dominē nesamierināmi
konflikti starp dažādu valstu interesēm. Brīva tirdzniecība kaitē valstij; tā rada slīgšanu nabadzībā.
Valdības pienākums ir novērst brīvas tirdzniecības ļaunumus ar tirdzniecības barjerām. Mēs argumenta dēļ - varam neņemt vērā to, ka protekcionisms arī kaitē valstu, kas to izmanto, interesēm.
Tomēr nevar būt nekādu šaubu, ka protekcionisma mērķis ir kaitēt ārvalstu tautu interesēm un tas
patiešām tām kaitē. Ir ilūzija pieņemt, ka aizskartie pacietīs citas valsts protekcionismu, ja viņi
uzskatīs, ka ir pietiekami spēcīgi, lai likvidētu to ar ieroču pielietojumu. Protekcionisma filozofija ir
kara filozofija. Mūslaiku kari nav pretrunā izplatītām ekonomikas doktrīnām; gluži pretēji, tie ir šo
mācību atbilstošas pielietošanas neizbēgams rezultāts.
Nāciju līga necieta neveiksmi tādēļ, ka tās organizācijā bija trūkumi. Tā neveiksmi cieta, jo tai trūka
patiesa liberālisma gara. Tas bija ekonomiskā nacionālisma gara piesātinātu un pilnībā ekonomiskajai
karošanai nodevušos valdību līgums. Lai gan delegāti iesaistījās daudz akadēmiskākās sarunās par labo
gribu valstu starpā, valdības, kuras tie pārstāvēja, radīja lēveni ļaunuma pār visām citām valstīm. Līgas
pastāvēšanas divas desmitgades raksturoja katras valsts nelokāma ekonomiskā karošana pret visām
citām valstīm. Nodevu protekcionisms pirms 1914.gada bija patiešām mērens, ja salīdzina ar to, kas
attīstījās divdesmitajos un trīsdesmitajos gados - proti, embargo, kvantitatīvā tirdzniecības kontrole,
ārvalstu valūtas maiņas kontrole, monetārās vērtības samazināšana un tā tālāk406.
Apvienoto Nāciju Organizācijas izredzes nav daudz labākas, bet gan drīzāk pat sliktākas. Ikviena valsts
importu - jo īpaši rūpniecības preču importu - uzlūko kā katastrofu. Gandrīz visu valstu atklāti atzīts
405
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mērķis ir pēc iespējas vairāk aizliegt ārvalstu ražotājiem piekļūt to vietējiem tirgiem. Gandrīz visas
valstis cīnās pret nelabvēlīga tirdzniecības līdzsvara rēgu. Tās nevēlas sadarboties; tās vēlas
aizsargāties pret šķietamu sadarbības radītu apdraudējumu.
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PIEKTĀ DAĻA SOCIĀLA SADARBĪBA BEZ TIRGUS
XXV.

Sociālistu sabiedrības iedomātā uzbūve
1. Sociālistu idejas vēsturiskā izcelsme

Kad astoņpadsmitā gadsimta sociālie filozofi lika pamatus praksioloģijai un ekonomikai, viņiem pretī
stājās gandrīz vispārēji pieņemts un neapstrīdēts izšķīrums starp sīkmanīgajiem savtīgajiem indivīdiem
un valsti - visas sabiedrības interešu aizstāvi. Tomēr tolaik pielīdzināšanas dievībai process, kas beidzot
pacēla cilvēkus, kas pārvaldīja sociālo spaidu un piespiešanas aparātu, dievu vietā, vēl nebija pabeigts.
Tas, par ko cilvēki domāja, kad runāja par valdību, vēl nebija kvaziteoloģiskais jēdziens par visvareno
un viszinošo dievību - visu tikumu pilnības iemiesojumu; tās bija konkrētas valdības, kādas tās
darbojās uz politiskās skatuves. Tās bija dažādas suverēnas vienības, kuru teritoriālais izmērs bija
asiņainu karu, diplomātisku intrigu un dinastiju savstarpēju laulību un pēctecības rezultāts. Tie bija
prinči, kuru privātie īpašumi un ienākumi daudzās valstīs vēl nebija nošķirti no valsts kases, un
oligarhiskas republikas, piemēram, Venēcija un daži Šveices kantoni, kurās sabiedrisko lietu
kārtošanas galējais mērķis bija padarīt bagātāku valdošo aristokrātiju. Šo valdnieku intereses no
vienas puses bija pretējas savu pavalstnieku, kurus saista tikai savas laimes panākšana, „savtīgajām”
interesēm un no otras puses ārvalstu valdību, kas ilgojas pēc laupījuma un teritorijas vairošanas,
interesēm. Aplūkojot šos pretnostatījumus, grāmatu par sabiedriskajām lietām autori bija gatavi
atbalstīt paši savas valsts valdības lietas. Viņi diezgan atklāti pieņēma, ka valdnieki ir visas sabiedrības
interešu, kas nesamierināmi konfliktē ar indivīdu interesēm, aizstāvji. Iegrožojot savu pavalstnieku
savtīgumu, valdības veicināja visas sabiedrības labklājību pretēji indivīdu sīkumainajām bažām.
Liberālā filozofija šīs valstis atmeta. No tās viedokļa raugoties, netraucētā tirgus ekonomikā nav
pareizi saprastu interešu konfliktu. Pilsoņu intereses nav pretējas valsts interesēm, katras valsts
intereses nav pretējas citas valsts interesēm.
Tomēr, pierādot šo tēzi, liberālie filozofi paši sniedza būtisku elementu priekšstatam par dievišķo
valsti. Savos pētījumos viņi ar ideālas valsts tēlu aizstāja sava laika reālas valstis. Viņi izveidoja
neskaidru priekšstatu par valdību, kuras vienīgais mērķis ir padarīt savus pilsoņu laimīgus. Šim ideālam
noteikti nebija līdzinieces ancien regime407 Eiropā. Eiropā bija vācu princīši, kas pārdeva savus
pavalstniekus kā lopus, lai tie cīnītos ārvalstu karos; bija karaļi, kas izmantoja katru iespēju, lai dzītos
pakaļ vājākām kaimiņvalstīm; bija šausmīgā Polijas sadalīšanas pieredze; bija Francija, ko veiksmīgi
vadīja gadsimta visizšķērdīgākie cilvēki pavaldonis Orleāns un Luijs XV; un bija Spānija, kur valdīja
laulības pārkāpējas karalienes neaudzinātais mīļākais. Tomēr liberālie filozofi aplūko tikai valsti, kurai
nav nekā kopīga ar šīm samaitāto galmu un aristokrātiju valdībām. Valsti - kāda tā parādās viņu rakstu
darbos - vada pilnīga pārcilvēciska būtne - karalis, kura vienīgais mērķis ir veicināt savu pavalstnieku
labklājību. Sākot ar šo pieņēmumu, viņi paceļ jautājumu par to, vai atsevišķu indivīdu rīcības, kad viņi
ir atstāti bez nekādas autoritāras kontroles, neattīstītos virzienā, kādam šis labais un gudrais karalis
nepiekristu. Liberālais filozofs atbild uz šo jautājumu noraidoši. Ir taisnība, viņš atzīst, ka uzņēmēji ir
savtīgi un cenšas gūt paši savu peļņu. Tomēr tirgus ekonomikā viņi var gūt peļņu tikai apmierinot
vislabākajā iespējamā veidā vissteidzamākās patērētāju vajadzības. Uzņēmēju mērķi neatšķiras no
nevainojamā karaļa mērķiem. Arī šī augstsirdīgā karaļa mērķis ir nekas cits kā vien tāds ražošanas
līdzekļu izmantojums, ka tiek sasniegs patērētāju apmierinājuma maksimums. Ir acīmredzams, ka tāda
domāšana problēmu aplūkojumā ievieš vērtību spriedumus un politiskus aizspriedumus. Šis tēvišķais
valdnieks ir tikai cits vārds ekonomistam, kurš ar šo viltību paceļ savus personīgos vērtību spriedumus
līdz vispārēji spēkā esoša pilnīga mūžīgu vērtību standarta godam. Autors sevi identificē ar
nevainojamo karali un mērķus, kurus pats izvēlētos, ja viņam būtu karaļa spējas, labklājība,
sabiedriskais labums un volkswirtschaftliche ražīgums, sauc par atšķirīgiem no mērķiem, uz kuriem
tiecas savtīgie indivīdi. Viņš ir tik naivs, lai neredzētu, ka šis hipotētiskais valsts vadītājs ir tikai viņa
paša patvaļīgo vērtību sprieduma abstrakcija, un priecīgi pieņem, ka viņš ir atklājis neapstrīdamu labā
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un ļaunā standartu. Aiz augstsirdīga tēvišķa autokrāta maskas autora paša Savtība tiek uzskatīta par
dārgumu kā nevainojama morāles likuma balss.
Tāda iedomāta karaļa ideāla režīma būtiska raksturpazīme ir tas, ka visi tā pilsoņi bez ierunām ir
pakļauti autoritārai kontrolei. Karalis dod rīkojumus un visi pakļaujas. Tā nav tirgus ekonomika; vairs
nepastāv ražošanas līdzekļu atrašanās privātīpašumā. Tirgus ekonomikas terminoloģija ir saglabāta,
bet patiesībā vairs nav neviena privātīpašuma pār ražošanas līdzekļiem, nenotiek nekāda reāla
pirkšana un pārdošana un nav tirgus cenu. Ražošanu nevada tirgū parādītā patērētāju rīcība, bet gan
autoritāri dekrēti. Vara piešķir ikvienam tā atrašanās vietu sociālā darba dalīšanas sistēmā, nosaka,
kas ir jāražo un kā un ko ikvienam indivīdam ir ļauts patērēt. Mūsdienās to atbilstoši varētu saukt par
sociālistu pārvaldības vācu versiju408.
Tomēr ekonomisti salīdzina šo hipotētisko sistēmu, kas viņu skatījumā iemieso pašu morāles likumu,
ar tirgus ekonomiku. Labākais, ko viņi var pateikt par tirgus ekonomiku ir tas, ka tā nerada situāciju,
kas atšķirtos no nevainojama autokrāta augstākās varas radītas situācijas. Viņi tirgus ekonomiku atzīst
par labu tikai tādēļ, ka tās darbība - viņu skatījumā - galu galā sasniedz tādus pašus rezultātus, uz
kādiem mērķē nevainojams karalis. Tādējādi tā, kas ir morāli labs un ekonomiski izdevīgs, vienkāršu
identificēšanu ar totalitāra diktatora plāniem, kas raksturo visus plānošanas un sociālisma aizstāvjus,
daudzi vecie liberāļi neapstrīdēja. Ir pat jāapgalvo, ka viņi radīja šo apjukumu, kad ar nevainojamas
valsts tēlu aizstāja negantos un negodīgos reālās pasaules despotus un politiķus. Protams, liberālam
domātājam šī nevainojamā valsts bija tikai spriešanas papildlīdzeklis, modelis, ar kuru viņš salīdzināja
tirgus ekonomikas darbību. Tomēr nav nekāds pārsteigums, ka cilvēkiem beigās radās jautājums,
kādēļ nepārcelt šo ideālo valsti no domas karalistes uz īstenības karalisti.
Visi senāki sociālie reformatori vēlējās īstenot labu sabiedrību, konfiscējot visu privātīpašumu un pēc
tam to pārdalot; katra cilvēka daļai vajadzētu būt vienlīdzīgai ar visām citām daļām un varas iestāžu
nepārtrauktai modrībai vajadzētu nodrošināt tādas vienlīdzīguma sistēmas saglabāšanu. Šie plāni
kļuva neīstenojami, kad ražošanā, kalnrūpniecībā un pārvadājumos radās liela apmēra uzņēmumi.
Nevar būt nekādas runas par liela apmēra uzņēmējdarbības vienību sadalīšanu un daļu vienlīdzīgu
pārdali409. Mūžseno pārdales programmu nomainīja socializācijas ideja. Ražošanas līdzekļi tika
atsavināti, tomēr nekāda pārdale netika veikta. Valsts pati gatavojās pārvaldīt visas fabrikas un
fermas.
Tāds secinājums kļuva loģiski neizbēgams tiklīdz cilvēki saka piedēvēt valstij ne tikai morālu, bet arī
intelektuālu nevainojamību. Liberālie filozofi savu iedomāto valsti bija raksturojuši kā nesavtīgu
vienumu, kuru saista tikai un vienīgi labākais iespējamais savu pavalstnieku labklājības uzlabojums.
Viņi bija atklājuši, ka tirgus ekonomikā pilsoņu savtībai ir jārada tādi paši rezultāti, kādus censtos
īstenot šī nesavtīgā valsts; tieši tas viņu skatījumā pamatoja tirgus ekonomikas saglabāšanu. Tomēr
situācija mainījās, tiklīdz cilvēki sāka piedēvēt valstij ne tikai vislabākos nodomus, bet arī viszinību. Tad
nevarēja nesecināt, ka nemaldīgā valsts atrodas pozīcijā, lai tai ražošanas darbību veikšanā būtu labāki
panākumi nekā indivīdiem, kas kļūdās. Tā izvairītos no visām tām kļūdām, kādas bieži izjauc uzņēmēju
un kapitālistu darbības. Vairs nebūtu neefektīvu investīciju vai trūcīgo ražošanas faktoru izšķiešanas;
turība vairotos. Ražošanas „anarhija” šķiet izšķērdīga, kad to pretnostata viszinošas valsts plānošanai.
Sociālistu ražošanas veids tad šķiet vienīgā saprātīgā sistēma, un tirgus ekonomika šķiet kā
nesaprātības iemiesojums. Sociālisma racionālu aizstāvju skatījumā tirgus ekonomika ir vienkārši
neizprotama cilvēces gara aptumšošanās. Vēsturiskās pieejas ietekmēto skatījumā tirgus ekonomika ir
cilvēces attīstības zemāka posma sociāla kārtība, kuru neizbēgamā progresīvā pilnveidošana likvidēs,
lai ieviestu daudz atbilstošāko sociālisma sistēmu. Abas domāšanas līnijas piekrīt, ka cēlonis pats bez
pierādījuma prasa pāreju uz sociālismu.
Tas, ko naivs prāts sauc par cēloni, ir nekas cits kā vien tā paša vērtību sprieduma padarīšana par
neapšaubāmu. Indivīds vienkārši pats savas spriešanas rezultātus identificē ar nenoteikto
neapšaubāma cēloņa jēdzienu. Neviens sociālistu autors nekad neapdomāja iespējamību, ka
abstraktais vienums, kam viņš vēlas piešķirt neierobežotu varu - vai to sauc par cilvēci, sabiedrību,
tautu, valsti vai valdību - varētu rīkoties tā, kā viņš pats nepiekrīt. Sociālists aizstāv sociālismu, jo viņš
ir pilnībā pārliecināts, ka sociālistu sabiedrības augstākais diktators būs tik saprātīgs viņa - atsevišķa
sociālista - skatījumā, ka viņš tieksies uz tiem mērķiem, kurus viņš - atsevišķs sociālists - pilnībā
apstiprina, un ka viņš mēģinās sasniegt šos mērķos, izvēloties līdzekļus, kurus izvēlētos arī viņš 408
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atsevišķs sociālists. Ikviens sociālists par patiešām sociālistisku sistēmu sauc tikai tādu sistēmu, kurā
šie nosacījumi ir pilnībā izpildīti; visi citi zīmoli, kas satur sociālisma vārdu, ir viltojuma sistēmas, kas
pilnībā atšķiras no īstā sociālisma. Ikviens sociālists ir maskējies diktators. Lai nolādēti visi
opozicionāri! Viņi ir zaudējuši savas tiesības dzīvot un ir „jālikvidē”.
Tirgus ekonomika padara iespējamu miermīlīgu sadarbību starp cilvēkiem, neskatoties uz to, ka viņi
nav vienisprātis par saviem vērtību spriedumiem. Sociālistu plānos nav palikusi vieta pretējiem
viedokļiem. Viņu princips ir Gleichschaltung - pilnīga vienprātīga, kas panākta ar policijas kārtību.
Cilvēki bieži sociālismu sauc par reliģiju. Tā patiešām ir reliģija par sevis pielīdzināšanu dievībai. Valsts
un Valdība, kuras vārdā runā plānotāji, nacionālistu Tauta, marksistu Sabiedrība un Konta pozitīvisma
Cilvēce ir jauno reliģiju Dieva vārds. Tomēr visi šie elki ir tikai cits vārds, kā nosaukt atsevišķu
reformatoru pašu gribu. Piedēvējot šim elkam visas tās īpašības, kādas teologi piedēvē Dievam,
uzpūstā Patmīlība slavina pati sevi. Tā ir bezgala laba, visvarena, visuresoša, viszinoša, mūžīga. Tā ir
vienīgā nevainojamā būtne šajā nepilnīgajā pasaulē.
Ekonomika netiek aicināta pārbaudīt aklu ticību un fanātismu. Ticīgie ir nelokāmi pret jebkādu kritiku.
Viņu skatījumā kritika ir apmelojoša, zaimojoša negantu cilvēku sacelšanās pret neiznīcināmo viņu
elka diženumu. Ekonomika tikai aplūko sociālistu plānus, nevis psiholoģiskos faktorus, kas mudina
cilvēkus atbalstīt valstsdievināšanas reliģiju.

2. Sociālistu doktrīna
Kārlis Markss nebija sociālisma aizsācējs. Sociālisma ideāls bija pilnībā izstrādāts, kad Markss pieņēma
sociālistu pārliecību. Sociālistu sistēmas praksioloģiskajai uztverei, kādu to bija attīstījuši viņa
priekšteči, neko vairs nevarēja pievienot, un Markss neko nepievienoja. Nedz arī Markss atspēkoja
iebildumus pret sociālisma iespējamību, vēlamību un derīgumu, kādus bija pauduši agrāki autori un
viņa laikabiedri. Viņš nekad pat neuzsāka tādu riskantu darbību, pilnībā apzinoties, ka viņš nespēj to
paveikt. Viss, ko viņš izdarīja cīņā pret sociālisma kritiku, bija poliloģisma410 mācības izperināšana.
Tomēr Marksa sociālistu propagandai sniegtie pakalpojumi neaprobežojās vien ar poliloģisma
izgudrošanu. Vēl svarīgāka bija viņa doktrīna par sociālisma nenovēršamību.
Markss dzīvoja laikā, kad evolūcijas meliorisma411 mācība bija gandrīz vispārēji pieņemta. Likteņa
neredzamā roka cilvēkus - neatkarīgi no viņu gribas - vada no zemāka un mazāk pilnīga posma uz
augstākiem un pilnīgākiem. Cilvēces vēstures gaitā dominē neizbēgama tendence uz attīstību un
uzlabojumu. Katrs tālākais cilvēces posms, pateicoties tam, ka ir vēlāks posms, arī ir augstāks un
labāks posms. Cilvēces apstākļos nekas nav pastāvīgs, izņemot šo neatvairāmo tieksmi uz attīstību.
Hēgelis, kurš nomira dažus gadus pirms Marksa uznākšanas uz skatuves, šo doktrīnu ir izrādījis savā
aizraujošajā vēstures filozofijā, un Nīče, kurš uz skatuves uznāca laikā, kad Markss no tās aizgāja,
padarīja to par savu ne mazāk aizraujošo rakstu darbu centrālo punktu. Tas ir bijis pēdējo divsimt gadu
mīts.
Tas, ko Markss paveica, bija šīs melioristu doktrīnas apvienošana vienā veselumā. Sociālisma
tuvošanās bija nenovēršama, un tas pats par sevi pierāda, ka sociālisms ir augstāks un pilnīgāks
cilvēces stāvoklis par iepriekšējo kapitālisma stāvokli. Ir velti runāt par sociālisma plusiem un
mīnusiem. Sociālisms ir nolemts nākt „kopā ar dabas likuma nelokāmību”. 412Tikai plānprātiņi var būt
tik dumji, lai šaubītos, vai tas, kam ir jānāk, ir izdevīgāks par to, kas bija iepriekš. Tikai uzpirkti
ekspluatatoru nepamatotu apgalvojumu apoloģēti var būt tik nekaunīgi, lai atrastu kādu vainu
sociālismam.
Ja mēs epitetu marksists attiecinām uz visiem tiem, kas piekrīt šai doktrīnai, mums par marksistiem ir
jādēvē lielākais vairums mūsu laikabiedru. Šie cilvēki piekrīt, ka sociālisms, kas tuvojas, ir gan pilnīgi
nenovēršams, gan ļoti vēlams. „Nākotnes vilnis” dzen cilvēci uz sociālismu. Protams, viņi nepiekrīt
viens otram par to, kuram vajadzētu uzticēt sociālistu valsts kuģa kapteiņa rangu. Šim darbam ir daudz
kandidātu.
410

Poliloģisms - no grieķu valodas poly (daudz) un logos - loģika. Mīzesa izstrādāts jēdziens, kas,
viņaprāt, apzīmē marksisma un citu sociālisma filozofiju idejas - dažādām cilvēku grupām ir pilnībā
atšķirīgs un nesavienojams spriešanas veids -, kas ir maldīga aksioma, kuru daudzās ideoloģijās
izmanto kā pamatu nesamierināmu atšķirību starp dažādām grupām veidošanai.
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Meliorisms - uzskats, ka ar cilvēka pūliņiem pasauli var padarīt labāku.
412
Markss, „Das Kapital” („Kapitāls”), (7.izdevums, Hamburgā, 1914.gadā), I, 728.lpp.
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Markss mēģināja pierādīt savu pareģojumu divkāršā veidā. Pirmā ir Hēgeļa dialektikas metode.
Kapitālistu privātīpašums ir pirmais indivīda privātīpašuma noliegums un tam ir jārada savs noliegums,
413
tas ir sabiedriskā īpašuma ražošanas līdzekļos izveide . Lietas bija tik vienkāršas Hēgeļa teorijas
rakstnieku, kas apsēda Vāciju Marksa laikā, uztvērējiem.
Otra metode ir kapitālisma radīto neapmierinošo apstākļu parādīšana. Marksa kritika par kapitālistu
ražošanas veidu ir pilnībā nepareiza. Pat vistradicionālākie marksisti nav pietiekami bezkaunīgi, lai
nopietni atbalstītu tā būtisko tēzi, proti, ka kapitālisma rezultāts ir augoša algas pelnītāju slīgšana
nabadzībā. Tomēr, ja argumenta dēļ atzīst visas marksisma analīzes par kapitālismu aplamības, vēl nav
iegūts nekas, lai pierādītu abas tēzes, tas ir, ka sociālismam ir jānāk un ka tā ir ne tikai labāka sistēma
par kapitālismu, bet pat visnevainojamākā sistēma - kuras galēja īstenošana cilvēkam nesīs mūžīgu
svētību viņa pasaulīgajā dzīvē. Visi smagnējo Marksa, Engelsa un simtiem marksisma autoru publicēto
sējumu sarežģītie siloģismi nevar noslēpt to, ka vienīgais un galējais Marksa pareģojuma avots ir
šķietama iedvesma, pateicoties kurai, kā Markss apgalvo, viņš ir uzminējis noslēpumaino varu, kas
nosaka vēstures gaitu, plānus. Tāpat kā Hēgelis, Markss bija pravietis, kas izplatīja cilvēkiem
atklājumu, ko viņam ir devusi iekšēja balss.
Ievērojams fakts sociālisma vēsturē laikā no 1848.līdz 1920.gadam ir tas, ka būtiskās problēmas par tā
darbošanos praktiski nekad netika aplūkotas. Marksisma tabu visus mēģinājumus izpētīt sociālistu
sabiedrības ekonomikas problēmas nosodīja kā „nezinātniskus”. Neviens nebija pietiekami nekaunīgs,
lai pārkāptu šo aizliegumu. Vārdos neizteikti gan sociālisma draugi, gan tā ienaidnieki bija pieņēmuši,
ka sociālisms ir īstenojama cilvēces ekonomikas organizācijas sistēma. Plašā literatūra par sociālismu
aplūkoja šķietamos kapitālisma trūkumus un sociālisma iesaisti vispārējā kultūrā. Tā nekad nepalūkoja
sociālisma ekonomiku kā tādu.
Sociālistu pārliecība ir balstīta uz trim dogmām:
Pirmā: Sabiedrība ir visvarena un viszinoša būtne, kas ir brīva no cilvēka vāruma un vājības.
Otrā: Sociālisma atnākšana ir nenovēršama.
Trešā: Vēsture ir nepārtraukta attīstība no nepilnīgākiem apstākļiem uz pilnīgākiem apstākļiem,
sociālisma atnākšana ir vēlama.
Praksioloģijai un ekonomikai vienīgā problēma, kas jāaplūko saistībā ar sociālismu, ir šāda: vai
sociālistu sistēma var darboties kā darba dalīšanas sistēma?
3. Sociālisma praksioloģijas raksturs
Sociālisma būtiska iezīme ir tas, ka darbojas tikai viena griba. Nav svarīgi, kura griba tā ir. Vadītājs var
būt izraudzīts karalis vai diktators, kas valda pateicoties savai harizmai, viņš var būt Führer414 vai
vairāku Führer padome, kas iecelta tautas balsojumā. Galvenais ir tas, ka visu ražošanas faktoru
izmantojumu vada tikai viena institūcija. Tikai viena griba izvēlas, izlemj, vada, rīkojas, dod pavēles.
Visi pārējie vienkārši izpilda pavēles un rīkojumus. Organizācija un plānota kārtība aizstāj ražošanas
„anarhiju” un dažādu cilvēku iniciatīvu. Sociālo sadarbību darba dalīšanā aizsargā pārākuma saišu
sistēma, kurā vadītājs pavēloši pieprasa paklausību ikvienam viņa vārdam.
Vadītāju nosaucot par sabiedrību (kā to dara marksisti), valsti (ar lielo V), valdību vai pārvaldi cilvēki
mēdz aizmirst, ka vadītājs vienmēr ir cilvēks, nevis abstrakts jēdziens vai mītisks kolektīvs vienums.
Mēs varam atzīt, ka vadītājs vai vadītāju padome ir cilvēki ar pārākām spējām, gudri un labiem
nodomiem pilni. Tomēr nekas cits kā muļķība būtu pieņemt, ka viņi ir viszinoši un nekļūdīgi.
Praksioloģijas sociālisma problēmu analīzē mēs neaplūkojam vadītāja morālo vai ētisko raksturu.
Tāpat mēs neskatāmies uz viņa vērtību spriedumiem un viņa izvēlēm par galējiem mērķiem. Mēs
aplūkojam tikai to, vai ikviens mirstīgs cilvēks, kam ir cilvēka prāta loģiska struktūra, var būt piemērots
uzdevumiem, kas uzticēti sociālistu sabiedrības vadītājam.
Mēs pieņemam, ka vadītāja rīcībā ir visas viņa laika tehnoloģiskās zināšanas. Turklāt viņam ir pilnīgs
visu pieejamo ražošanas materiālo faktoru inventārs un saraksts, kurā uzskatīts viss lietojamais
darbaspēks. Šajā ziņā ekspertu un speciālistu pūlis, ko viņš sapulcina savos birojos, sniedz viņam
pilnīgu informāciju un pareizi atbild uz visiem jautājumiem, ko viņš varētu viņiem uzdot. Viņu
apjomīgie ziņojumi krājas milzu kaudzēs uz viņa galda. Tomēr tagad viņam ir jārīkojas. Viņam ir
jāizvēlas starp nebeidzamu projektu dažādību tā, lai neviena vēlme, kuru viņš pats uzskata par
413
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Turpat
Führer - no vācu valodas - vadītājs, vadonis, fīrers
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steidzamāku, nepaliktu neapmierināta, jo tās apmierinājumam nepieciešamie ražošanas faktori ir
izmantoti vēlmju, ko viņš uzskata par mazāk steidzamām, apmierinājumam.
Ir svarīgi apzināties, ka šai problēmai nav nekāda sakara ar galējo mērķu novērtējumu. Tā attiecas tikai
uz līdzekļiem, kurus izmantojot ir sasniedzami izvēlētie galējie mērķi. Mēs pieņemam, ka vadītājs ir
izlēmis par galējo mērķu novērtējumu. Mēs neapšaubām viņa lēmumu. Nedz arī mēs uzdodam
jautājumu, vai cilvēki - pavalstnieki - piekrīt vai nepiekrīt sava vadītāja lēmumiem. Argumenta dēļ mēs
varētu pieņemt, ka noslēpumaina vara liek ikvienam piekrist visiem citiem un vadītājam par galējo
mērķu novērtējumu.
Mūsu problēma - sociālisma būtiskā un vienīgā problēma - ir tīri ekonomiska problēma, un kā tāda
attiecas tikai uz līdzekļiem, nevis uz galējiem mērķiem.

1.

XXVI EKONOMISKO APRĒĶINU NEIESPĒJAMĪBA SOCIĀLISMĀ
1.Problēma

Vadītājs vēlas uzbūvēt māju. Tad ir daudz metožu, kuras var izmantot. Katra no tām piedāvā - no
vadītāja viedokļa raugoties - noteiktus ieguvumus un neizdevīgumu attiecībā uz nākotnes ēkas
izmantojumu, un tā rezultāts ir atšķirīgs ēkas laba pakalpojuma sniegšanas ilgums; katrai no tām ir
nepieciešams atšķirīgs būvmateriālu un darba izlietojums un tām ir dažādi ražošanas ilgumi. Kuru
metodi vadītājam vajadzētu izvēlēties? Viņš nevar atrast kopsaucēju starp dažādiem izmantojamo
materiālu un darba veidiem. Tādēļ viņš tos nevar salīdzināt. Viņš nevar piešķirt gaidīšanas laikam
(ražošanas periodam) vai labas pakalpojuma sniegšanas ilgumam noteiktu skaitlisku izteiksmi. Īsumā
viņš nevar, izmaksu, kas būs jātērē, un ieguvumus, ko varēs saņemt, salīdzinājumā izmantot
aritmētiskas darbības. Viņa arhitektu plāni uzskaita plašu dažādu lietu daudzveidību natūrā; tie
atsaucas uz dažādu materiālu fiziskajām un ķīmiskajām īpašībām un dažādu darbagaldu, instrumentu
un procedūru fizisko ražīgumu. Tomēr visi to secinājumi paliek savstarpēji nesaistīti. Nav līdzekļu, kā
to starpā noteikt jebkādu saistību.
Iedomājieties vadītāja nožēlojamo stāvokli, kad viņam ir jāstājas pretī projektam. Viņam ir jāzina, vai
projekta īstenošana palielinās vai nepalielinās viņa labklājību, tas ir, vai tā pievienos kaut ko viņa
turībai, kas pieejama, nekaitējot vēlmju, ko viņš uzskata par steidzamākām, apmierinājumam. Tomēr
neviens no ziņojumiem, ko viņš saņem, nesniedz viņam nekādas norādes par šīs problēmas
risinājumu.
Argumenta dēļ mēs varētu sākotnēji neņemt vērā dilemmas, kas saistītas ar patēriņa preču, kas tiks
ražotas, izvēli. Mēs varam pieņemt, ka šī problēma ir atrisināta. Tomēr pastāv mulsinoša ražošanas
līdzekļu daudzveidība un nebeidzama procedūru dažādība, ko var izmantot noteiktu patēriņa preču
ražošanā. Ir jānosaka visizdevīgākā katras nozares atrašanās vieta un katras ražotnes optimālais
izmērs, un katra aprīkojuma vienība. Ir jānosaka, kāda veida mehāniskās spējas ir jāizmanto katrā no
tām, un kura no dažādām ražošanas formulām ir jāpielieto. Visas šīs problēmas rodas ik dienu
tūkstošos un tūkstošos gadījumu. Katram gadījumam ir savi speciāli apstākļi un ir nepieciešams
atsevišķs risinājums, kas ir piemērots šiem datiem. Elementu, ar kuriem jātiek galā vadītāja lēmumam,
skaits ir daudz lielāks par to, kas tikai norādīts pieejamo ražošanas līdzekļu tehnoloģiskajā aprakstā par
to fiziku un ķīmiju. Ir jāņem vērā katra no tiem atrašanās vieta, kā arī jāievēro pagātnē to
izmantojumam veikto kapitāla ieguldījumu laba pakalpojuma sniegšana. Vadītājam nav vienkārši
jāaplūko ogles kā tādas, bet gan tūkstošiem un tūkstošiem šahtu, kas jau darbojas dažādās vietās, un
iespējas izveidot jaunas šahtas, dažādas rakšanas metodes katrā no tām, dažādas metodes ogļu
izmantojumam siltuma, elektrības ražošanā un liels skaitu blakusproduktu. Var teikt, ka pašreizējais
tehnoloģisko zināšanu stāvoklis ļauj saražot gandrīz visu no gandrīz visa. Mūsu senči, piemēram, zināja
tikai ierobežotu skaitu koka izmantojuma veidu. Mūsdienu tehnoloģija ir pievienojusi lielu skaitu jaunu
izmantojuma iespēju. Koku var izmantot papīra, dažādu tekstilšķiedru, pārtikas, medikamentu un citu
sintētisku produktu ražošanā.
Pašlaik divas metodes tiek izmantotas, lai apgādātu pilsētu ar tīru ūdeni. Vai nu ūdens tiek piegādāts
no liela attāluma akveduktos - antīka ilgstoši izmantota metode -, vai arī ķīmiski tiek attīrīts ūdens, kas
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pieejams pilsētas apkaimē. Kādēļ ūdens netiek ražots sintētiski fabrikās? Mūsdienu tehnoloģija viegli
varētu atrisināt iesaistītās tehnoloģiskās problēmas. Viduvējais cilvēks savā garīgajā kūtrumā ir gatavs
izsmiet tādus projektus kā pilnīgu muļķību. Tomēr vienīgais iemesls, kādēļ dzeramā ūdens sintētiska
ražošana pašlaik - iespējams vēlākos laikos nē - netiek aplūkota, ir ekonomisks aprēķins naudas
izteiksmē parāda, ka tā ir dārgāka procedūra nekā citas metodes. Izslēdziet ekonomisku aprēķinu un
jums nebūs nekādu līdzekļu racionālas izvēles starp dažādām alternatīvām izdarīšanai.
Sociālisti - tā ir taisnība - iebilst, ka ekonomiski aprēķini nav nekļūdīgi. Viņi saka, ka kapitālisti dažreiz
pieļauj kļūdas savos aprēķinos. Protams, tas notiek un vienmēr notiks. Jo ikviena cilvēka rīcība ir virzīta
uz nākotni, un nākotne vienmēr ir neskaidra. Visrūpīgāk izstrādātie plāni tiek izjaukti, ja gaidas par
nākotni tiek sagrautas līdz pamatiem. Tomēr tā ir diezgan atšķirīga problēma. Pašlaik mēs aprēķinus
veicam no mūsu pašreizējo zināšanu un no mūsu pašreizējo gaidu par nākotnes apstākļiem viedokļa.
Mēs neaplūkojam problēmu, vai vadītājs spēs vai nespēs paredzēt nākotnes apstākļus. Mēs domājam
par to, ka vadītājs nevar veikt aprēķinus pats no savu pašreizējo vērtību spriedumu viedokļa un no
savām pašreizējām gaidām par nākotnes apstākļiem, lai kādas tās arī nebūtu. Ja viņš pašlaik iegulda
konservu rūpniecībā, var gadīties, ka izmaiņas patērētāju gaumē vai higiēnas uztverē par konservētas
pārtikas veselīgumu kādu dienu viņa ieguldījumu padarīs par neefektīvām investīcijām. Tomēr kā gan
viņš šodien var noskaidrot, kā visekonomiskāk uzbūvēt un aprīkot konservu fabriku?
Dažas dzelzceļa līnijas, kas izbūvētas gadsimtu mijā, nebūtu tikušas uzbūvētas, ja cilvēki tolaik būtu
paredzējuši autotransporta un aviācijas gaidāmo attīstību. Tomēr tie, kas tolaik būvēja dzelzceļu,
zināja, no kurām dažādām savu plānu īstenošanas alternatīvām viņiem ir jāizvēlas, raugoties no sava
novērtējuma un gaidu viedokļa un no toreizējām tirgus cenām, kurās bija atspoguļots patērētāju
vērtējums. Tieši šīs izpratnes spējas vadītājam trūks. Viņš būs kā jūrnieks atklātā jūrā, kuram nav
zināmas navigācijas metodes, vai kā Viduslaiku zinātnieks, kam uzticēta dzelzceļa dzinēja tehniskā
darbība.
Mēs esam pieņēmuši, ka vadītājs jau ir izlēmis attiecībā uz noteiktas fabrikas vai ēkas būvniecību.
Tomēr, lai tādu lēmumu pieņemtu, viņam jau ir nepieciešami ekonomiskie aprēķini. Ja hidroelektriskā
spēkstacija tiks būvēta, ir jāzina, vai tas ir vai nav visekonomiskākais veids, kā saražot nepieciešamo
enerģiju. Kā viņš var to zināt, ja viņš nevar aprēķināt izmaksas un izlaidi?
Mēs varam atzīt, ka savā sākotnējā periodā sociālistu režīms varēja kaut kādā mērā paļauties uz
iepriekšējo kapitālisma laikmetu. Bet, kas gan ir jādara vēlāk, kad apstākļi arvien vairāk mainās? Kā
gan 1900.gada cenas varētu būt noderīgas vadītājam 1949.gadā? Un kā gan vadītājs 1980.gadā var
izmantot zināšanas par cenām 1949.gadā?
„Plānošanas” paradokss ir tas, ka tā nevar ieplānot, jo trūkst ekonomisko aprēķinu. Tas, kas tiek saukts
par plānveida ekonomiku, patiesībā vispār nav ekonomika. Tā ir tikai taustīšanās tumsā sistēma. Nav
jautājuma par racionālu līdzekļu izvēli vislabākajai iespējamai galējo mērķu, uz kuriem notiek virzība,
sasniegšanai. Tas, kas tiek saukts par apzinātu plānošanu, tieši ir apzinātas mērķtiecīgas rīcības
likvidācija.

2. Pagātnes neveiksmes problēmas uztveršanā
Vairāk nekā simt gadu garumā privātās uzņēmējdarbības aizstāšana ar sociālistu plānošanu ir bijis
galvenais politiskais jautājums. Tūkstošiem un tūkstošiem grāmatu ir publicētas par un pret komunistu
plāniem. Neviens cits temats nav dedzīgāk pārrunāts privātās aprindās, presē, publiskās sanākšanās,
zinātnisko aprindu sanākšanās, vēlēšanu kampaņās un parlamentos. Ir izcīnīti kari un asins upes ir
lijušas sociālisma vārdā. Tomēr visu šo gadu laikā būtiskais jautājums nav uzdots.
Ir taisnība, ka daži cienījami ekonomisti - Hermans Heinrihs Gosens, Alberts Šafle, Vilfredo Pareto,
Nikolāss Žerārs Pīrsons, Enriko Barone - pieskārās šai problēmai. Tomēr, izņemot Pīrsonu, viņi
nenokļuva līdz problēmas saknei, un viņi visi nespēja atzīt tās pirmatnējo nozīmi. Nedz arī viņi
uzdrošinājās iesaistīt to savas teorijas par cilvēka rīcību sistēmā. Šīs neveiksmes liedza cilvēkiem
pievērst uzmanību viņu novērojumiem. Viņi netika ņemti vērā un drīz nogrima aizmirstībā.
Nopietna kļūda būtu vainot Vēstures skolu un institucionālismu par šo nevērību pret cilvēces
visbūtiskāko problēmu - šīs divas domas līnijas fanātiski noniecināja ekonomiku - „drūmo zinātni” savas iejaukšanās politikas vai sociālistu propagandas interesēs. Tomēr viņiem nav izdevies pilnībā
apspiest ekonomikas izpēti. Mīklaini ir nevis tas, kādēļ ekonomikas noniecinātāji nespēja atzīt šo
problēmu, bet gan tas, kādēļ ekonomisti ir vainīgi par tādu pašu trūkumu.
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Apsūdzības ir jāizvirza divām matemātiskās ekonomikas pamata kļūdām.
Matemātikas ekonomisti gandrīz tikai vēlas izpētīt to, ko viņi dēvē par ekonomisko līdzsvaru un
statisko stāvokli. Ķeršanās pie izdomātas vienlīdzīgi mainīgas ekonomikas uzbūves - kā tas ir bijis
norādīts 415- ir ekonomikas spriešanas obligāts instruments. Tomēr smaga kļūda ir uzskatīt šo papildu
instrumentu par ko citu, kā vien iedomātu uzbūvi, un nepievērst uzmanību tam, ka tā ne tikai nav
realitātes līdziniece, bet arī to pat nevar rūpīgi pārdomāt viscaur līdz tās galējām loģiskām sekām.
Matemātikas ekonomisti, aizsprieduma, ka ekonomikai jābūt veidotai atbilstoši Ņūtona mehānikas
modelim un ka tā ir atvērta risinājumam ar matemātiskām metodēm, aizmiglotu skatu, pilnīgi
nepareizi izskaidro viņa pētījumu tematu. Viņš vairs neaplūko cilvēka rīcību, bet gan bezdvēselīgu
mehānismu, ko noslēpumaini aizsākuši spēki, kurus nav iespējams tālāk izanalizēt. Iedomātā
vienlīdzīgi mainīgas ekonomikas uzbūvē, protams, nav vietas uzņēmējdarbības funkcijai. Tādējādi
matemātikas ekonomisti izslēdz uzņēmēju no viņa domas. Viņam nav vajadzīgi šīs pasaules varenie,
kuru mūžam nerimstošā iejaukšanās kavē iedomātās sistēmas nonākšanu nevainojama līdzsvara
stāvoklī un statiskos apstākļos. Viņš ienīst uzņēmēju kā traucējošu elementu. Ražošanas faktoru cenas
- matemātikas ekonomista redzējumā - nosaka divu līkņu krustošanās, nevis cilvēka rīcība.
Turklāt, zīmējot savas iecienītās izmaksu un cenas līknes, matemātikas ekonomists neredz, ka izmaksu
un cenu samazinājums vienādos lielumos ietver kopīga maiņas līdzekļa izmantojumu. Tādējādi viņš
rada ilūziju, ka izmaksu un cenu aprēķinu var izmantot pat tad, ja trūkst ražošanas faktoru maiņas
likmju kopsaucēja.
Rezultāts ir tāds, ka no matemātikas ekonomistu rakstu darbiem sociālistu sabiedrības iedomāta
uzbūve veidojas kā īstenojama sadarbības sistēma, kas balstīta uz ražošanas līdzekļu privātu kontroli.
Sociālistu sabiedrības vadītājs atradīsies pozīcijā, lai piešķirtu dažādus ražošanas faktorus racionāli, tas
ir, pamatojoties uz aprēķiniem. Cilvēkiem var būt gan sociālistu sadarbība darba dalīšanā, gan
racionāls ražošanas faktoru izmantojums. Viņiem ir brīvi ļauts pieņemt sociālismu, neatsakoties no
ekonomikas līdzekļu izvēlē. Sociālisms neprasa atteikties no racionalitātes ražošanas faktoru
izmantojumā. Tas ir racionālas sociālās rīcības paveids.
Neapšaubāms šo kļūdu pierādījums tika saskatīts Padomju Krievijas un nacistiskās Vācijas sociālistu
valdību pieredzē. Cilvēki neapzinās, ka tās nebija izolētas sociālistu sistēmas. Tās darbojās vidē, kurā
joprojām darbojās cenu sistēma. Tās varēja izmantot ekonomiskos aprēķinus, pamatojoties uz
ārvalstīs noteiktajām cenām. Bez šo cenu palīdzības viņu rīcības būtu bijušas bezmērķīgas un
bezplāna. Tikai tādēļ, ka tās varēja atsaukties uz šīm ārvalstu cenām, tās varēja veikt aprēķinus, vest
grāmatvedību un sagatavot savus daudz apspriestos plānus.

3. Neseni ierosinājumi sociālistu ekonomikas aprēķiniem
Sociālistu traktāts aplūko visu, izņemot būtisko un vienreizējo sociālisma problēmu, proti, ekonomisko
aprēķinu. Tikai pēdējos gados sociālistu autori vairs nav spējuši izvairīties no uzmanības pievēršanas
šim primārajam jautājumam. Viņi ir sākuši pieņemt, ka marksisma tehnika nomelnot „buržuju”
ekonomiku nav pietiekama metode sociālistu utopijas īstenošanai. Viņi ir mēģinājuši ar sociālisma
teoriju aizstāt rupjo marksisma doktrīnas Hēgeļa metafiziku. Viņi ir ķērušies pie sociālistu ekonomikas
aprēķinu shēmu izstrādes. Protams, viņi diemžēl ir cietuši neveiksmi šā uzdevuma izpildē. Gandrīz lieki
būtu aplūkot viņu neīstos ierosinājumus, ja vien tāda izpēte nesniegtu labu iespēju izcelt gan tirgus
sabiedrības, gan iedomātas ārpustirgus sabiedrības uzbūves iezīmes.
Dažādas ierosinātās shēmas var iedalīt šādi:
1. Ar aprēķiniem natūrā tiek aizstāti aprēķini naudas izteiksmē. Metode ir bezvērtīga. Nevar saskaitīt
416
vai atņemt dažādu veidu skaitļus (neviendabīgus daudzumus).
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Skatīt iepriekš 246.-250.lpp.
Gandrīz nebūtu lietderīgi pat pieminēt šo ierosinājumu, ja vien tas nebūtu risinājums, kas nāca no
ļoti noslogotā un uzmācīgā „loģisko pozitīvistu” loka, kas kliedzoši reklamēja savu „vienotās zinātnes”
programmu. Skatīt mūžībā aizgājušā šīs grupas galvenā organizatora Otto Neurāta (Otto Neurath),
kurš 1919.gadā bija īsu mūžu piedzīvojušās Minhenes padomju republikas socializācijas biroja vadītājs,
rakstu darbus, jo īpaši viņa „Durch die Kriegswirtschaft zur Naturalwirtschaft” („No kara ekonomikas
uz bartera ekonomiku”) (Minhenē, 1919.gadā), no 216.lpp. Skatīt arī Karls Landauers (Carl Landauer),
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2. Sākot no vērtību darba teorijas idejām, darba stunda ir ieteikta kā aprēķinu vienība. Šajā ieteikumā
nav ņemti vērā sākotnējie materiālie ražošanas faktori un dažādās darba stundās to pašu vai atšķirīgu
cilvēku paveiktā darba īpašības.
3. Vienība būs lietderīguma „daudzums”. Tomēr cilvēks, kas darbojas, nemēra lietderīgumu. Viņš to
sakārto gradācijas skalās. Tirgus cenas nav līdzvērtīguma, bet gan divu pušu, kas apmainās, vērtējumu
novirzes izteikšanas veids. Nav pieļaujams neievērot modernās ekonomikas pamata teorēmu, proti,
vienai n-1 vienību veidota piedāvājuma vienībai pievienotā vērtība ir lielāka par to, kas pievienota
vienai vienībai no piedāvājuma, ko veido n vienības.
4. Aprēķini tiks padarīti iespējami, izveidojot mākslīgu kvazitirgu. Šī shēma ir aplūkota šīs nodaļas
5.apakšnodaļā.
5. Aprēķini tiks veikti ar matemātiskās katalaktikas diferenciālvienādojumu palīdzību. Šī shēma ir
aplūkota šīs nodaļas 6. apakšnodaļā.
6. Aprēķini tiks padarīti lieki, izmantojot izmēģinājuma un kļūdas metodi. Šī ideja ir aplūkota šīs
nodaļas 4.apakšnodaļā.

4. Izmēģinājums un kļūda
Uzņēmējiem un kapitālistiem nav iepriekšēja apliecinājuma par to, vai viņu plāni ir vispiemērotākais
risinājums ražošanas faktoru piešķiršanai dažādām rūpniecības nozarēm. Tikai vēlāka pieredze pēc
notikuma parāda viņiem, vai viņu uzņēmumi un ieguldījumi bija pareizi vai nepareizi. Metode, ko viņi
piemēro, ir izmēģinājuma un kļūdas metode. Kādēļ - teic daži sociālisti - sociālistu vadītājam
neizmantot tādu pašu metodi?
Izmēģinājuma un kļūdas metode ir pielietojama visos gadījumos, kad pareizais risinājums ir
atpazīstams kā tāds pēc nekļūdīgām iezīmēm, kas nav atkarīgas no pašas izmēģinājuma un kļūdas
metodes. Ja cilvēks nevietā noliek savu maku, viņš to var meklēt vairākās vietās. Ja viņš to atrod, viņš
atpazīst to kā savu īpašumu, nav šaubu par pielietotās izmēģinājuma un kļūdas metodes panākumiem;
viņš ir atrisinājis savu problēmu. Kad Ērlihs meklēja zāles sifilisam, viņš pārbaudīja simtiem
medikamentu, līdz atrada meklēto - zāles, kas nogalināja spirohetas, nenodarot kaitējumu cilvēka
ķermenim. Pareizā risinājuma - 606.medikamenta - iezīme bija tā, ka tajā apvienojās šīs divas īpašības,
ko varēja uzzināt laboratoriskā eksperimentā un no klīniskās pieredzes.
Situācija ir diezgan atšķirīga, ja vienīgā pareizā risinājuma iezīme ir tas, ka tas ir sasniegts, pielietojot
metodi, kas uzskatāma par piemērotu problēmas risinājumam. Divu faktoru reizināšanas pareizs
rezultāts ir atpazīstams tikai kā aritmētikas norādīta procesa pareizas pielietošanas rezultāts. Var
mēģināt uzminēt pareizu rezultātu ar izmēģinājuma un kļūdas metodi. Tomēr šajā gadījumā
izmēģinājuma un kļūdas metode nevar aizstāt aritmētikas procesu. Aritmētikas process būtu diezgan
veltīgs, ja tas nesniegtu kritēriju, kas izšķir to, kas ir nepareizs, no tās, kas ir pareizs.
Ja kāds vēlas uzņēmējdarbības rīcību dēvēt par izmēģinājuma un kļūdas metodes pielietojumu, viņš
nedrīkst aizmirst, ka pareizo risinājumu kā tādu ir viegli atpazīt; tas ir ienākumu pārpalikuma pār
izmaksām rašanās. Peļņa pasaka uzņēmējam, ka patērētāji apstiprina viņa uzdrīkstēšanos; zaudējumi ka viņi to neapstiprina.
Sociālistu ekonomikas aprēķinu problēma ir tieši tāda: bez ražošanas faktoru tirgus cenas peļņas vai
zaudējumu izskaitļošana nav iespējama.
Mēs varam pieņemt, ka sociālistu sabiedrībā ir patēriņa preču tirgus un naudas cenas patēriņa precēm
tiek noteiktas šajā tirgū. Mēs varam pieņemt, ka vadītājs periodiski piešķir ikvienam sabiedrības
loceklim noteiktu naudas daudzumu un pārdod patēriņa preces tiem, kas sola visaugstākās cenas. Vai
arī mēs tāpat varam pieņemt, ka noteikta daļa dažādu patēriņa preču natūrā tiek piešķirta katram
loceklim un ka locekļiem ir brīvas tiesības mainīt šīs preces pret citām precēm tirgū, kurā darījumi tiek
veikti ar vispārpieņemtu maiņas līdzekli - sava veida naudu. Tomēr sociālistu sistēmas raksturīga
iezīme ir tas, ka ražošanas līdzekļus kontrolē tikai viena institūcija, kuras vārdā rīkojas vadītājs, tie
netiek nedz pirkti, nedz pārdoti un tiem nav cenu. Tādējādi nevar būt nekāda jautājuma par ieguldītā
un izlaides salīdzinājumu ar aritmētikas metodēm.
Mēs neapgalvojam, ka kapitālistu ekonomisko aprēķinu veids garantē pilnīgi vislabāko risinājumu
ražošanas līdzekļu piešķīrumam. Tādi pilnīgi nevainojami jebkādas problēmas risinājumi mirstīgam
„Planwirtschaft und Verkehrswirtschaft” („Plānveida ekonomika un transporta nozare”) (Minhenē un
Leipcigā, 1931.gadā), 122.lpp.
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cilvēkam nav sasniedzami. Tas, ko var radīt spaidu un piespiešanas iejaukšanās nesabotēta tirgus
darbība, ir tikai labākais cilvēka prātam pieejamais risinājums esošajā tehnoloģisko zināšanu un
laikmeta vērīgāko cilvēku intelektuālo spēju stāvoklī. Tiklīdz jebkurš cilvēks atklāj neatbilstību starp
ražošanas reālo stāvokli un īstenojamu labāku417 stāvokli, peļņas motīvs virza viņu uz vislielākajiem
pūliņiem īstenot savus plānus. Viņa produktu pārdošana parādīs, vai viņam savās gaidās bija vai nebija
taisnība. Tirgus ik dienu pārbauda uzņēmējus no jauna un izslēdz tos, kas nevar izturēt pārbaudi. Tas ir
tendēts uzticēt uzņēmējdarbības veikšanu tiem cilvēkiem, kam ir izdevies izpildīt vissteidzamākās
patērētāju vēlmes. Tā ir vienīgā svarīgā nozīme, kādā tirgus ekonomiku var saukt par izmēģinājuma un
kļūdas sistēmu.

5. Kvazitirgus
Sociālisma atšķirības pazīme ir gribas, kas vada visas ražošanas darbības visā sociālajā sistēmā,
vienotība un nedalāmība. Kad sociālisti paziņo, ka ar „kārtību” un „organizāciju” tiks aizstāta
ražošanas „anarhija”, ar apzinātu rīcību šķietamā kapitālisma bezplāna darbība, ar patiesu sadarbību
sāncensība, ar ražošanu lietošanai ražošana peļņai, viņi vienmēr domā par tikai vienas institūcijas
izņēmuma un monopolistisku varu pār atsevišķu patērētāju un to, kas apkalpo patērētāju vēlmes uzņēmumu un kapitālistu - neskaitāma daudzuma plāniem. Sociālisma būtība ir pilnībā likvidēt tirgu
un katalaktikas konkurenci. Sociālistu sistēma ir sistēma bez tirgus un ražošanas faktoru tirgus cenām
un bez sāncensības; tas nozīmē neierobežotu visu lietu darbības centralizāciju un apvienošanu vienas
varas institūcijas rokās. Vienreizēja plāna, kas vada visas ekonomikas darbības, izstrādē pilsoņi
sadarbojas - ja vispār to dara - tikai ievēlot vadītāju vai vadītāju padomi. Pārējam viņi ir tikai pakļautie,
kam bez nosacījumiem ir jāpakļaujas vadītāja dotajiem rīkojumiem, un pavalstnieki, par kuru
labklājību vadītājs rūpējas. Viss pārākums, ko sociālisti piedēvē sociālismam, un visa svētlaime, ko viņi
gaida no tā īstenošanas, tiek raksturota kā šīs pilnīgās apvienošanās un centralizācijas rezultāts.
Tādēļ nekas cits kā pilnīga ekonomistu analīzes un postošās kritikas par sociālistu plāniem pareizības
un neapstrīdamības atzīšana ir tas, ka inteliģentie sociālisma līderi tagad ir aizņemti, izstrādājot
projektus sociālistu sistēmai, kurā tirgus, ražošanas faktoru tirgus cenas un katalaktikas sāncensība ir
saglabāta. Milzīgi straujais triumfs pierādījumam, ka sociālistu sistēmā nav iespējami ekonomiski
aprēķini, patiešām ir līdz šim nepieredzēts cilvēces domas vēsturē. Sociālisti nevar neatzīt savu pilnīgu
galīgu sakāvi. Viņi vairs neapgalvo, ka sociālisms ir nesalīdzināmi pārāks par kapitālismu, jo tas likvidē
tirgus, tirgus cenas un sāncensību. Gluži pretēji. Viņi tagad alkst pamatot sociālismu, norādīt, ka ir
iespējams saglabāt šīs institūcijas pat sociālismā. Viņi izstrādā aprises sociālismam, kurā ir cenas un
konkurence.418
Tas, ko šie neosociālisti ierosina, ir patiešām paradoksāls. Viņi vēlas atcelt privātu kontroli pār
ražošanas līdzekļiem, tirgus maiņu, tirgus cenas un sāncensību. Tomēr vienlaikus viņi vēlas organizēt
sociālistu utopiju tā, lai cilvēki varētu rīkoties it kā šīs lietas vēl būtu spēkā. Viņi vēlas, lai cilvēki spēlē
tirgu kā bērni spēlē karu, dzelzceļu vai skolu. Viņi nesaprot to, kā tāda bērnišķīga spēle atšķiras no
reālās lietas, ko tā mēģina atdarināt.
Nopietna kļūda, teic šie neosociālisti, ko pieļāva senāki sociālisti (tas ir visi sociālisti līdz 1920.gadam),
bija uzskats, ka sociālismam noteikti ir jāatceļ tirgus un tirgus maiņa, un pat tas, ka šis fakts ir būtisks
sociālistu ekonomikas elements un pārāka iezīme. Šī ideja, kā viņi negribīgi atzīst, ir nejēdzīga, un tās
īstenošanas rezultāts būtu haotisks juceklis. Tomēr par laimi, viņi teic, ir pieejams labāks modelis
sociālismam. Ir iespējams dažādu ražošanas vienību vadītājiem dot norādījumus viņu vienībā rīkoties
tāpat, kā viņi darīja kapitālismā. Korporācijas vadītājs darbojas tirgus sabiedrībā nevis pēc paša
atzinuma un ar savu risku, bet gan korporācijas, tas ir, akcionāru labā. Viņš sociālismā darbosies tāpat,
ar tādu pašu rūpību un uzmanību. Vienīgā atšķirība būs tajā, ka viņa pūliņu augļi bagātāku padarīs visu
sabiedrību, nevis akcionārus. Kas attiecas uz pārējo, viņš pirks un pārdos, algos un maksās
strādniekiem un mēģinās gūt peļņu tāpat, kā viņš darīja iepriekš. Pāreja no nobrieduša kapitālisma
organizatoriskas sistēmas uz plānveida sociālistu sabiedrības organizatorisku sistēmu tiks īstenota
417

„Labāks”, protams, nozīmē apmierinošāku, raugoties no patērētāju, kas pērk tirgū, viedokļa.
Tas attiecas, protams, tikai uz tiem sociālistiem vai komunistiem, kas - tāpat kā profesori Henrijs
Duglass Dikinsons (Henry Douglas Dickinson) un Oskars Lange (Oskar Lange) - ir lietpratīgi pat
ekonomisko domu. Trulie „inteliģentu” atbalstītāji neatteiksies no savas māņticīgās ticības sociālisma
pārākumam. Māņticība gaist lēnām.
418

Lapa 365 no 458

raiti. Nekas nemainīsies, izņemot ieguldītā kapitāla īpašumtiesības. Sabiedrība aizstās akcionārus,
tauta no tā brīža gūs peļņu no dividendēm. Tas arī viss.
Galvenie maldi šajā un visos tamlīdzīgajos ierosinājumos ir tas, ka tie ekonomikas problēmu aplūko no
padotā ierēdņa, kura intelektuāla apvārsnis nesniedzas pāri pakļautā uzdevumu izpildei, perspektīvas.
Tie rūpnieciskās ražošanas struktūru un kapitāla piešķiršanu dažādām nozarēm un ražošanas
kopumiem uzskata par nelokāmu un neņem vērā nepieciešamību mainīt tās struktūru, lai pielāgotu to
izmaiņām apstākļos. Viņiem prātā ir pasaule, kurā neparādās nekādas tālākas izmaiņas un ekonomikas
vēsture ir sasniegusi galējo posmu. Viņi nespēj atzīt, ka korporāciju amatpersonu darbība ir tikai lojāla
uzdevumu, ko viņiem uzticējuši viņu priekšnieki - akcionāri - izpildes, un ka, izpildot saņemtos
rīkojumus, viņiem ir jāpielāgojas tirgus cenu struktūrai, ko beigu beigās nosaka faktori ārpus vadības
darbībām. Vadītāju darbības, viņu veiktā pirkšana un pārdošana ir tikai neliela daļa no tirgus darbību
kopuma. Arī kapitālistu sabiedrības tirgus veic visas tās darbības, kas piešķir ražošanas līdzekļus
dažādām rūpniecības nozarēm. Uzņēmēji un kapitālisti izveido korporācijas un citas firmas, palielina
vai samazina to izmēru, likvidē tās vai apvieno tās ar citiem uzņēmumiem; tās pērk un pārdod jau
esošu un jaunu korporāciju akcijas un obligācijas; viņi piešķir, atsauc un atgūst kredītus; īsumā viņi
veic visas tās darbības, kuru kopums tiek saukts par kapitāla un naudas tirgu. Šie veicinātāju un
spekulantu finanšu darījumi ir tie, kas virza ražošanu tajos kanālos, kuros tā apmierina
vissteidzamākās patērētāju vēlmes vislabākajā iespējamā veidā. Šie darījumi veido tirgu kā tādu. Ja tie
tiek likvidēti, netiek saglabāta neviena tirgus daļa. Tas, kas paliek, ir fragments, kas nevar pastāvēt
atsevišķi un nevar darboties kā tirgus.
Lojāla korporatīvā vadītāja nozīme uzņēmējdarbības veikšanā ir pieticīgāka nekā to pieņem šo plānu
autori. Viņam ir tikai vadības funkcija, papildu palīdzība, kas ir garantēta uzņēmējiem un kapitālistiem
un kas attiecas tikai uz pakļautības uzdevumiem. Tā nekad nevar aizstāt uzņēmējdarbības funkciju.419
Spekulanti, veicinātāji, investori un naudas aizdevēji, nosakot akciju un preču biržu un naudas tirgus
struktūru, norobežo orbītu, kādā noteiktus mazākus uzdevumus var uzticēt vadītāja ieskatam. Izpildot
šos uzdevumus, vadītājam ir jāpielāgo savas procedūras faktoru, kas sniedzas krietni ārpus viņa
vadības funkcijām, radītā tirgus struktūrai.
Mūsu problēma neattiecas uz vadības darbībām; tā attiecas uz kapitāla piešķiršanu dažādām
ražošanas nozarēm. Jautājums ir šāds: kurās nozarēs ražošanu vajadzētu palielināt vai ierobežot, kurās
nozarēs ražošanas mērķi vajadzētu mainīt, kādas jaunas nozares vajadzētu ieviest? Attiecībā uz šiem
jautājumiem ir velti atsaukties uz godīgu korporācijas vadītāju un viņa pārbaudīto iedarbīgumu. Tie,
kas jauc uzņēmējdarbību un vadību, piever acis uz ekonomikas problēmu. Darba strīdos puses nav
vadība un darbaspēks, bet gan uzņēmējdarbība (vai kapitāls) un stundas un mēneša algu saņemošie
darbinieki. Kapitālisma sistēma nav vadības sistēma; tā ir uzņēmējdarbības sistēma. Korporatīvo
vadītāju nopelni netiek nopelti, ja tiek secināts, ka ne jau viņu rīcība nosaka ražošanas faktoru
piešķīrumu dažādām rūpniecības līnijām.
Neviens nekad nav ierosinājis, ka sociālistu sabiedrība varētu mudināt veicinātājus un spekulantus
turpināt savas spekulācijas un tad savus ieņēmumus nolikt kopīgajā kasē. Tie, kas ierosina kvazitirgu
sociālistu sistēmai, nekad nav vēlējušies saglabāt akciju un preču biržas, nākotnes darījumu
tirdzniecību, un baņķierus un naudas aizdevējus kā kvaziinstitūcijas. Nav iespējams spēlēt spekulācijas
un investīcijas. Spekulanti un investori uz spēles liek paši savu turību, paši savu likteni. Tas viņus
padara atbildīgus patērētāju - galējo kapitālistu ekonomikas bosu - priekšā. Ja viņus atbrīvo no šīs
atbildības, tad viņiem tiek atņemts pats viņu raksturs. Vairs nav uzņēmēju, bet ir tikai cilvēku grupa,
kuriem vadītājs ir nodevis savu galveno uzdevumu - augstāko lietu virzības vadīšanu. Tad viņi - un
nevis nominālais vadītājs - kļūst par patiesajiem vadītājiem un viņiem ir jāstājas pretī tādai pašai
problēmai, kādu nominālais vadītājs nespēja atrisināt: aprēķinu problēmai.
Apzinoties, ka tāda ideja būtu vienkārši aplama, kvazitirgus plāna aizstāvji dažreiz neskaidri ieteica citu
izeju. Vadītājam vajadzētu rīkoties kā bankai, kas aizdot pieejamos līdzekļus tam, kas sola visvairāk. Arī
tā ir neveiksmīga ideja. Visiem tiem, kas var solīt par šiem līdzekļiem, nav - kā tas ir acīmredzams
sociālistu sabiedrības kārtībā - pašiem sava īpašuma. Solot viņus neapvalda nekādi finanšu riski, viņi
atduras pret pārāk augstas procentu likmes par aizņemtajiem līdzekļiem solīšanu. Viņi pat ne
vismazākā mērā neatvieglo atbildības nastu, kas gulstas uz vadītāju. Viņiem aizdoto līdzekļu
nedrošumu nekādā veidā neierobežo pušu garantija, kādu aizņēmēja paša līdzekļi sniedz kredīta
darījumos kapitālismā. Visi tādas nedrošības riski gulstas tikai uz sabiedrību - vienīgo visu pieejamo
resursu īpašnieku. Ja vadītājs nekavējoties piešķirtu pieejamo finansējumu tiem, kas sola visvairāk,
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viņš vienkārši uzcenojumu pievienotu nekaunībai, bezrūpībai un nesaprātīgam optimismam. Viņš
atteiktos par labu vismazāk sīkumainajiem sapņotājiem vai neliešiem. Viņam ir jāpatur savās rokās
lēmums, kā vajadzētu izlietot sabiedrības līdzekļus. Tomēr tad mēs atkal atgriežamies tur, kur sākām:
vadītājam viņa pūliņos vadīt ražošanas darbības nepalīdz intelektuāla darba divīzija, kāda kapitālismā
420
nāk klajā ar lietojamu metodi ekonomiskajiem aprēķiniem.
Ražošanas līdzekļu izmantojumu var kontrolēt privātīpašnieki vai spaidu un piespiešanas sociālais
aparāts. Pirmajā gadījumā pastāv tirgus, ir tirgus cenas ražošanas faktoriem un ir iespējami
ekonomiskie aprēķini. Otrajā gadījumā visu šo lietu trūkst. Ir velti mierināt sevi ar cerību, ka kolektīvās
421
ekonomikas orgāni būs „visuresoši” un „viszinoši”. Mēs praksioloģijā neaplūkojam visuresošu un
viszinošu Dievību, bet gan cilvēku, kas apveltīti tikai ar cilvēka prātu, rīcības. Tāds prāts nevar plānot
bez ekonomiskiem aprēķiniem.
Sociālistu sistēma ar tirgu un tirgus cenām ir tikpat pati ar iekšējām pretrunām pildīta, cik tāds ir
trīsstūrveida kvadrāta jēdziens. Ražošanu vada peļņu meklējoši uzņēmēji vai vadītāja, kuram ir
uzticēta augstākā un vienīgā vara, lēmumi. Tiek saražotas tās lietas, no kuru pārdošanas uzņēmēji
sagaida visaugstākos ieņēmumus, vai tās lietas, kuras vadītājs vēlas saražot. Jautājums ir šāds: kuram
vajadzētu būt kungam - patērētājiem vai vadītājam? Uz kuru vajadzētu gulties galīgajam lēmumam
par to, vai konkrēts ražošanas faktoru piedāvājums ir jāizmanto patēriņa preces a vai patēriņa preces
b ražošanai. Tāds jautājums nepieļauj jebkādu izvairīgu atbildi. Uz to ir jāatbild tiešā un nepārprotamā
422
veidā.

6. Matemātiskās ekonomikas diferenciālvienādojumi
Lai atbilstoši novērtētu ideju, ka matemātiskās ekonomikas diferenciālvienādojumus var izmantot
sociālistu ekonomikas aprēķinos, mums ir jāatceras, ko patiesībā nozīmē šie vienādojumi.
Izgudrojot iedomātu vienlīdzīgi mainīgas ekonomikas uzbūvi, mēs pieņemam, ka visi ražošanas līdzekļi
tiek izmantoti tā, ka katrs no tiem sniedz visaugstāk novērtētos pakalpojumus, kādus vien var sniegt.
Nekādas tālākas izmaiņas jebkura no šiem faktoriem izmantojumā nevarētu esošajos apstākļos
uzlabot vēlmju apmierinājuma stāvokli. Šādu situāciju, kad nekādas tālākas izmaiņas ražošanas
faktoru izvietojumā netiek izmantotas, raksturo diferenciālvienādojumu sistēmas. Tomēr šie
vienādojumi nesniedz nekādu informāciju par cilvēka rīcībām, ar kuru palīdzību tiek sasniegts
hipotētiskais līdzsvara stāvoklis. Viss, ko tie pasaka, ir šis: ja - statiska līdzsvara stāvoklī - m vienības a
ir izmantotas p ražošanai, un n vienības a - q ražošanai, nekādas tālākas izmaiņas pieejamo a vienību
izmantojumā nevar rasties vēlmju pamierinājuma palielinājumā. (Pat ja mēs pieņemam, ka a ir pilnībā
dalāms un pieņemam a vienību kā bezgalīgu mazu lielumu, būtu rupja kļūda apgalvot, ka a galējais
lietderīgums ir vienāds abos izmantojumos.)
Šis līdzsvara stāvoklis ir tikai iedomāta uzbūve. Mainīgā pasaulē to nav iespējams īstenot. Tas atšķiras
no pašreizējā stāvokļa, kā arī no jebkādas citas īstenojamas situācijas.
Tirgus ekonomikā uzņēmējdarbības rīcība atkal un atkal pārkārto maiņas likmes un ražošanas faktoru
piešķīrumu. Uzņēmīgs cilvēks atklāj neatbilstību starp papildfaktoru cenām un produktu cenām
nākotnē, kādas viņš tās paredz, un mēģina iegūt no šīs neatbilstības pats savai peļņai. Cena nākotnē,
kādu viņš ir nodomājis, protams, nav hipotētiskā līdzsvara cena. Nevienam darītājam nav nekāda
sakara ar līdzsvaru un līdzsvara cenām; šie jēdzieni patiesajai dzīvei un rīcībai ir sveši; tie ir papildu
instruments praksioloģijas spriešanai, kurai nav citu garīgu līdzekļu, lai aptvertu nemitīgo rīcības
nemierīgumu, izņemot pretnostatījumu ar pilnīga miera jēdzienu. Teorētiķu spriešanai ikviena izmaiņa
ir solis uz priekšu ceļā, kas, pieņemot, ka neparādās nekādi tālāki dati, beigu beigās aizved uz līdzsvara
stāvokli. Nedz teorētiķi, nedz kapitālisti un uzņēmēji, nedz patērētāji neatrodas pozīcijā, lai,
pamatojoties uz to, ko zina par pašreizējiem apstākļiem, veidotu viedokli par tādas līdzsvara cenas
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lielumu. Tāds viedoklis nav nepieciešams. Cilvēku uz izmaiņām un jaunievedumiem nemudina vīzija
par līdzsvara cenām, bet gan gaidas par ierobežota skaita priekšmetu cenu lielumu, kāds dominēs
tirgū laikā, kad viņš plāno pārdot. Uzņēmējs, sākot noteiktu projektu, domā tikai par pirmajiem
pārmaiņu soļiem, kuru rezultāts - pieņemot, ka datos parādās tikai tās izmaiņas, ko radījis viņa
projekts - būtu līdzsvara stāvoklis.
Tomēr vienādojumu, kas raksturo līdzsvara stāvokli, īstenošanai ir nepieciešamas zināšanas par
patēriņa preču vērtību gradāciju šajā līdzsvara stāvoklī. Tāda gradācija ir viens no šo vienādojumu
elementiem, kas tiek pieņemts kā zināmais. Tomēr vadītājs zina tikai savus pašreizējos vērtējumus,
nevis arī savus vērtējumus hipotētiskā līdzsvara stāvoklī. Viņš uzskata, ka - saistībā ar viņa
pašreizējiem vērtējumiem - ražošanas faktoru piešķīrums ir neapmierinošs, un viņš vēlas to mainīt.
Tomēr viņš neko nezina par to, kā pats vērtēs dienā, kad līdzsvars tiks sasniegts. Šie vērtējumi
atspoguļos apstākļus, kas izrietēs no secīgām izmaiņām ražošanā, ko viņš pats uzsāk.
Mēs šodienu saucam par dienu D1 un dienu, kad tiks izveidots līdzsvars - par Dn. Tādējādi mēs
izrietošos lielumus, kas atbilst šīm divām dienām nosaucam: parastu preču novērtējuma skalu V1 un
Vn, visu sākotnējo ražošanas kopējo piedāvājumu423 O1 un On, visu saražoto ražošanas faktoru kopējo
piedāvājumu P1 un Pn un sasummējam O1+P1 kā M1 un On+Pn kā Mn. Beigās mēs tehnoloģisko
zināšanu stāvokli saucam par T1 un Tn. Vienādojumu atrisinājumam ir nepieciešamas zināšanas par
Vn, On+Pn=Mn un Tn. Tomēr pašlaik mēs zinām tikai V1, O1+P1=M1 un T1.
Būtu nepieļaujams pieņemt, ka šie lielumi D1 ir vienādi ar Dn, jo līdzsvara stāvokli nevar iegūt, ja
parādās tālākas izmaiņas datos. Tālāku izmaiņu datos neesamība, kas ir priekšnosacījums līdzsvara
izveidei, attiecas tikai uz tādām izmaiņām, kas varētu izjaukt apstākļu pielāgojumu tiem elementiem,
kas darbojas jau pašlaik. Sistēma nevar sasniegt līdzsvara stāvokli, ja jauni elementi - iespiežoties no
ārienes - novirza to no tām kustībām, kas virzītas uz līdzsvara izveidi.424 Tomēr, kamēr līdzsvars vēl nav
sasniegts, sistēma atrodas nepārtrauktā kustībā, kas maina datus. Tendence uz līdzsvara izveidi, ko
nepārtrauc jebkādu izmaiņu datos no ārpuses parādīšanās, pati par sevi ir izmaiņu datos pēctecība.
P1 ir lielumu kopums, kas neatbilst šodienas vērtējumiem. Tas ir rezultāts rīcībām, ko vadīja pagātnes
vērtējumi un kas saskārās ar tehnoloģisko zināšanu un informācijas par pieejamajiem primāro
ražošanas faktoru resursiem stāvokli, kas atšķīrās no pašreizējā stāvokļa. Viens no iemesliem, kādēļ
sistēma nav līdzsvarā, ir tieši tas, ka P1 nav pielāgots pašreizējiem apstākļiem. Ir fabrikas, instrumenti
un citu ražošanas faktoru piegādes, kādas līdzsvara stāvoklī nebūtu, un citas fabrikas, instrumenti un
piegādes, kas ir jāsaražo, lai izveidotu līdzsvaru. Līdzsvars parādīsies tikai tad, ja šīs traucējošās P1
daļas, kamēr vien tās vēl ir lietojamas, tiks nolietotas un aizstātas ar priekšmetiem, kas atbilst citu
vienlaicīgo datu, proti, V, O un T stāvoklim. Cilvēkam, kas darbojas, ir jāzina nevis situācija līdzsvara
stāvoklī, bet gan informācija par vispiemērotāko metodi P1 pārveidei Pn ar secīgiem soļiem. Attiecībā
uz šo uzdevumu vienādojumi ir nelietderīgi.
Šīs problēmas nevar uzveikt, likvidējot P un paļaujoties tikai uz O. Taisnība, ka tikai sākotnējo
ražošanas faktoru izlietojuma veids nosaka saražoto ražošanas faktoru - starpproduktu - kvalitāti un
kvantitāti. Tomēr informācija, ko varētu tādā veidā iegūt, attiecas tikai uz līdzsvara apstākļiem. Tā
mums neko nepasaka par metodēm un procedūrām, kas izmantojamas līdzsvara īstenošanai. Pašlaik
mēs esam pretnostatīti P1 piedāvājumam, kas ir atšķirīgs no līdzsvara stāvokļa. Mums ir jāņem vērā
reālie apstākļi, tas ir P1, un nevis hipotētiskie apstākļi Pn.
Šis hipotētiskais nākotnes līdzsvara stāvoklis parādīsies tad, kad visas ražošanas metodes būs
pielāgotas darītāju vērtējumiem un tehnoloģisko zināšanu stāvoklim. Tad strādāts tiks
vispiemērotākajās vietās ar visatbilstošākajām tehnoloģiskajām metodēm. Mūsdienu ekonomika ir
atšķirīga. Tā darbojas ar citiem līdzekļiem, kas neatbilst līdzsvara stāvoklim un nav ņemama vērā
vienādojumu, kas raksturo šo stāvokli matemātiskos simbolos, sistēmā. Zināšanas par apstākļiem, kas
dominēs līdzsvarā, ir nelietderīgas vadītājam, kura uzdevums ir rīkoties šodien pašreizējos apstākļos.
Viņam ir jāuzzina, kā visekonomiskāk darboties ar pašlaik pieejamajiem līdzekļiem, kas ir laikmeta ar
atšķirīgiem vērtējumiem, atšķirīgām tehnoloģiskajām zināšanā un atšķirīgu informāciju par atrašanās
vietas problēmām mantojums. Viņam ir jāzina, kurš solis viņam ir jāsper nākamais. Šajā dilemmā
vienādojumi nekādi nepalīdz.
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Piedāvājums nozīmē kopējo inventāru, kurā viss pieejamais piedāvājums ir detalizēti norādīts
klasēs un daudzumos. Katra klase aptver tikai tādus priekšmetus, kuriem jebkurā ziņā (piemēram, arī
attiecībā uz to atrašanās vietu) tiešām ir vienāda nozīme vēlmju apmierinājumā.
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Protams, mēs varam pieņemt, ka T1 ir vienlīdzīgs Tn, ja mēs esam gatavi netieši norādīt, ka
tehnoloģiskās zināšanas ir sasniegušas savu beigu posmu.
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Pieņemsim, ka izolētā valstī, kuras ekonomiskie apstākļi ir tādi kā Centrāleiropā deviņpadsmitā
gadsimta vidū, valda diktators, kurš lieliski pazīst mūslaiku amerikāņu tehnoloģiju. Šis vadītājs vispār
zina, uz kādu mērķi viņam vajadzētu vadīt valsts, kas uzticēta viņa gādībai, ekonomiku. Tomēr pat
pilnīgas zināšanas par pašreizējiem apstākļiem Amerikā nevarētu viņam būt lietderīgas attiecībā uz
problēmu par dotās ekonomikas sistēmas pāreju ar secīgiem soļiem - vispiemērotākajā un
izdevīgākajā veidā - uz mērķa sistēmu.
Pat ja - argumenta dēļ - mēs pieņemam, ka brīnumaina iedvesma ir ļāvusi vadītājam bez
ekonomiskiem aprēķiniem atrisināt visas problēmas par visizdevīgāko visu ražošanas darbību
izkārtojumu un ka viņa prātā ir precīzs tēls par galējo mērķi, uz ko viņam ir jātiecas, joprojām
saglabājas būtiskas problēmas, ko nevar atrisināt bez ekonomiskiem aprēķiniem. Vadītāja uzdevums
nav sākt no pašiem civilizācijas pamatiem un sākt ekonomikas vēsturi no pirmās švīkas. Elementi, ar
kuru palīdzību viņam ir jādarbojas, nav tikai dabas resursi, ko nav skāris iepriekšējs izmantojums. Tie ir
arī ražošanas līdzekļi, kas ir pagātnē saražoti un ir neapmaināmi vai nav pilnībā apmaināmi jauniem
projektiem. Mūsu turība ir iemiesota tieši šajos artefaktos, kas saražoti situācijā, kurā vērtējumi,
tehnoloģiskās zināšanas un daudzas citas lietas bija atšķirīgas no tā, kādas ir pašlaik. To struktūrai,
kvalitātei, daudzumam un atrašanās vietai ir galvenā nozīme izvēlē par visām turpmākajām
ekonomiskajām darbībām. Daži no tiem var būt pilnībā nelietderīgi jebkādam tālākam izmantojumam,
tiem ir jāpaliek par „neizmantoto jaudu”. Tomēr lielākā daļa no tiem ir jāizmanto, ja mēs nevēlamies
no jauna sākt ar pirmatnējā cilvēka ārkārtīgo nabadzību un trūkumu un vēlamies izdzīvot periodā, kas
šķir mūs no dienas, kurā būs sasniegts ražošanas aparāta pārveidojums atbilstoši jaunajiem plāniem.
Vadītājs nevar tikai izveidot jaunu uzbūvi, nelauzot galvu par savu pavalstnieku likteni gaidīšanas
periodā. Viņam ir jāizmanto ikviena jau pieejamo ražošanas līdzekļu vienība vislabākajā iespējamā
veidā.
Ne tikai tehnokrāti, bet arī visu iespējamo viedokļa noskaņu sociālisti atkal un atkal atkārto, ka līdz šim
uzkrātā bagātība ir tas, kas padara īstenojamus viņu ambiciozos plānus. Tomēr tajā pašā elpas vilcienā
viņi ignorē to, ka šo turību lielā mērā veido ražošanas līdzekļi, kas ir saražoti pagātnē un ir vairāk vai
mazāk novecojuši no mūsu pašreizējā vērtējuma un tehnoloģisko zināšanu viedokļa. Viņu skatījumā
vienīgais ražošanas mērķis ir pārveidot rūpniecības aparātu tā, lai dzīve vēlākām paaudzēm būtu
bagātāka. Viņuprāt, laikabiedri vienkārši ir zudusī paaudze, cilvēki, kuru vienīgajam mērķim ir jābūt
smagi strādāt un pūlēties nedzimušo labā. Tomēr reālie cilvēki ir citādāki. Viņi vēlas ne tikai radīt
labāku pasauli, kur dzīvot viņu mazdēliem; arī viņi paši vēlas izbaudīt dzīvi. Viņi vēlas visiedarbīgākajā
veidā izmantot tos ražošanas līdzekļus, kas ir pieejami pašlaik. Viņi tiecas uz labāku nākotni, tomēr viņi
vēlas šo mērķi sasniegt visekonomiskākajā veidā. Šīs vēlmes īstenojumam arī viņi nevar iztikt bez
ekonomiskiem aprēķiniem.
Nopietna kļūda bija uzskatīt, ka līdzsvara stāvokli var izskaitļot ar matemātiskām darbībām,
pamatojoties uz zināšanām par nelīdzsvara stāvokļa apstākļiem. Ne mazāk kļūdaini bija uzskatīt, ka
tādas zināšanas par apstākļiem hipotētiskā līdzsvara stāvoklī varētu jebkādā veidā būt noderīgas
cilvēkam, kurš darbojas, viņa meklējumos pēc labākā iespējamā risinājuma problēmām, ar kurām
viņam jāsaskaras ikdienas izvēlēs un rīcībās. Tādēļ nav nepieciešamības uzsvērt, ka teiksmainais
vienādojumu skaits, kas praktiskam metodes izmantojumam būtu jāatrisina ik dienu no jauna, visu
425
ideju padarītu absurdu pat tad, ja tā patiešām būtu saprātīga tirgus ekonomikas aprēķinu aizstājēja.
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Par šo algebrisko problēmu skatīt Pareto, „Manuel d’économie politique” (Politiskās ekonomikas
rokasgrāmata) (2.izdevums, Parīzē, 1927.gadā), no 233lpp.; un Hajeks, „Collectivist Economic
Planning” („Kolektīvisma ekonomikas plānošana”) (Londonā, 1935.gadā), 207.-214.lpp. - Tādēļ
elektronisko skaitļotāju būvēšana neietekmē mūsu problēmu.
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SESTĀ DAĻA KAVĒTA TIRGUS EKONOMIKA
XXVII.

VALDĪBA UN TIRGUS

1. Ideja par trešo sistēmu
Ražošanas līdzekļu privātīpašumu (tirgus ekonomiku vai kapitālismu) un sabiedrisku ražošanas līdzekļu
īpašumu (sociālismu vai komunismu, vai „plānošanu”) var vienkārši izšķirt. Katra no šīm divām
sabiedrības ekonomikas organizācijas sistēmām ir atvērta precīzam un nepārprotamam aprakstam un
definīcijai. Tās nekad nevar sajaukt vienu ar otru; tās nevar jaukt un apvienot; nekāda pakāpeniska
pāreja neved no vienas no tām pie otras; tās ir savstarpēji nesavienojamas. Attiecībā uz vieniem un
tiem pašiem ražošanas faktoriem var pastāvēt tikai privāta kontrole vai sabiedriska kontrole. Ja
sociālās sadarbības sistēmā tikai daļa ražošanas līdzekļu ir pakļauti sabiedriskam īpašumam, kamēr
pārējos kontrolē privātpersonas, netiek radīta jaukta sistēma, kas apvieno sociālismu un
privātīpašumu.
Sistēma paliek tirgus sabiedrība, pieņemot, ka socializētais sektors nekļūst pilnībā nošķirts no
nesocializētā sektora un vada stingras autarķijas esību. (Šajā pēdējā gadījumā ir divas sistēmas, kas
neatkarīgi pastāv viena otrai līdzās – kapitālistu un sociālistu.) Sabiedriskā īpašumā esoši uzņēmumi
darbojas sistēmā, kurā ir privātā īpašumā esoši uzņēmumi un tirgus, un socializētas valstis, kas
apmainās ar precēm un pakalpojumiem ar nesociālistu valstīm, ir apvienotas kopīgā tirgus
ekonomikas sistēmā. Tās ir pakļautas tirgus likumam, un tām ir iespēja izmantot ekonomiskus
aprēķinus.426
Ja kāds apsver ideju par trešās cilvēku sadarbības ar darba dalīšanu sistēmas novietošanu blakus vai
starp šīm divām sistēmām, viņš vienmēr var sākt tikai no tirgus ekonomikas jēdziena, nekad no
sociālisma jēdziena. Sociālisma jēdziens ar tā stingro monismu un centrālismu, kas piešķir pilnvaras
izvēlēties un rīkoties tikai vienā gribā, neļauj nekādus kompromisus vai piekāpšanos; tāda uzbūve nav
ietekmējama ar jebkādiem pielāgojumiem vai izmaiņām. Tomēr tirgus ekonomikas plānā situācija ir
atšķirīga. Tur tirgus duālisms un valdības spaidu un piespiešanas vara, rosina dažādas idejas. Vai
patiešām kategoriski un lietderīgi, jautā cilvēki, ir tas, ka valdība pati paliek ārpus tirgus? Vai valdības
uzdevumam nevajadzētu būt iejaukties un izlabot tirgus darbību? Vai ir jāpacieš kapitālisma vai
sociālisma alternatīva? Vai, iespējams, vēl ir kādas citas īstenojamas sociālās organizācijas sistēmas,
kas nav nedz komunisms, nedz tīra un netraucēta ekonomika?
Tādējādi cilvēki ir izgudrojuši dažādus trešos risinājumus, sistēmas, kuras, kā tiek apgalvots, ir tikpat
tālu no sociālisma, cik tās ir no kapitālisma. To autori apgalvo, ka šīs sistēmas nav sociālistu, jo to
mērķis ir saglabāt ražošanas līdzekļus privātīpašumā, un ka tās nav kapitālistu, ko tās likvidē tirgus
ekonomikas “trūkumus”. Iesaistīto problēmu zinātniskam risinājumam, kas noteikti ir neitrāls attiecībā
uz visiem vērtību spriedumiem un tādēļ nav nolemts nekādām kapitālisma iezīmēm, piemēram,
kļūdainumam, neizdevīgumam vai netaisnīgumam, ir nederīgs tāds emocionāls ierosinājums
par iejaukšanos. Ekonomikas uzdevums ir analizēt un meklēt patiesību. Tai nav jāslavē vai jāpeļ no
jebkādu standarta iepriekšizveidotu postulātu vai aizspriedumu viedokļa. Par iejaukšanās politiku ir
jāuzdod un jāatbild tikai uz vienu jautājumu: kā tā darbojas?

2. Iejaukšanās
Ir divi modeļi sociālisma īstenošanai.
Pirmais modelis (mēs to varam saukt par Ļeņina vai krievu modeli) ir tīri birokrātisks. Visas rūpnīcas,
veikali un fermas formāli ir nacionalizētas (verstaatlicht); tās ir civilu ierēdņu vadītas valdības nodaļas.
Katrai ražošanas aparāta vienībai ir tādas pašas attiecības ar augstāku centrālu organizāciju, kādas ir
vietējai pasta nodaļai ar pasta ministru.
Otrais modelis (mēs to varam saukt par Hindenburga vai vācu modeli) nomināli un šķietami saglabā
ražošanas līdzekļu atrašanos privātīpašumā un rada iespaidu par ierastām tirgu, cenu, algu un
426
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procentu likmēm. Tomēr šeit vairs nav uzņēmēju, bet gan tikai iestādes vadītāji (Betriebsfuhrer
nacistu likumu normu terminoloģijā). Šie iestādes vadītāji šķietami ir noderīgi viņiem uzticēto
uzņēmumu darbībā; viņi pērk un pārdod, noalgo un atlaiž darbiniekus un atalgo viņu pakalpojumus,
uzņemas parādus un maksā procentus un amortizāciju. Tomēr visās savās darbībās viņiem bez
ierunām ir jāpakļaujas pavēlēm, ko izdevis valdības ražošanas pārvaldes augstākais birojs. Šis birojs
428
(Reichswirtschaftsministerium nacistiskajā Vācijā) pasaka iestādes vadītājiem, ko un kā ražot, par
kādām cenām un no kā iepirkt, par kādām cenām un kam pārdot. Tas katram strādniekam piešķir viņa
darbu un nosaka viņa algas. Tas nospriež, kam un ar kādiem nosacījumiem kapitālistiem ir jāuztic savi
līdzekļi. Tirgus maiņa ir tikai izlikšanās. Visas algas, cenas un procentu likmes ir valdības noteiktas; tās
ir algas, cenas un procentu likmes tikai pēc izskata; patiesībā tās ir tikai kvantitatīvi nosacījumi vadības
rīkojumos, kas nosaka katra pilsoņa darbu, ienākumus, patēriņu un dzīves līmeni. Valdība vada visas
ražošanas darbības. Iestādes vadītāji ir pakļauti valdībai, nevis patērētāju pieprasījuma un tirgus cenu
struktūrai. Tas ir sociālisms ar ārēju kapitālisma terminoloģijas masku. Daži kapitālistu tirgus
ekonomikas apzīmējumi ir saglabāti, tomēr tie nozīmē kaut ko pilnībā atšķirīgu no tā, ko tie nozīmē
tirgus ekonomikā.
Uz to ir jānorāda, lai novērstu apjukumu starp sociālismu un iejaukšanās politiku. Iejaukšanās vai
traucētas tirgus ekonomikas sistēma atšķiras no vācu sociālisma modeļa ar to vien, ka tā joprojām ir
tirgus ekonomika. Varas institūcija iejaucas tirgus ekonomikas darbībā, tomēr tā nevēlas vispār
likvidēt tirgu. Tā vēlas, lai ražošana un patēriņš attīstās atšķirīgi no tām līnijām, kādas paredz
netraucēts tirgus, un tā vēlas sasniegt savu mērķi, iedvešot tirgus darbībā rīkojumus, pavēles un
aizliegumus, kuru īstenošanai gatavībā ir policijas spēki un tās vardarbīgas spaidu un piespiešanas
aparāts. Tomēr tās ir atsevišķas iejaukšanās darbības. Valdības mērķos nav apvienot tās kopīgā
sistēmā, kas nosaka visas cenas, algas un procentu likmes un tādējādi pilnībā kontroli pār ražošanu un
patēriņu nodot varas institūciju rokās.
Traucētas tirgus ekonomikas vai iejaukšanās sistēmas mērķis ir saglabāt no vienas puses duālismu
noteiktās valdības darbību jomās un no otras puses ekonomisko brīvību tirgus sistēmā. Tas, kas to
raksturo kā tādu, ir fakts, ka valdība neierobežo savas darbības ar ražošanas līdzekļu atrašanās
privātīpašumā saglabājumu un aizsardzību pret vardarbīgu vai krāpniecisku aizskaršanu. Valdība
iejaucas uzņēmējdarbības gaitā ar rīkojumiem un aizliegumiem.
Iejaukšanās ir institūcijas, kas atbildīga par sabiedrības spaidu un piespiešanas administratīvo aparātu,
tieši vai netieši izdots dekrēts, kas liek uzņēmējiem un kapitālistiem dažus no ražošanas faktoriem
izmantot atšķirīgi no tā, kā tos izmantotu, ja tie pakļautos vienīgi tirgus diktātam. Tāds dekrēts var būt
pavēle kaut ko darīt vai arī pavēle kaut ko nedarīt. Nav obligāti, lai tādu dekrētu tieši izdod pati
noteikta un vispāratzīta institūcija. Var gadīties, ka dažas citas aģentūras nepamatoti pašas sev
piedēvē pilnvaras izdot tādus rīkojumus vai aizliegumus un padarīt tos spēkā esošus pašas ar savu
vardarbīgu spaidu un piespiešanas aparātu. Ja atzītā valdība pieļauj tādas procedūras vai pat tās
atbalsta, izmantojot savu valdības politisko aparātu, situācija ir tāda, it kā būtu rīkojusies pati valdība.
Ja valdība ir pret citu aģentūru vardarbīgu rīcību, tomēr tai neizdotas apspiest pašai ar saviem
bruņotajiem spēkiem, lai gan tā vēlētos to apspiest, rodas anarhija.
Ir svarīgi atcerēties, ka valdības iejaukšanās vienmēr nozīmē vardarbīgu rīcību vai tādas rīcības
draudus. Finansējums, ko valdība iztērē jebkādiem mērķiem, tiek ievākts no nodokļiem. Un nodokļus
maksā tādēļ, ka nodokļu maksātāji baidās no pretestības izrādīšanas nodokļu iekasētājiem. Viņi zina,
ka jebkāda nepakļaušanās vai pretošanās ir bezcerīga. Kamēr vien situācija ir šāda, valdība var iekasēt
naudu, ko tā vēlas iztērēt. Valdība kā pēdējo var izmantot bruņotus vīrus, policistus, žandarmus,
karavīrus, cietumsargus un bendes. Vadības būtiska raksturpazīme ir savu dekrētu īstenošana ar
sišanu, nogalināšanu un ieslodzīšanu. Tie, kas prasa lielāku valdības iesaistīšanos, galu galā prasa
lielākus spaidus un mazāku brīvību.
Lai pievērstu uzmanību šim faktam, nav jāietver nekāds valdības darbību atspoguļojums. Skaudrajā
īstenībā miermīlīga sociālā sadarbība ir neiespējama, ja nav veikta nodrošināšanās nesabiedriskas
rīcības, ko veic nepakļāvīgi indivīdi un indivīdu grupas, vardarbīgai novēršanai un apspiešanai. Ir
jāiebilst pret bieži atkārtoto frāzi, ka valdība ir ļaunums, lai gan nepieciešams un obligāts ļaunums.
Mērķa sasniegšanai ir nepieciešami līdzekļi - tā veiksmīgai īstenošanai ir jāveic izmaksas. To aprakstīt
kā ļaunumu šī jēdziena morālā nozīmē ir patvaļīgs vērtību spriedums. Tomēr saistībā ar moderno
tendenci valdību un valsti pielīdzināt dievībai ir labi atgādināt pašiem sev, ka senie romieši, apzīmējot
427
428

Betriebsfuhrer - no vācu valodas - saimnieciskās darbības vadītājs
Reichswirtschaftsministerium - no vācu valodas - Ekonomikas ministrija

Lapa 371 no 458

valsti ar rīkšu saišķi ar tā vidū iespraustu cirvi, bija reālistiskāki par mūsu laikabiedriem, kas valstij
piedēvē visas Dieva īpašības.

3. Valdības funkciju norobežošana
Dažādas domāšanas skolas, izrādoties ar uzpūtīgajiem filozofijas un politiskās zinātnes likumu
vārdiem, nododas veltīgām un tukšām pārdomām par valdības funkciju norobežošanu. Sākot ar tīri
patvaļīgiem pieņēmumiem par šķietami mūžīgām un neapšaubāmām vērtībām un mūžīgu taisnīgumu,
tās nepamatoti sev piedēvē pasaulīgo lietu augstākās tiesas funkcijas. Tās nepareizi izskaidro pašas
savus patvaļīgos vērtību spriedumus, kas atvasināti no intuīcijas kā Visuvarenā vai lietu dabas balss.
Tomēr nav tādas lietas kā mūžīgs standarts par to, kas ir taisnīgs un kas netaisnīgs. Dabai nav
pazīstama ideja par pareizo un nepareizo. „Tev nebūs nogalināt” noteikti nav daļa no dabas likuma.
Dabas apstākļu raksturīga iezīme ir tas, ka viens dzīvnieks gatavojas nogalināt citus dzīvniekus un ka
daudzas sugas nevar izdzīvot, ja vien nenogalina citus. Uzskats par pareizo un nepareizo ir cilvēka
instruments - noderīgs priekšraksts, kas sagatavots, lai būtu iespējama sociālā sadarbība darba
dalīšanā. Visi morāles likumi un cilvēka likumi ir līdzeklis, kā īstenot noteiktus mērķus. Nav pieejama
neviena cita metode to labās vai sliktās kvalitātes apstiprinājumam, kā vien rūpīga to lietderīguma
izvēlēto mērķu, uz kuriem notiek tiekšanās, sasniegšanai pārbaude.
No dabas likuma uzskata daži cilvēki secina par ražošanas līdzekļu privātīpašuma institūcijas
taisnīgumu. Citi cilvēki dabas likumu izmanto ražošanas līdzekļu privātīpašuma atcelšanas
attaisnojumam. Tā kā dabas likuma ideja ir diezgan patvaļīga, tādas diskusijas nav atvērtas
nokārtojumam.
Valsts un valdība nav mērķi, bet gan līdzekļi. Ļaunuma uztiepšana citiem cilvēkiem tieša
apmierinājuma avots ir tikai sadistiem. Vispāratzītas varas institūcijas izmanto spaidus un piespiešanu,
lai nodrošinātu raitu noteiktas sociālās organizācijas sistēmas darbību. Jomas, kurā spaidi un
piespiešana tiek piemērota, un likumu, kas tiks piemēroti ar policijas aparātu, nosaka pieņemtā sociālā
kārtība. Tā kā valsts un valdība ir veidota, lai šī sociālā sistēma darbotos droši, valdības funkciju
norobežošana ir jāpielāgo tās prasībām. Vienīgais standarts likumu un metožu to ieviešanai
apstiprinājumam ir tas, vai tās ir iedarbīgas sociālās kārtības, kuru ir vēlams saglabāt, nodrošināšanā.
Taisnīguma uzskats ir jēgpilns vien tad, kad tas attiecas uz noteiktu normu sistēmu, kas pati par sevi ir
šķietami neapstrīdēta un droša pret jebkādu kritiku. Daudzas tautas ir stingri pieturējušās pie
doktrīnas, ka tas, kas ir pareizi un kas ir nepareizi, ir noteikts no visattālāko laikmetu ausmas uz
mūžību. Likumdevēju un tiesu uzdevums nebija radīt likumus, bet noskaidrot, kas, pamatojoties uz
nemainīgo taisnīguma ideju, ir pareizs. Šo mācību, kuras rezultāts bija seno paražu un institūciju
nelokāms konservatīvisms un pārakmeņošanās, apstrīdēja dabas tiesību mācība. Kategoriskajiem
valsts likumiem tika pretnostatīts „augstāka” likuma - dabas likuma - uzskats. No patvaļīgā dabas
likuma standarta spēkā esošie statūti un institūcijas tika sauktas par taisnīgām vai netaisnīgām.
Labajam likumdevējam tika uzticēts uzdevums izveidot nelokāmus likumus, kas atbilst dabas likumam.
Pamata kļūdas, kas bija iesaistītas šajās divās mācībās, kopš tiem laikiem jau sen ir atmaskotas. Tiem,
kurus tās nemaldina, ir acīmredzams, ka vērsties pie taisnīguma debatēs par jaunu likumu izstrādi, ir
riņķveida spriešanas gadījums. De lege ferenda429 nav tādas lietas kā taisnīgums. Taisnīguma uzskatu
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loģiski var izmantot vienīgi de lega lata . Tam ir jēga tikai tad, kad apstiprina vai neapstiprina
noteiktu rīcību no valsti spēkā esošu likumu viedokļa. Apsverot izmaiņas valsts tiesiskajā sistēmā,
pārrakstot vai atceļot likumus un rakstot jaunus likumus, problēma nav taisnīgums, bet sociālais
izdevīgums un sociālā labklājība. Nav tādas lietas kā pilnīgs taisnīguma uzskats, kas neattiecas uz
noteiktu sociālās organizācijas sistēmu. Nevis taisnīgums nosaka lēmumu par labu noteiktai sociālai
sistēmai. Tā - gluži pretēji - ir sociāla sistēma, kas nosaka, ko vajadzētu uzskatīt par pareizu un ko par
nepareizu. Ārpus sociālās saiknes nav nedz pareizā, nedz nepareizā. Hipotētiskam un pašpietiekamam
indivīdam taisnīguma un netaisnīguma uzskati ir tukša skaņa. Tāds indivīds spēj izšķirt tikai starp to,
kas viņam ir izdevīgāk un kas viņam ir mazāk izdevīgi. Taisnīguma ideja vienmēr attiecas uz sociālo
sadarbību.
Aplami ir iejaukšanās politiku attaisnot vai noraidīt no šķietamas un patvaļīgas pilnīga taisnīguma
idejas viedokļa. Ir velti apsvērt taisnīgu valdības uzdevumu norobežošanu no jebkāda aizspriedumaina
429
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mūžīgu vērtību standarta. Ne mazāk nepieļaujami ir izsecināt piemērotus valdības uzdevumus no
pašiem valdības, valsts, likuma un taisnīguma uzskatiem. Tieši tādēļ bezjēdzīgas bija Viduslaiku
431
sholastikas, Fihtes, Šellinga un Hēgeļa, un vācu Bergriffsjurisprudenz
spekulācijas. Jēdzieni ir
spriešanas instrumenti. Tos nekad nedrīkst uzskatīt par regulējošiem principiem, kas diktē rīcības
veidus.
Nevajadzīgas garīgas vingrošanas izrādīšana ir uzsvērt, ka valsts un suverenitātes uzskati loģiski ietver
pilnīgu pārākumu un tādējādi nepieļauj jebkādu valsts darbību ierobežojuma ideju. Neviens
neapšauba to, ka valstij ir vara izveidot totalitārismu teritorijā, kurā tā ir suverēna. Problēma ir tajā,
vai tāds valdības paņēmiens ir vai nav izdevīgs no sociālās sadarbības saglabāšanas un funkcionēšanas
viedokļa. Attiecībā uz šo problēmu nav noderīga neviena sarežģīta jēdzienu un uzskatu ekseģēze. Tas
ir jāizlemj praksioloģijai, nevis neīstai valsts un tiesību metafizikai.
Likuma un politiskās zinātnes filozofija nezina, kā atklāt jebkādu iemeslu, kādēļ valdībai nevajadzētu
kontrolēt cenas un sodīt tos, kas nepakļaujas ar dekrētu noteiktajiem cenu griestiem, tāpat kā tiek
sodīti slepkavas un zagļi. Viņu skatījumā, privātīpašuma institūcija ir tikai atceļama labvēlība, ko
nožēlojamiem indivīdiem dāsni piešķīris visvarenais valdnieks. Nevar būt nekas nepareizs pilnīgā vai
daļējā likumu, ko piešķīra šī labvēlība, atcelšanā; nevar paust nekādu saprātīgu iebildumu pret
atsavināšanu un konfiskāciju. Likumdevējam ir brīvas rokas ar jebkādu sociālu sistēmu aizstāt
ražošanas līdzekļu atrašanos privātīpašumā, tieši tāpat kā viņam ir brīvas rokas ar citu valsts himnu
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aizstāt to, kas bija pieņemta pagātnē. Formulējums car tel est notre bon plasir ir vienīgais suverēna
likumdevēja uzvedības princips.
Pret visu šo formālismu un tiesisko dogmatismu ir vēlreiz jāuzsver, ka vienīgais likumu un sociālā
spaidu un piespiešanas aparāta mērķis ir nodrošināt raitu sociālās sadarbības funkcionēšanu. Ir
acīmredzams, ka valdībai ir pilnvaras izdot dekrētu par maksimuma cenām un ieslodzīt cietumā vai
izpildīt nāvessodu tiem, kas pārdod vai pērk par augstāku cenu. Tomēr jautājums ir par to, vai tāda
politika var vai nevar sasniegt mērķus, kurus valdība vēlas sasniegt ar tās pielietojumu. Tā ir tīri
praksioloģijas un ekonomikas problēma. Nedz likuma, nedz politiskās zinātnes filozofija nevar sniegt
nekādu ieguldījumu tās atrisinājumā.
Iejaukšanās problēma nav pareiza „dabisko”, „taisnīgo” un „piemēroto” valsts un valdības uzdevumu
norobežošanas problēma. Jautājums ir: kā darbojas iejaukšanās sistēma? Vai tā var īstenot tos
mērķus, kurus cilvēki, to pielietojot, vēlas sasniegt?
Neskaidrība un sprieduma trūkums, kas parādās iejaukšanās politikas problēmu aplūkojumā, ir
patiešām apbrīnojams. Piemēram, ir cilvēki, kas argumentē šādi: ir acīmredzams, ka ir nepieciešams
satiksmes regulējums uz sabiedriskajiem ceļiem. Neviens neiebilst pret valdības iejaukšanos
automašīnu vadītāju uzvedībā. Laissez faire aizstāvji nonāk pretrunā paši sev cīnoties pret valdības
iejaukšanos tirgus cenās un tomēr necīnoties par valdības regulējuma satiksmē likvidāciju.
Šī argumenta kļūdīgums ir nepārprotams. Satiksmes uz ceļa regulējums ir viens no uzdevumiem, kas
uzticēts dienestam, kas pārvalda ceļus. Ja tas ir valdības vai pašvaldības dienests, tam ir jāpilda šis
uzdevums. Dzelzceļa vadības uzdevums ir noteikt vilcienu kursēšanas grafiku, un viesnīcas vadības
uzdevums ir izlemt, vai ēdamistabā ir jāskan mūzikai. Ja valdība pārvalda dzelzceļu vai viesnīcu,
valdības uzdevums ir regulēt šīs lietas. Valsts operā valdība izlemj, kuras operas ir jāiestudē un kuras
nevajadzētu; tomēr non sequitur būtu no šī fakta izsecināt, ka valdības uzdevums būtu arī izlemt šīs
lietas ar valdību nesaistītā operā.
Iejaukšanās politikas doktrīnas atkal un atkal atkārto, ka tās neplāno atcelt ražošanas līdzekļu
atrašanos privātīpašumā, uzņēmējdarbības rīcības un tirgus apmaiņu. Tāpat jaunākās iejukšanās
433
politikas versijas - vācu „soziale Marktwirtschaft ” atbalstītāji uzsver, ka viņi uzskata tirgus
ekonomiku par labāko iespējamo un vēlamāko sabiedrības ekonomikas organizācijas sistēmu un ka
viņi ir pret sociālisma valdības visvarenību. Tomēr, protams, visi šie ceļa vidus politikas aizstāvji ar
tādu pašu sparu uzsver, ka viņi noraida Mančestras un laissez-faire liberālismu. Ir nepieciešams, viņi
teic, lai valsts iejauktos tirgus parādībās, kad vien un kur vien „ekonomikas spēku neierobežotas
rīcības brīvības” rezultāts ir apstākļi, kas liekas „sociāli” nevēlami. Tā apgalvojot viņi par pašsaprotamu
uztver to, ka valdība, pie kuras vēršas, lai ikvienā gadījumā noteiktu, vai konkrētais ekonomikas fakts ir
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uzskatāms par peļamu no „sociālā” viedokļa vai tāds nav, un tādējādi vai tirgus stāvokļa dēļ ir
nepieciešama īpaša valdības rīcības iejaukšanās vai tāda nav nepieciešama.
Visi šie iejaukšanās politikas aizstāvji nespēj apzināties, ka viņu programmā tādējādi ietver pilnīgas
valdības augstākās varas ieviešanu visos ekonomikas jautājumos un beigu beigās rada situāciju, kas
neatšķiras no tās, kas tiek saukta par vācu vai Hindenburga sociālisma modeli. Ja valdības jurisdikcijā ir
izlemt, vai noteikti ekonomikas apstākļi pamato vai nepamato tās iejaukšanos, tirgum netiek atstāta
nekāda darbības joma. Tad tie vairs nav patērētāji, kas beigu beigās nosaka, kas ir jāražo, kādā
daudzumā, kādā kvalitātē, kam, kur un kā, - bet gan to dara valdība. Tiklīdz netraucēta tirgus sniegtais
rezultāts atšķiras no tā, ko varas institūcijas uzskata par „sociāli” vēlamu, valdība iejaucas. Tas nozīmē,
ka tirgus ir brīvs tikmēr, kamēr dara tieši to, ko valdība vēlas, lai tas darītu. Tas var „brīvi” darīt to, ko
varas institūcijas uzskata par „pareizu”, bet tas nevar darīt to, ko tās uzskata par „nepareizu”; lēmums
par to, kas ir pareizs un kas ir nepareizs, ir valdības ziņā. Tādējādi iejaukšanās mācība un prakse beigu
beigās virzās uz atteikšanos no tā, kas sākotnēji tās atšķīra no galīga sociālisma, un pilnībā pieņem
totalitārisma visaptverošas plānošanas principus.

4. Taisnīgums kā galīgais indivīda rīcību standarts
Saskaņā ar plaši izplatītu viedokli ir iespējams - pat bez valdības iejaukšanās uzņēmējdarbībā - novērst
tirgus ekonomikas darbību no tām līnijām, kādās tā attīstītos, ja tiktu atstāta vienīgi peļņas motivācijas
kontrolē. Sociālas reformas, kas sasniegta saskaņā ar kristietības principiem vai „patiesas” morāles
prasībām, aizstāvji apgalvo, ka arī sirdsapziņai vajadzētu vadīt labiem nodomiem pilnus cilvēkus viņu
darbībās tirgū. Ja visi cilvēki būtu gatavi ne tikai bažīties par peļņu, bet ne mazāk arī par saviem
reliģiskajiem un morālajiem pienākumiem, nekādi valdības spaidi un piespiešana nebūtu vajadzīgi, lai
lietas sakārtotu pareizi. Nepieciešama nav valdības un valsts likumu reforma, bet gan cilvēka garīgā
attīrīšanās, atgriešanās pie Tā Kunga baušļiem un morāles kodeksa priekšrakstiem, aiziešana no
alkatības un savtības netikumiem. Tad būs viegli saskaņot ražošanas līdzekļu atrašanos privātīpašumā
ar taisnību, taisnīgumu un godīgumu. Kapitālisma postošās ietekmes būs likvidētas bez kaitējuma
indivīda brīvībai un ierosmei. Cilvēki gāzīs no troņa Moloha kapitālismu, nekronējot Moloha valsti.
Patvaļīgiem vērtību spriedumiem, kas ir šo viedokļu pamatā, nevajadzētu mūs uztraukt. Tas, par ko šie
kritiķi vaino kapitālismu, ir nepiederīgs; viņu kļūdas un maldi ir neatbilstoši. Nozīme ir idejai par
sociālas sistēmas uzbūvēšanu uz dubultiem pamatiem, ko veido privātīpašums un morāles principi,
kas ierobežo privātīpašuma izmantošanu. Ieteiktā sistēma, teic tās aizstāvji, nebūs nedz sociālisms,
nedz kapitālisms, nedz iejaukšanās. Nebūs sociālisms, jo tā saglabās ražošanas līdzekļu atrašanos
privātīpašumā; nebūs kapitālisms, jo sirdsapziņa, nevis dziņa pēc peļņas, būs pārāka; nebūs
iejaukšanās, jo valdībai nebūs vajadzības iejaukties tirgū.
Tirgus ekonomikā indivīds brīvi var rīkoties privātīpašuma un tirgus orbītā. Viņa izvēles ir galīgas. Viņa
līdzcilvēkiem viņa rīcības ir dati, kurus viņiem ir jāņem vērā pašiem savā rīcībā. Visu indivīdu
autonomu rīcību saskaņošana tiek sasniegta ar tirgus darbību. Sabiedrība nesaka cilvēkam, ko darīt un
ko nedarīt. Nav nepieciešamības uzspiest sadarbību ar īpašiem rīkojumiem vai aizliegumiem.
Nesadarbošanās pati par sevi soda. Pielāgošanās sabiedrības ražošanas pūliņu prasībām un tiekšanās
pēc individuālu interešu izpildes savstarpēji nekonfliktē. Rezultātā nevienai institūcijai nav jānokārto
tādi konflikti. Sistēma var darboties un izpildīt savus uzdevumus, neiejaucoties varas institūcijām, kas
izdod īpašus rīkojumus un aizliegumus iejaukšanās un kas soda tos, kas nepakļaujas.
Ārpus privātīpašuma un tirgus sfēras ir spaidu un piespiešanas sfēra; tur ir aizsprosti, kurus organizēta
sabiedrība ir uzbūvējusi privātīpašuma un tirgus aizsardzībai pret vardarbību, ļaunprātību un
krāpšanu. Tā ir piespiestības karaliste, kas atšķiras no brīvības karatistes. Tur ir noteikumi, kas izšķir
starp to, kas ir likumīgs, un kas ir nelikumīgs, kas ir atļauts un kas ir aizliegts. Un tur ir ieroču, cietumu
un karātavu nežēlīgā mašīna un cilvēki, kas to darbina un ir gatavi sagraut tos, kas uzdrīkstas
nepakļauties.
Tātad reformatori, ar kuru plāniem mums ir darīšana, ierosina, ka kopā ar normām, kas ieviestas
privātīpašuma aizsargāšanai un saglabāšanai, ir jāparedz arī tālāki ētiski noteikumi. Viņi vēlas ražošanā
un patēriņā īstenot lietas, kas atšķiras no tām, kas tiek īstenotas sociālā kārtībā, kurā indivīdus
neierobežo cits pienākums, izņemot savu līdzcilvēku personas un viņu tiesību uz privātīpašumu
neaizskaršana. Viņi vēlas aizliegt tos motīvus, kas vada indivīda rīcību tirgus ekonomikā (viņi tos sauc
par savtību, mantrausību, dzīšanos pēc peļņas) un aizstāt tos ar citiem pamudinājumiem (viņi tos sauc
par taisnīgumu, altruismu, bailēm no Dieva, labdarību). Viņi ir pārliecināti, ka tāda morālā reforma
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būtu pietiekama, lai nodrošinātu ekonomikas sistēmas darbības veidu, kas viņu skatījumā ir
apmierinošāks par netraucētu kapitālismu, bez jebkādiem speciāliem valdības pasākumiem, ko prasa
iejaukšanās un sociālisms.
Šo doktrīnu atbalstītāji nespēj apzināties nozīmi, kāda tirgus ekonomikas darbībā ir šiem motīviem,
kurus viņi nosoda kā ļaunu spēli. Vienīgais iemesls, kādēļ tirgus ekonomika var darboties bez valdības
rīkojumiem, ar kuriem ikvienam tiek pateikts kas tieši viņam ir jādara un kā tas ir jādara, ir tas, ka tā
nevienam neprasa atkāpties no tām rīcības līnijām, kas vislabāk kalpo viņa paša interesēm. Indivīda
rīcības vienotā ražošanas sociālajā sistēmā iekļauj tiekšanās uz viņa paša mērķiem. Pakļaujoties savai
„mantrausībai”, ikviens darītājs iegulda savu daļu labākajā iespējamā ražošanas darbību izkārtojumā.
Tādējādi - privātīpašuma un likumu, kas to aizsargā pret aizskaršanu ar vardarbīgu vai krāpniecisku
rīcību, sfērā nav nekāda naida starp indivīda un sabiedrības interesēm.
Tirgus ekonomika kļūst par haotisku jucekli, ja tiek likvidēts privātīpašuma pārsvars, ko reformatori
noniecina kā savtību. Mudinot cilvēkus ieklausīties savas sirdsapziņas balsī un aizstāt privātās peļņas
apsvērumus ar sabiedriskās labklājības apsvērumiem, netiek radīta strādājoša un apmierinoša sociālā
kārtība. Nepietiek pateikt cilvēkam nepirkt lētākajā tirgū un nepārdot dārgākajā tirgū. Nepietiek viņam
pateikt netiekties uz peļņu un neizvairīties no zaudējumiem. Ir jāievieš nepārprotami noteikumi rīcības
vadībai katrā noteiktā situācijā.
Reformators saka: uzņēmējs ir rupjš un savtīgs tad, kad, izmantojot pats savu pārākumu, nosit cenas,
ko prasa mazāk iedarbīgs sāncensis, un tādējādi piespiež viņu pamest uzņēmējdarbību. Tomēr, kā
doties uz priekšu „altruistam” uzņēmējam? Vai viņam nekādos apstākļos nevajadzētu pārdot par
cenu, kas zemāka nekā visiem citiem sāncenšiem? Vai ir kādi noteikti apstākļi, kas attaisno solīšanu
zem konkurenta cenas?
No otras puses reformators saka: uzņēmējs ir rupjš un savtīgs tad, kad, izmantojot tirgus stāvokli, viņš
prasa cenu, kas ir tik augsta, ka nabaga cilvēki tiek izslēgti no preces pirkšanas. Tomēr, ko vajadzētu
darīt „labajam” uzņēmējam? Vai viņam vajadzētu atdot preci bez maksas? Ja viņš nosaka jebkādu
cenu - lai cik arī zemu - vienmēr būs cilvēki, kas nevarēs nopirkt vispār vai nopirkt tik daudz, cik viņi
pirktu, ja cena būtu vēl zemāka. Kuru cilvēku, kas vēlas pirkt, grupu uzņēmējam ir ļauts izslēgt no
preces iegūšanas?
Šajā mūsu izpētes posmā nav nepieciešams aplūkot sekas, ko rada jebkāda novirze no cenu lieluma,
kāds noteikts netraucētā tirgū. Ja pārdevējs izvairās no zemākas cenas nekā viņa mazāk produktīvajam
sāncensim solīšanas, vismaz daļa no viņa piedāvājuma paliek nepārdota. Ja pārdevējs piedāvā preci
par cenu, kas zemāka par netraucētā tirgū noteikto, pieejamais piedāvājums ir nepietiekams, lai ļautu
visiem tiem, kas ir gatavi maksāt šo zemāko cenu, iegūt to, ko viņi prasa. Vēlāk mēs analizēsim šīs, kā
arī citas sekas jebkādai novirzei no tirgus cenām.434 Pat šajā posmā mums ir jāapzinās, ka nevar
apmierināties ar vienkāršu pateikšanu uzņēmējam, ka viņam nevajadzētu vadīties pēc tirgus stāvokļa.
Pavēloši ir teikt viņam, cik tālu viņam vajadzētu iet cenu prasīšanā un maksāšanā. Ja tiekšanās pēc
peļņas vairs nevada uzņēmēju rīcību un nenosaka, ko viņi ražo un kādos daudzumos, ja uzņēmēji ar
peļņas motīva palīdzību vairs nav saistīti kalpot patērētājiem, cik labi vien spēj, tad viņiem ir jādod
noteiktas instrukcijas. Nevar izvairīties no savas rīcības vadīšanas pēc noteiktiem rīkojumiem un
aizliegumiem - tieši tādiem dekrētiem, kas ir valdības iejaukšanās uzņēmējdarbībā pazīme. Jebkādi
mēģinājumi padarīt tādu iejaukšanos nevajadzīgu, piedēvējot pārākumu sirdsapziņas balsij, labdarībai
un brālīgai mīlestībai, ir velti.
Kristīgas sociālas reformas aizstāvji izliekas, ka viņu alkatības un tiekšanās pēc peļņas ideāls, ko
pieradinājusi un norobežojusi darbošanās atbilstoši sirdsapziņai un morālo likumu ievērošana,
pagātnē darbojās diezgan labi. Visus mūslaiku ļaunumus ir izraisījusi atkāpšanās no baznīcas
priekšrakstiem. Ja cilvēki nebūtu ignorējuši baušļus un nebūtu tīkojuši pēc netaisnas peļņas, cilvēce
joprojām baudītu Viduslaikos piedzīvoto svētlaimi, kad vismaz izredzētie dzīvoja pēc Evaņģēlija
principiem. Tādēļ ir jāatgūst šie vecie labie laiki un tad jāpieredz, ka nekāda jauna atkāpšanās
neatņem cilvēkiem to labdarīgās ietekmes.
Nav jāieslīgst trīspadsmitā gadsimta sociālo un ekonomisko apstākļu, kurus šie reformatori slavina kā
dižāko no visiem vēstures periodiem, analīzē. Mūs skar tikai taisnīgu cenu un algas likmju uzskats, kas
ir svarīgākais baznīcas doktoru sociālajās mācībām un kuru reformatori vēlas pacelt līdz galīgajai
ekonomikas vadības standarta pozīcijai.
Ir acīmredzams, ka teorētiķiem šis taisnīgu cenu un algas likmju uzskats vienmēr attiecas un vienmēr ir
attiecies uz noteiktu sociālu kārtību, kuru viņi uzskata par labāko iespējamo kārtību. Viņi iesaka
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pieņemt viņu ideālo struktūru un saglabāt to mūžam. Nekādas tālākas izmaiņas netiks pieļautas.
Jebkādas labākā iespējamā sociālo lietu stāvokļa izmaiņas var nozīmēt tikai pasliktināšanos. Šo filozofu
pasaules redzējumā netiek ņemta vērā cilvēka nepārtrauktā tiekšanās uz labklājības materiālo
apstākļu uzlabojumu. Vēsturiska maiņa un vispārējā dzīves līmeņa paaugstinājums viņiem ir sveši
uzskati. Viņi par „taisnīgu” sauc to uzvedības veidu, kas ir savienojams ar viņu utopijas netraucētu
saglabāšanu, un viss pārējais ir netaisnīgs.
Tomēr taisnīgu cenu un algas likmju uzskats, kāds tas ir visu citu cilvēku, izņemot filozofus, prātā, ir
ļoti atšķirīgs. Kad cilvēks, kas nav filozofs, cenu dēvē par taisnīgu, viņš ar to domā, ka šīs cenas
saglabāšana uzlabo vai vismaz nekaitē viņa paša ienākumiem un pozīcijai sabiedrībā. Par netaisnīgu
viņš jebkuru cenu, kas kaitē viņa paša turībai un pozīcijai. „Taisnīgi” ir tas, ka to preču un
pakalpojumu, ko viņš pārdod, cenas arvien vairāk palielinās un to preču un pakalpojumu, ko viņš pērk,
cenas arvien vairāk samazinās. Lauksaimniekam nekāda labības cena - lai cik augsta tā arī nebūtu nešķiet netaisnīga. Algas pelnītājam nekāda algas likme - lai cik augsta tā arī nebūtu - nešķiet
negodīga. Tomēr lauksaimnieks steidz nosodīt ikvienu labības cenas kritumu kā dievišķo un pasaulīgo
likumu pārkāpumu, un algas pelnītāji sāk dumpi, kad viņu algas samazinās. Tomēr tirgus sabiedrībai
nav nekādu citu līdzekļu ražošanas pielāgošanai mainīgiem apstākļiem, kā vien tirgus darbība. Ar cenu
izmaiņu līdzekļiem tā liek cilvēkiem ierobežot preču, kuru pieprasījums ir mazāk steidzams, ražošanu
un paplašināt to preču, pēc kurām patērētāju pieprasījums ir steidzamāks, ražošanu. Visu centienu
stabilizēt cenas bezjēdzīgums ir tieši tajā, ka stabilizācija novērstu jebkādu tālāku uzlabojumu un
rezultāts būtu nekustīgums un stagnācija. Preču cenu un algas likmju elastīgums ir pielāgojuma,
uzlabojuma un attīstības izpausmes veids. Tie, kas kā netaisnīgas nosoda izmaiņas cenās un algas
likmēs un kas prasa tā, ko viņi sauc par taisnīgumu, saglabāšanu, patiesībā cīnās pret centieniem
padarīt ekonomiskos apstākļus apmierinošākus.
Nav netaisnīgi tas, ka ilgstoši ir dominējusi tendence uz tādu lauksaimniecības produkcijas cenu
noteikšanu, ka lielākā daļa iedzīvotāju pameta lauksaimniecību un pievērsās apstrādes rūpniecībai.
Tomēr ar šo tendenci 90 procentu vai vairāk iedzīvotāju joprojām būtu nodarbināti lauksaimniecībā
un apstrādes rūpniecības nozaru augšana būtu kavēta. Visi iedzīvotāju slāņi, ieskaitot lauksaimniekus,
būtu mazāk pārtikuši. Ja sholastiskā taisnīgas cenas doktrīna būtu ieviesta praksē, trīspadsmitā
gadsimta ekonomikas apstākļi dominētu joprojām. Iedzīvotāju skaits būtu daudz mazāks nekā tas ir
pašlaik, un dzīves līmenis būtu daudz zemāks.
Abas taisnīgas cenas doktrīnu versijas - filozofiskā un tautas - saskaņojas savā nosodījumā netraucēta
tirgus noteiktām cenām un algas likmēm. Tomēr šis nihilisms pats par sevi nesniedz nekādas atbildes
uz jautājumu, kādu lielumu taisnīgām cenām un algas likmēm vajadzētu sasniegt. Ja taisnīgums tiek
pacelts līdz galīgā ekonomiskās rīcības standarta pozīcijai, ir nepārprotami jāpasaka ikvienam
darītājam, kas viņam ir jādara, kādas cenas viņam ir jāprasa un kādas cenas viņam ir jāmaksā katrā
konkrētajā gadījumā, un ir jāpiespiež - izmantojot vardarbīgu spaidu un piespiešanas aparātu - visi tie,
kas uzdrīkstas nepakļauties, izpildīt šos rīkojumus. Ir jāizveido augstākā vara, ieviešot normas un
regulējot uzvedību ikvienā ziņā, nepieciešamības gadījumā mainot šīs normas, tās patiesi izskaidrojot
un izpildot. Tādējādi savtīgas peļņas meklēšanas aizstāšanas ar sociālu taisnību un taisnīgumu
īstenošanai ir nepieciešamas tieši tās valdības iejaukšanās uzņēmējdarbībā politikas, kuras cilvēces
morālās attīrīšanās aizstāvji vēlas padarīt par liekām. Neviena novirze no netraucētas tirgus
ekonomikas nav iedomājama bez autoritāras stingras disciplīnas. Nav atšķirības vai institūcija, kurai šīs
pilnvaras ir piešķirtas, tiek saukta par laicīgu valdību vai teokrātisku garīdzniecību.
Reformatori, pārliecinot cilvēkus atteikties no savtības, paši pievēršas kapitālistiem un uzņēmējiem,
un dažreiz - lai gan tikai bikli - arī algas pelnītājiem. Tomēr tirgus ekonomika ir patērētāju augstākās
varas sistēma. Sprediķotājiem vajadzētu aicināt patērētājus, nevis ražotājus. Viņiem vajadzētu
pārliecināt patērētājus atteikties no labākas un lētākas preces izvēles pār sliktāku un dārgāku preci, lai
nekaitētu mazāk ražīgajam ražotājam. Viņiem vajadzētu pārliecināt viņus ierobežot pašiem savus
pirkumus, lai sniegtu nabadzīgākiem cilvēkiem iespēju nopirkt vairāk. Ja kāds vēlas, lai patērētāji tā
rīkojas, viņam ir jāpasaka viņiem nepārprotami, ko pirkt, kādā daudzumā, no kā un par kādām cenām;
un tādu rīkojumu izpilde ir jānodrošina ar spaidiem un piespiešanu. Tomēr tad ir pieņemta tieši tā
autoritārās kontroles sistēma, kuru morāla reforma vēlas padarīt lieku.
Lai kādu brīvību arī indivīdi var izbaudīt sociālā sadarbībā, tā ir atkarīga no privātā ieguvuma un
sabiedriskā labuma saskaņas. Orbītā, kurā indivīds, tiecoties pats uz savu labklājību, arī veicina - vai
vismaz netraucē - savu līdzcilvēku labklājību, cilvēki, ejot savus ceļus, nepakļauj briesmām nedz
sabiedrības saglabāšanu, nedz citu cilvēku intereses. Rodas brīvības un indivīda ierosmes karaliste,
karaliste, kurā cilvēkam ir ļauts izvēlēties un rīkoties pašam pēc savas ziņas. Šī brīvības sfēra -
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sociālistu un iejaukšanās atbalstītāju nicinoši nodēvēta par „ekonomisko brīvību - vienīgā ir tā, kas
padara iespējamus jebkurus no šiem nosacījumiem, kas vispārīgi tiek saukti par brīvībām sociālās
sadarbības ar darba dalīšanu sistēmā. Tā ir tirgus ekonomika vai kapitālisms ar savu politisko rezultātu
(marksisti teiktu: ar savu „virsbūvi”) - pārstāvniecisku valdību.
Tie, kas apgalvo, ka pastāv konflikts starp dažādu indivīdu mantrausību vai starp indivīdu mantrausību
no vienas puses un sabiedrisko labumu no otras puses, nevar izvairīties no indivīdu tiesības izvēlēties
un rīkoties apspiešanas. Viņiem ar ražošanas pārvaldes centrālās padomes augstāko varu ir jāaizstāj
pilsoņu rīcības brīvība. Viņu labas sabiedrības plānā nav atlikusi vieta privātai ierosmei. Varas
institūcija izsniedz rīkojumus un ikvienam ir jāpakļaujas.

5. Laissez faire nozīme
Astoņpadsmitā gadsimta Francijā teiciens laissez faire, laissez passer435 bija formula, kurā savu
programmu īsumā sakopoja brīvības lietas aizstāvji. Viņu mērķis bija izveidot netraucēta tirgus
sabiedrību. Lai sasniegtu šo mērķi, viņi aizstāvēja visu likumu, kas liedz strādīgākajiem un ražīgākajiem
cilvēkiem pārspēt mazāk strādīgus un mazāk ražīgus sāncenšus un kas ierobežo preču un cilvēku
pārvietošanos, atcelšanu. Tieši tā izteikšanai tika izveidots slavenais aforisms. Mūsu kaislīgās ilgošanās
pēc valdības visvarenības laikmetā laissez faire formulai ir slikta slava. Sabiedrības viedoklis pašlaik tās
izpausmi uzskata gan par morālo izvirtību, gan galējo izglītības trūkumu.
Iejaukšanās atbalstītāja redzējumā par lietām alternatīva ir „neapzināti spēki” vai „apzināta
plānošana”.436 Ir acīmredzams, viņš netieši norāda, ka paļauties uz netiešiem procesiem ir pilnībā
muļķīgi. Neviens saprātīgs cilvēks nevar nopietni ieteikt nedarīt neko un ļaut lietām iet savu gaitu bez
iejaukšanās ar mērķtiecīgu rīcību. Plāns - jau pats fakts vien ir apzinātas rīcības izpausme - ir
nesalīdzināmi pārāks par jebkādas plānošanas trūkumu. Tiek teikts, ka laissez faire nozīmē: lai
ļaunums turpinās, nemēģiniet uzlabot cilvēces likteni ar apzinātu rīcību.
Šī ir pilnībā kļūdaina runāšana. Arguments, kas tiek izvirzīts plānošanai, ir pilnībā atvasināts no
nepieļaujamas metaforas interpretācijas. Tam nav nekāda cita pamatojuma, kā vien blakus nozīmes,
kas netieši norādītas terminā „neapzināts”, ko ir pieņemts pielietot metaforiskā ziņā tirgus procesa
aprakstīšanai.437 Neapzināts, teikts vārdnīcā „Concise Oxford Dictionary”438, nozīmē „automātisks,
neizglītots, tīri mehānisks”. Neapzināts, teikts vārdnīcā „Webster’s Collegiate Dictionary”439, nozīmē
„nav pakļauts gribas kontrolei, … veikts bez aktīvas domāšanas un bez apzināta nodoma vai virziena”.
Kas par triumfu plānošanas aizstāvim izspēlēt šo trumpja kārti!
Patiesība ir tāda, ka izvēle nav starp nedzīvu mehānismu vai nekustīgu automātismu no vienas puses
un apzinātu plānošanu no otras puses. Alternatīva nav nedz plāns, nedz bez plāna. Jautājums ir, kurš
plāno? Vai katram sabiedrības loceklim vajadzētu pašam plānot, vai arī augstsirdīgajai valdībai
vienatnē vajadzētu plānot par viņiem visiem? Jautājums nav automātisms pret apzinātu rīcību; tas ir
katra indivīda autonoma rīcība pret valdības vienīgo rīcību. Tas ir brīvība pret valdības visvarenību.
Laissez faire nenozīmē: ļausim darboties nejūtīgiem mehāniskiem spēkiem. Tas nozīmē: ļausim katram
indivīdam izvēlēties, kā viņš vēlas sadarboties sociālajā darba dalīšanā; ļausim patērētājiem noteikt, ko
uzņēmējiem vajadzētu ražot. Plānošana nozīmē: ļausim valdībai vienatnē izvēlēties un ieviest savus
noteikumus ar spaidu un piespiešanas aparātu.
Laissez faire, saka plānotājs, netiek saražotas tās preces, kuras cilvēkiem „patiešām” vajag, bet gan tās
preces, no kuru pārdošanas ir sagaidāmi vislielākie ieņēmumi. Plānošanas mērķis ir vadīt ražošanu uz
„patieso” vajadzību apmierinājumu. Tomēr, kurš gan izlems, kas ir „patiesās” vajadzības?
Tādējādi, piemēram, bijušais britu Leiboristu partijas priekšsēdētājs profesors Herolds Laski kā plānota
investīciju virziena mērķi noteiktu to, „ka investora ietaupījumu izlietojums būs mājokļos, nevis
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kinoteātros” . Nav svarīgi, vai piekrīt vai nepiekrīt profesoram, ka labāki mājokļi ir nozīmīgāki par
kinofilmām. Fakts ir tāds, ka patērētāji, iztērējot daļu savas naudas par kino biļetēm, ir izdarījuši citu
izvēli. Ja masas Lielbritānijā - tie paši cilvēki, kuru balsis ļāva Leiboristu partijai nonākt pie varas beigtu pastāvīgi apmeklēt kinofilmas un tērētu vairāk ērtām mājām un dzīvokļiem, peļņu meklējošā
uzņēmējdarbība būtu spiesta vairāk ieguldīt māju un dzīvokļu namu būvniecībā un mazāk - dārgu
filmu uzņemšanā. Laski kunga vēlme bija ignorēt patērētāju vēlmes un pašam ar savu gribu aizstāt
patērētāju gribu. Viņš vēlējās likvidēt tirgus demokrātiju un ieviest pilnīgu ražošanas cara valdīšanu.
Iespējams, viņš ticēja, ka viņam bija taisnība, no augstāka viedokļa raugoties, un kā pārcilvēks viņš tiek
aicināts uztiept pakļautajām masām pats savus vērtējumus. Tomēr tam viņam vajadzēja būt
pietiekami godīgam, lai pateiktu tik nepārprotami.
Viss šis kaismīgais slavinājums par valdības rīcības augstāko izcilību ir nekas cits, kā vien atsevišķa
iejaukšanās atbalstīja sevis paša pielīdzināšanas dievībai slikta maskēšana. Diženā dievišķā Valsts ir
diženi dievišķa tikai tādēļ, ka tiek sagaidīts, ka tā darīs tikai to, ko atsevišķais iejaukšanās aizstāvis
vēlas redzēt sasniegtu. Tikai tas plāns ir patiess, kuru pilnībā apstiprina atsevišķs plānotājs. Visi pārējie
plāni ir vienkārši viltojums. Sakot „plāns”, grāmatas autoram plānošanas labā prātā, protams, ir tikai
pašam savs plāns. Viņš neņem vērā iespējamību, ka plāns, kuru īsteno valdība, varētu atšķirties no
viņa paša plāna. Dažādi plānotāji vienojas tikai attiecībā uz viņu pausto noraidījumu pret laissez faire,
tas ir, indivīda brīvību izvēlēties un rīkoties. Viņi pilnībā nepiekrīt viens otram par vienreizēja plāna,
kas tiks pieņemts, izvēli. Uz ikvienu skaidri redzamu un neapstrīdamu iejaukšanās politiku trūkumu
atsegumu iejaukšanās aizstāvji reaģē vienādi. Šīs nepilnības, viņi saka, bija neīstas iejaukšanās
rezultāti; tas, ko mēs aizstāvam, ir laba iejaukšanās, nevis slikta iejaukšanās. Un, protams, labu
iejaukšanās ir izstrādājis pats profesors.
Laissez faire nozīmē: ļausim vienkāršajam cilvēkam izvēlēties un rīkoties; nepiespiedīsim viņu piekrist
diktatoram.

6. Tieša valdības iejaukšanās patēriņā
Pētot iejaukšanās ekonomikas problēmas, mums nav jāaplūko tās valdības rīcības, kuru mērķis ir
nekavējoties ietekmēt patērētāja izvēli par patēriņa precēm. Ikvienai valdības iejaukšanās
uzņēmējdarbībā rīcībai netieši ir jāietekmē patēriņš. Tā kā valdības iejaukšanās maina tirgus datus, tai
ir jāmaina arī patērētāju vērtējumi un uzvedība. Tomēr, ja valdības mērķis ir tikai likt patērētājiem
tieši patērēt citas, nevis tās preces, ko viņi būtu patērējuši bez valdības dekrēta, nerodas nekādas
īpašas problēmas, kuras ekonomikai būtu rūpīgi jāizpēta. Bez šaubām spēcīgam un nežēlīgam policijas
aparātam ir vara ieviest tādus dekrētus.
Aplūkojot patērētāju izvēles, mēs nejautājam, kādi motīvi pamudināja cilvēku pirkt a un nepirkt b.
Mēs tikai izpētām, kādas ietekmes uz tirgus cenu noteikšanu un tādējādi uz ražošanu radīja konkrēta
patērētāju uzvedība. Šīs ietekmes nav atkarīgas no apsvērumiem, kas noveda indivīdus pie a pirkšanas
un b nepirkšanas; tās ir atkarīgas tikai no reālām pirkšanas un atturēšanās no pirkšanas darbībām.
Gāzmasku cenu noteikšanai nav svarīgi, vai cilvēki tās pērk paši pēc savas ziņas vai arī valdība liek, lai
ikvienam būtu gāzmaska. Nozīme ir tikai pieprasījuma lielumam.
Valdības, kas vēlas saglabāt ārēju izskatu par brīvību pat tad, kad samazina brīvību, slēpj savu tiešu
iejaukšanos patēriņā zem iejaukšanās uzņēmējdarbībā aizsega. Amerikas sausā likuma mērķis bija
atturēt atsevišķus valsts iedzīvotājus no alkoholisko dzērienu lietošanas. Tomēr likums liekulīgi
nepadarīja dzeršanu kā tādu nelegālu un par to nebija soda. Tas tikai aizliedza ražot, pārdot un
pārvadāt reibinošos dzērienus - uzņēmējdarbības darījumus, kas notiek pirms dzeršanas darbības.
Ideja bija tāda, ka cilvēki ķeras pie dzeršanas netikuma tikai tādēļ, ka negodīgie uzņēmēji pār viņiem
gūst virsroku. Tomēr bija skaidri redzams, ka sausā likuma mērķis bija aizskart indivīdu brīvību tērēt
savus dolārus un baudīt savu dzīvi pēc sava prāta. Uzņēmējdarbībai noteiktie ierobežojumi bija tikai
pakalpīgi šim galējam mērķim.
Ar tiešu valdības iejaukšanos patēriņā saistītās problēmas nav katalaktikas problēmas. Tās sniedzas
tālu ārpus katalaktikas jomas un skar cilvēka dzīves un sociālas organizācijas pamata jautājumus. Ja ir
taisnība, ka valdība iegūst savu varu no Dieva un Liktenis tai uzticējis rīkoties kā neizglītoto un dumjo
ļaužu masu aizbildnim, tad noteikti tās uzdevums ir stingrai disciplīnai pakļaut ikvienu pavalstnieka
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uzvedības aspektu. Dieva sūtīts valdītājs zina labāk, kas ir labs viņa aizbilstamajiem, nekā viņi zina paši.
Viņa pienākums ir sargāt viņus no kaitējuma, ko viņi sev nodarītu, ja tiktu atstāti vienatnē.
Pašpasludinātie „reālistiskie” cilvēki nespēj apzināties milzīgo netieši izteikto principu nozīmi. Viņi
strīdas, ka nevēlas aplūkot jautājumu, kas, kā viņi saka, ir filozofisks un akadēmisks skatījums. Viņu
pieeju, viņi teic, vada tikai praktiski apsvērumi. Patiesībā, viņi saka, ka daži cilvēki kaitē sev un savām
nevainīgajām ģimenēm, lietojot narkotiskas vielas. Tikai doktrināri var būt tik dogmatiski, lai iebilstu
valdības regulējumam par narkotiku apriti. Tā labvēlīgās ietekmes nevar apstrīdēt.
Tomēr šī lieta nav tik vienkārša. Opijs un morfijs noteikti ir bīstami, pieradumu izraisoši medikamenti.
Tomēr, ja reiz tiek pieņemts princips, ka valdības pienākums ir aizsargāt indivīdu no viņa paša
muļķības, nekādus nopietnus iebildumus nevar izvirzīt tālākai brīvības aizskaršanai. Labus argumentus
varētu izstrādāt alkohola un nikotīna aizliegšanai. Un, kādēļ ierobežot valdības augstsirdīgo providenci
vien ar indivīda ķermeņa aizsargāšanu? Vai kaitējums, ko cilvēks var nodarīt savam prātam un garam
nav vēl postošāki par jebkādiem ķermeniskiem ļaunumiem? Kādēļ atturēt viņu no sliktu grāmatu
lasīšanas un sliktu lugu skatīšanās, no skatīšanās uz sliktām gleznām un statujām un no sliktas mūzikas
klausīšanās? Sliktu ideoloģiju nodarītais postījums noteikti ir kaitīgāks - gan indivīdam, gan visai
sabiedrībai - par narkotisko vielu nodarīto.
Šīs bailes nav tikai izdomāti rēgi, kas biedē noslēgtus doktrinārus. Patiesībā neviena tēvišķa valdība gan sena, gan mūsdienu - nekad nav vairījusies no stingras disciplīnas noteikšanas savu pavalstnieku
prātiem, ticībām un viedokļiem. Ja cilvēka brīvība noteikt pašam savu patēriņu tiek liegta, tiek
atņemtas visas brīvības. Naivie valdības iejaukšanās patēriņā aizstāvji paši sevi maldina, kad ignorē to,
ko viņi nievājoši dēvē par problēmas filozofisko aspektu. Viņi nevilšus atbalsta cenzūras, izmeklēšanas,
reliģiskas neiecietības un opozicionāru vajāšanas argumentus.
Aplūkojot iejaukšanās politikas katalaktiku, mums nav jārunā par šīm tiešas valdības iejaukšanās
pilsoņu patēriņā politiskajām sekām. Mūs uztrauc tikai tās darbības, kuru mērķis ir likt uzņēmējiem un
kapitālistiem izmantot ražošanas faktorus tā, kā viņi neizmantotu, ja pakļautos tikai tirgus diktātam.
To darot, mēs neuzdodam jautājumu par to, vai tāda iejaukšanās ir laba vai slikta no iepriekš izveidota
viedokļa. Mēs tikai jautājam, vai tā var vai nevar sasniegt tos mērķus, uz kuriem tiecas tās atbalstītāji
un izmantotāji.

Korupcija
Iejaukšanās analīze nebūtu pilnīga, ja neatsauktos uz korupcijas parādību.
Praktiski nav nevienas valdības iejaukšanās tirgus procesos darbības, kas - no skarto pilsoņu viedokļa nebūtu kvalificējama kā konfiskācija vai kā dāvana. Parasti viens indivīds vai indivīdu grupa kļūst
bagātāka uz citu indivīdu vai indivīdu grupu rēķina. Tomēr daudzos gadījumos dažiem cilvēkiem
nodarītais kaitējums neatbilst nekādiem citu cilvēku ieguvumiem.
Nav tādas lietas kā taisnīga un godīga metode milzīgu pilnvaru, ko iejaukšanās ieliek likumdevēja un
izpildvaras rokās, izmantojumam. Iejaukšanās aizstāvji izliekas, ka aizstāj - kā viņi apgalvo „sociāli”
kaitīgas - privātīpašuma un piešķirto interešu ietekmes ar neierobežotu pilnībā gudra un nesavtīga
likumdevēja un viņa apzinīgu un nenogurdināmu darbinieku - birokrātu - rīcības brīvību. Viņu
skatījumā vienkāršais cilvēks ir bezpalīdzīgs zīdainis, kuram ārkārtīgi nepieciešams tēvišķīgs aizbildnis,
lai viņu pasargātu no izmanīgajām neliešu bandas blēdībām. Viņi noraida visus tradicionālos uzskatus
par likumu un likumību ”augstākas un diženākas” taisnības idejas vārdā. Lai ko arī viņi paši nedarītu,
tas vienmēr ir pareizi, jo kaitē tiem, kas savtīgi vēlas iegūt sev to, kam - no šī augstākā taisnības
uzskata viedokļa raugoties - vajadzētu piederēt citiem. Savtības un nesavtības uzskati, kādi tie tiek
izmantoti tādā spriešanā, paši par sevi ir pretrunīgi un velti. Kā jau ir bijis norādīts, ikvienas rīcības
mērķis ir iegūt tādu situāciju, kas darītājam ir piemērotāka nekā situācija, kāda dominētu bez šīs
rīcības. Šajā ziņā ikviena rīcība ir kvalificējama kā savtīga. Cilvēks, kas dod žēlastības dāvanas
izsalkušiem bērniem, to dara tādēļ, ka viņš vērtē pats savu apmierinājumu, kas sagaidāms no dāvanas,
augstāk par jebkuru citu apmierinājumu, ko viņš varētu nopirkt, iztērējot tādu naudas daudzumu, vai
arī tādēļ, ka viņš cer pēc tam saņemt apalvojumu. Politiķis - šajā ziņā - vienmēr ir savtīgs, neatkarīgi no
tā, vai viņš atbalsta populāru programmu, lai iegūtu amatu, vai arī stingri pieturas pats pie savas nepopulāras - pārliecības un tādējādi liedz sev ieguvumus, ko varētu gūt nododot savu pārliecību.
Antikapitālisma terminoloģijā vārdi savtīgs un nesavtīgs tiek izmantoti, lai iedalītu cilvēkus no
doktrīnas viedokļa, kas uzskata bagātības un ienākumu vienlīdzību par vienīgo godīgo sociālo apstākļu
stāvokli, kas dēvē tos, kam pieder vai kas pelna vairāk nekā vidēji, par ekspluatatoriem un kas nosoda
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uzņēmējdarbības rīcības kā sabiedrības labumam kaitīgas. Būt uzņēmējdarbībā, būt tieši atkarīgam no
patērētāja apstiprinājuma vai neapstiprinājuma savām darbībām, censties iegūt pircēju pastāvīgu
klientūru un iegūt peļņu, ja izdodas apmierināt viņus labāk nekā to izdara sāncenši, no
ierēdnieciskuma ideoloģijas viedokļa ir savtīgi un apkaunojoši. Tikai valdības algu sarakstā esošie tiek
vērtēti kā nesavtīgi un cildeni.
Diemžēl amatpersonas un to darbinieki nav eņģelim līdzīgi. Viņi ļoti drīz apgūst, ka viņu lēmumi
uzņēmējiem nozīmē ievērojamus zaudējumus vai - dažreiz - ievērojamu peļņu. Noteikti ir arī birokrāti,
kas neņem kukuļus; tomēr ir citi, kas alkst izmantot jebkuru „drošu” iespēju „dalīties” ar tiem, kas
iegūst no viņu lēmumiem.
Daudzās iejaukšanās pasākumu pārvaldes jomās no favorītisma vienkārši nav iespējams izvairīties.
Piemēram, ņemsim eksporta un importa licenču gadījumu. Tāda licence tās turētājam ir noteikta
naudas vērtība. Kuram gan valdībai būtu jāizsniedz tāda licence un kuram tā būtu jāliedz? Nav
pieejams neitrāls vai objektīvs kritērijs, lai atbrīvotu tādu lēmumu no aizspriedumiem un favorītisma.
Nav svarīgi, vai nauda maina savu īpašnieku lietas gaitā. Negods ir tāds pats, kad licence tiek piešķirta
cilvēkiem, kas ir snieguši vai tiek sagaidīts, ka viņi sniegs, cita veida noderīgus pakalpojumus
(piemēram, nododot savu balsi vēlēšanās) cilvēkiem, no kuriem ir atkarīgs lēmums.
Korupcija ir pastāvīga iejaukšanās ietekme. Ar to saistīto problēmu izskatīšanu var atstāt vēsturnieku
un juristu ziņā.441

441

Pašlaik ir ierasts aizbildināt komunistu revolūciju iemeslu, nosodot nekomunistu valdību, kurai tika
uzbrukts, kā korumpētu. Tādējādi tika mēģināts attaisnot atbalstu, ko daļa amerikāņu preses un daži
amerikāņu valdības pārstāvji sākotnēji pauda Ķīnas komunistiem un tad Kubas komunistiem, Čana
Kaiši un vēlāk arī Batistas režīmus saucot par korumpētiem. Tomēr no šī viedokļa raugoties, ikviena
komunistu revolūcija pret valdību, kas nav pilnībā nodevusies laissez faire, šķiet pamatota.
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XXVIII.

IEJAUKŠANĀS AR NODOKĻIEM
1. Neitrālais nodoklis

Lai saglabātu sociālā spaidu un piespiešanas aparāta darbību, ir jāpatērē darbs un preces. Liberālas
valdības sistēmā šie izdevumi ir nelieli salīdzinājumā ar indivīdu ienākumu summu. Jo vairāk valdība
tērē savas darbības jomā, jo vairāk tās budžets palielinās.
Ja valdībai pašai pieder un tā pārvalda rūpnīcas, fermas, mežus un raktuves, tā var apsvērt daļas vai
visu savu finanšu vajadzību apmaksāšanu no nopelnītajiem procentiem un peļņas. Tomēr valdības
veiktā uzņēmējdarbības pasākumu pārvaldība parasti ir tik neproduktīva, ka tā rada zaudējumus, nevis
peļņu. Valdībām ir jāķeras pie nodokļu iekasēšanas, tas ir, tām ir jāpalielina ienākumu, piespiežot
pavalstniekus atteikties no daļas savas turības vai ienākumu.
Neitrāls aplikšanas ar nodokļiem veids ir iedomājams kā tāds, kas nenovirza tirgus darbību no līnijām,
kādās tā attīstītos bez nekādiem nodokļiem. Tomēr plašā literatūra par nodokļu aplikšanas
problēmām, kā arī valdību politikām gandrīz nekad nav aplūkojusi neitrālā nodokļa problēmu. Tajā
daudz dedzīgāk ir mēģināts atrast taisnīgu nodokli.
Neitrāls nodoklis ietekmētu pilsoņu apstākļus tikai tādā mērā, kādā to prasa tas, ka daļu pieejamā
darba un materiālo preču uzsūc valdības aparāts. Iedomātā vienlīdzīgi mainīgas ekonomikas uzbūvē
valsts kase nepārtraukti ievāc nodokļus un visu iegūto daudzumu - ne vairāk, ne mazāk - tērē valdības
ierēdņu darbības radīto izdevumu segšanai. Daļa no katra pilsoņa ienākumiem tiek iztērēta
sabiedriskiem izdevumiem. Ja mēs pieņemam, ka tādā vienlīdzīgi mainīgā ekonomikā dominē pilnīga
ienākumu vienlīdzība tā, ka ikvienas mājsaimniecības ienākumi ir proporcionāli tās locekļu sakaitam,
tad gan galvas nauda, gan proporcionāls ienākuma nodoklis būtu neitrāli nodokļi. Ar šādiem
pieņēmumiem starp tiem nebūtu atšķirības. Daļu katra pilsoņa ienākumu uzsūktu sabiedriski
izdevumi, un nekādas sekundāras ietekmes no aplikšanas ar nodokļiem nerastos.
Mainīgā ekonomika pilnībā atšķiras no šīs iedomātas vienlīdzīgi mainīgas ekonomikas uzbūves ar
ienākumu vienlīdzību. Nepārtrauktas izmaiņas un turības un ienākumu nevienlīdzība ir būtiskas un
obligātas mainīgas tirgus ekonomikas - vienīgās īstās un strādājošās tirgus ekonomikas sistēmas iezīmes. Tādā sistēmā neviens nodoklis nevar būt neitrāls. Pati ideja par neitrālu nodokli ir tikpat
neīstenojama, cik neīstenojama ir ideja par neitrālu naudu. Tomēr, protams, iemesli tāda neitralitātes
trūkuma neizbēgamībai nodokļu gadījumā ir atšķirīgi no tiem, kādi ir naudas gadījumā.
Galvas nauda, kas ar nodokli apliek ikvienu pilsoni vienlīdzīgi un vienādi, nekādi neņemot vērā viņa
ienākumu un turības apmēru, smagāk skar tos, kuru līdzekļi ir pieticīgāki, nekā tos, kuru līdzekļi ir
bagātīgāki. Tā krasāk ierobežo masu patērēto preču ražošanu nekā ietekmē to preču, kuras
galvenokārt patērē turīgāki pilsoņi, ražošanu. No otras puses tā samazina ietaupījumus un kapitāla
uzkrāšanu mazākā mērā nekā to izdara apgrūtinošāki nodokļi turīgākajiem pilsoņiem. Tā nesamazina
tendenci uz galējā ražošanas līdzekļu ražīguma attiecības pret galējo darba ražīgumu kritumu tādā
pašā mērā, kādā to samazina aplikšana ar nodokļiem, kas izšķir cilvēkus ar lielākiem ienākumiem un
turību, un tādējādi tā nekavē tendenci uz algas likmju palielinājumu tādā pašā mērā.
Pašlaik visu valstu patieso fiskālo politiku vada tikai un vienīgi ideja, ka nodokļiem ir jābūt
piemērotiem atbilstoši katra pilsoņa „spējai maksāt”. Apsvērumos, kas beigās noveda pie vispārējas
principa par spēju maksāt pieņemšanas, bija neskaidra uztvere, ka pārtikušo aplikšana ar lielākiem
nodokļiem salīdzinājumā ar tiem, kuru rocība ir mērena, kaut kā padara nodokli neitrālāku. Lai kā arī
tas būtu, ir skaidrs, ka jebkāda atsauce par nodokļu neitralitāti ļoti drīz tika pilnībā atmesta. Princips
par spēju maksāt ir pacelts līdz sociāla taisnīguma postulāta godam. Pašlaik cilvēku skatījumā fiskāliem
un budžeta nodokļu mērķiem ir tikai otršķirīga nozīme. Aplikšanas ar nodokļiem galvenā funkcija ir
izmainīt sociālos apstākļus atbilstoši taisnīgumam. No šī viedokļa raugoties, nodoklis šķiet
apmierinošāks, jo mazāk neitrāls tas ir un jo vairāk kalpo kā instruments ražošanas un patēriņa
novirzīšanai no tām līnijām, kurās to vadītu netraucēts tirgus.
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2. Kopējs nodoklis
Sociālā taisnīguma ideja, kas ietverta principā par spēju maksāt, ir pilnīga visu pilsoņu finansiālā
vienlīdzība. Kamēr vien saglabājas jebkāda ienākumu vai turības nevienlīdzība, to var tikpat ticami
pamatot, ka šie lielākie ienākumi un bagātības - lai cik mazs arī nebūtu to absolūtais lielums - norāda
uz kaut kādu pārpalikumu, ko var iekasēt, kā var arī pamatot, ka jebkāda esoša ienākumu un turības
nevienlīdzība norāda uz atšķirībām spējās. Vienīgais loģiskais beigu punkts doktrīnā par spēju maksāt
ir pilnīga ienākumu un turības nolīdzināšana ar visu ienākumu un bagātību, kas pārsniedz mazāko
ikviena rokās esošo daudzumu, konfiskāciju.442
Kopējā nodokļa jēdziens ir neitrālā nodokļa jēdziena antitēze. Kopējais nodoklis pilnībā apliek ar
nodokli - konfiscē - visus ienākumus un īpašumus. Tad valdība - no tādējādi piepildīta kopienas fonda ikvienam sniedz pabalstu savas iztikšanas izmaksu segšanai. Vai arī - kas noved pie tā paša- valdība
nodokļu iekasēšanā atstāj brīvu līdzekļu apmēru, ko uzskata par ikviena godīgu daļu un piepilda to
daļas, kuriem ir mazāk par viņu godīgo daļu apmērs.
Kopējā nodokļa ideju nevar izvērtēt līdz tās galējām loģiskām sekām. Ja uzņēmēji un kapitālisti negūst
nekādu personīgu labumu vai zaudējumus no ražošanas līdzekļu izmantojuma, viņiem kļūst vienalga,
kurš no dažādiem rīcības veidiem tiek izvēlēts. Viņu sociālā funkcija izgaist, un viņi kļūst par
neieinteresētiem, bezatbildīgiem sabiedriska īpašuma pārvaldniekiem. Viņiem vairs nav saistību
pielāgot ražošanu patērētāju vēlmēm. Ja tikai ienākumi tiek iekasēti nodokļos, vienlaikus kapitāla
krājumu pašu atstājot neskartu, īpašnieki tiek mudināti patērēt daļu no savas bagātības un tādējādi
tiek kaitēts ikviena interesēm. Kopējais ienākuma nodoklis būtu ļoti nepiemērots līdzeklis kapitālisma
pārvēršanai sociālismā. Ja kopējais nodoklis ietekmē turību ne mazāk kā ienākumi, tas vairs nav
nodoklis, tas ir, instruments valdības ienākumu iekasēšanai tirgus ekonomikā. Tas kļūst par pasākumu
pārejai uz sociālismu. Tiklīdz tas tiek izkopts līdz pilnībai sociālisms ir aizstājis kapitālismu.
Pat aplūkojot to kā sociālisma īstenošanas metodi, kopējais nodoklis ir apstrīdams. Daži sociālisti
aizsāka plānus par prosociālistisku nodokļu reformu. Viņi ieteica 100 procentu īpašuma vai
dāvinājumu nodokli vai pilnīgu zemes nomas vai citu nenopelnītu ienākumu - tas ir sociālistu
terminoloģijā visu ienākumu, kas nav iegūti no manuāli veikta darba - iekasēšanu nodokļos. Šo
projektu izpēte ir velta. Pietiekami ir zināt, ka tie ir pilnībā nesavienojami ar tirgus ekonomikas
saglabāšanu.

3. Aplikšanas ar nodokļiem fiskālie un nefiskālie mērķi
Aplikšanas ar nodokļiem fiskālie un nefiskālie mērķi ir savstarpēji pretrunīgi.
Aplūkosim, piemēram, akcīzes nodevas alkoholiskajiem dzērieniem. Ja tās tiek uzskatītas par valdības
ienākumu avotu - jo vairāk tajās iekasē, jo labākas tās šķiet. Protams, tā kā nodevai ir jāpalielina
dzēriena cena, tā ierobežo pārdošanu un patēriņu. Izmēģinot ir jānoskaidro, ar kādu nodevas likmi
ieņēmumi kļūst vislielākie. Tomēr, ja alkoholisko dzērienu nodokļus uzlūko kā līdzekļus pēc iespējas
lielākam alkohola patēriņa samazinājumam, likme ir jo lielāka, jo labāka. Palielinot aiz noteiktas
robežas, nodoklis liek patēriņam ievērojami kristies, un vienlaikus samazinās arī ieņēmumi. Ja nodoklis
pilnībā sasniedz savu nefiskālo mērķi vispār atradināt cilvēkus no alkoholisko dzērienu lietošanas,
ienākumi ir nulle. Tas vairs nekalpo nekādam fiskālam mērķim: tam ir tikai aizlieguma ietekme. Tas
pats ir spēkā ne tikai attiecībā uz visa veida netiešo aplikšanu ar nodokļiem, bet ne mazākā mērā arī uz
tiešo aplikšanu ar nodokļiem. Diferencētu nodokļu, kas tiek iekasēti no korporācijām un lielajiem
uzņēmumiem - ja tiks paaugstināti virs noteiktas robežas - rezultāts būs vispārēja korporāciju un lielo
uzņēmumu izzušana. Kapitāla nodevas, mantojuma un īpašuma nodokļi, un ienākuma nodokļi arī
tāpat ir pašiznīcinoši, ja tiek novesti līdz galējībām.
Nav risinājuma nesamierināmajam konfliktam starp fiskāliem un nefiskāliem aplikšanas ar nodokļiem
mērķiem. Vara aplikt ar nodokli ietver - kā to piemēroti novēroja Augstākās tiesas priekšsēdētājs
443
Māršals - varu iznīcināt. Šo varu var izmantot tirgus ekonomikas iznīcināšanai, un daudzu valdību un
partiju stingrs lēmums ir izmantot to šim mērķim. Aizstājot kapitālismu ar sociālismu, zūd divu skaidru
442

Skatīt Hārlejs Lucs (Harley Lutz), „Guideposts to a Free Economy” („Norādes uz brīvu ekonomiku”)
(Ņujorkā, 1945.gadā), 76.lpp.
443
Džons Māršals (John Marshall) - ASV Augstākās tiesas priekšsēdētājs no 1801.līdz 1835.gadam.
Viņam bija liela nozīme ASV konstitucionālā likuma izstrādē un Augstākās tiesas nostiprināšanā.
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rīcības sfēru līdzāspastāvēšana. Valdība aprij visu indivīda autonomo rīcību orbītu un kļūst totalitāra.
Tā vairs nav atkarīga no finanšu atbalsta, izmantojot no pilsoņiem pieprasītos līdzekļus. Vairs vispār
nav tādas lietas kā sabiedrisko līdzekļu un privāto līdzekļu nošķiršana.
Aplikšana ar nodokļiem ir tirgus ekonomikas jautājums. Viena no tirgus ekonomikas raksturpazīmēm ir
tas, ka valdība neiejaucas tirgus parādībās un ka tās tehniskais aparāts ir tik neliels, ka tā uzturēšana
uzsūc tikai pieticīgu daļu no kopējās atsevišķu pilsoņu ienākumu daļas. Tad nodokļi ir piemērots
instruments, lai sniegtu līdzekļus, kas nepieciešami valdībai. Tie ir piemēroti, jo ir zemi un manāmi
nesajauc ražošanu un patēriņu. Ja nodokļi pieaug virs mērenas robežas, tie vairs nav nodokļi un
pārvēršas par instrumentiem tirgus ekonomikas izjaukšanai.
Šī nodokļu metamorfoze iznīcināšanas ieročos ir mūsdienu sabiedrisko finanšu pazīme. Mēs ar
pietiekami patvaļīgiem vērtību spriedumiem neaplūkojam problēmas par to, vai smaga nodokļu nasta
ir ieguvuma lāsts un vai izdevumi, kas tiek finansēti ar iekasēto nodokļi, ir gudri un lietderīgi vai tādi
nav.444 Nozīme ir tam, ka jo smagāka kļūst aplikšana ar nodokļiem, jo mazāk savienojama tā ir ar tirgus
ekonomikas saglabāšanu. Nav nepieciešams pacelt jautājumu par to, ir vai nav taisnība, ka „nevienu
valsti nekad nav iznīcinājuši lieli naudas izdevumi, ko veic sabiedrība un kas tiek veikti sabiedrībai”.445
Nevar noliegt, ka tirgus ekonomiku var iznīcināt ar lieliem sabiedriskajiem izdevumiem un ka daudzu
cilvēku nodoms ir to šādā veidā iznīcināt.
Uzņēmēji sūdzas par smagu nodokļu radīto grūto nastu. Valstsvīri tiek satraukti par draudiem, ko rada
„sēklas labības apēšana”. Tomēr patiesā aplikšanas ar nodokļiem lietas būtība ir redzama paradoksā,
ka, jo vairāk nodokļi palielinās, jo vairāk tie iedragā tirgus ekonomiku un vienlaikus arī pašu aplikšanas
ar nodokļiem sistēmu. Tādējādi kļūst acīmredzams, ka beigu beigās privātīpašuma saglabāšana un
konfiskācijas pasākumi ir nesavienojami. Ikviens specifisks nodoklis - tāpat kā visa valsts nodokļu
sistēma - virs noteikta likmju lieluma kļūst pašiznīcinošs.

4. Trīs iejaukšanās ar nodokļiem klases
Dažādas aplikšanas ar nodokļiem metodes, ko var izmantot ekonomikas regulējumam - tas ir, kā
iejaukšanās politikas instrumentus - var iedalīt trīs grupās:
1. Nodokļa mērķis ir noteiktu preču ražošanas pilnīga apspiešana vai ierobežošana. Tādējādi tas
netieši iejaucas arī patēriņā. Nav nozīmes, vai uz šo mērķi tiecas ar speciālu nodokļu ieviešanu vai
atbrīvojot noteiktus produktus no vispārēja nodokļa, kas ir noteikts visām citām precēm vai tiem
produktiem, kurus patērētāji būtu izvēlējušies bez fiskālas diversifikācijas. Nodokļu atvieglojums tiek
izmantots kā iejaukšanās instruments muitas nodevu gadījumā. Vietējam produktam netiek noteikta
nodeva, kas ietekmē tikai no ārvalstīm ievestu produktu. Daudzas valstis ķeras pie nodokļu
diversifikācijas, regulējot vietējo ražošanu. Tās, piemēram, mēģina iedrošināt vīna - mazu vai vidēju
vīnogu audzētāju produkcijas - ražošanu, vēršoties pret alus - liela izmēra alusdarītavu produkcijas ražošanu un pakļaujot alu apgrūtinošākam akcīzes nodoklim nekā ir noteikts vīnam.
2. Nodoklis atsavina daļu ienākumu vai turības.
3. Nodoklis pilnībā atsavina ienākumus vai turību.
Mums nav jāaplūko trešā klase, jo tā ir vienkārši sociālisma īstenošanas līdzekļi un kā tādi ir ārpus
iejaukšanās politikas kompetences.
Pirmā klase savās ietekmēs neatšķiras no ierobežojošajiem pasākumiem, kas aplūkoti tālākajā nodaļā.
Otrā klase ietver konfiskācijas pasākumus, kas aplūkoti XXXII nodaļā.
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Šī ir ierasta metode sabiedrisko finanšu problēmu aplūkošanai. Skatīt, piemēram, Ričards Teodors
Elijs, Tomas Sīvols Edamss, Makss Otto Lorencs, Ellins Ebots Jangs ( Richard Theodore Ely, Thomas
Sewall Adams, Max Otto Lorenz, Allyn Abbott Young), „Outlines of Economics” („Ekonomikas
pamati”), (3.izdevums. Ņujorkā, 1920.gadā), 702.lpp.
445
Turpat
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XXIX.

RAŽOŠANAS IEROBEŽOŠANA
1. Ierobežošanas daba

Mēs šajā nodaļā aplūkosim tos pasākumus, kas tieši un galvenokārt ir domāti ražošanas (plašākā vārda
nozīmē, tostarp tirdzniecības un transporta) novirzīšanai no ceļa, pa kādu tā virzītos netraucētā tirgus
ekonomikā. Ikviena autoritāra iejaukšanās uzņēmējdarbībā, protams, novirza ražošanu no līnijām,
kādas tā ietu, ja to vadītu tikai patērētāju pieprasījums, kas parādīts tirgū. Ierobežojošas iejaukšanās
ražošanā raksturīga pazīme ir tas, ka ražošanas novirzīšana nav tikai nenovēršama un netīša
sekundāra ietekme, bet tieši tas, ko varas institūcija vēlas radīt. Tāpat kā jebkurš cits iejaukšanās akts,
tādi ierobežojoši pasākumi ietekmē arī patēriņu. Tomēr atkal ierobežojošu pasākumu, ko mēs
aplūkojam šajā nodaļā, gadījumā tas nav varas institūcijas galvenais mērķis, uz kuru tā tiecas. Valdība
vēlas iejaukties ražošanā. Tas, ka tās pasākums ietekmē arī patēriņa veidus, - no tās viedokļa raugoties
- arī ir pilnībā pretēji tās nodomiem vai vismaz nevēlamas sekas, kuras tā piecieš, jo no tām nevar
izvairīties un tās ir uzskatāmas par mazāku ļaunumu, ja salīdzina ar sekām, kas būtu, ja valdība
neiejauktos.
Ražošanas ierobežošana nozīmē, ka valdība aizliedz vai apgrūtina, vai sadārdzina noteiktu preču
ražošanu, pārvadāšanu vai izplatīšanu vai arī noteiktu ražošanas, pārvadāšanas vai izplatīšanas veidu
piemērošanu. Varas institūcija tādējādi likvidē dažus no pieejamajiem līdzekļiem cilvēku vēlmju
apmierinājumam. Tās iejaukšanās ietekme ir tāda, ka cilvēki tiek atturēti no savu zināšanu un spēju,
sava darba un ražošanas materiālo līdzekļu izmantojuma tādā veidā, kādā viņi varētu gūt lielāko peļņu
un pēc iespējas vairāk apmierināt savas vajadzības. Tāda iejaukšanās padara cilvēkus nabadzīgākus un
mazāk apmierinātus.
Tā ir lietas būtība. Visa izveicība un sīkmanība, kas izšķiesta centienos padarīt nederīgu šo pamata tēzi,
ir velta. Netraucētā tirgū dominē neatvairāma tendence izmantot ikvienu ražošanas faktoru labākajam
iespējamam patērētāju vissteidzamāko vajadzību apmierinājumam. Ja valdība iejaucas šajā procesā, tā
var tikai kaitēt apmierinājumam; tā nekad to nevarētu uzlabot.
Šīs tēzes pareizums izcilā un neapstrīdamā veidā ir pierādīts attiecībā uz vēsturiski visnozīmīgāko
valdības iejaukšanās ražošanā klasi - starptautiskās tirdzniecības barjerām. Šajā jomā ekonomikas
klasiķu, jo īpaši Rikardo sekotāju, mācības ir galējas un jautājumu atrisināja uz mūžiem. Viss, ko muitas
nodeva var sasniegt, ir ražošanas novirzīšana no tām vietām, kurās izlaide uz vienu ieguldītā vienību ir
augstāka, uz vietām, kur tā ir zemāka. Tā nepalielina ražošanu; tā to samazina.
Cilvēki plaši izrunājas par šķietamo valdības pamudinājumu ražošanai. Tomēr valdībai nav citas varas,
kā mudināt vienu ražošanas nozari, kā vien citu nozaru samazinājums. Tā atsauc ražošanas faktorus no
tām nozarēm, kurās tos izmantotu netraucētā tirgū, un novada tos uz citām nozarēm. Maza nozīme ir
tam, kāda veida administratīvās procedūras valdība izmanto šīs ietekmes sasniegšanai. Tā var atklāti
vai slēpti veikt mērķfinansējumu, ieviešot nodevas un tādējādi piespiežot savus pavalstniekus segt
izmaksas. Nozīme ir tikai tam, ka cilvēkiem ir jāatsakās no dažiem apmierinājumiem, kurus viņi vērtē
augstāk, un pretī saņem tikai apmierinājumus, ko viņi vērtē zemāk. Iejaukšanās atbalstītāja argumenta
pamatā vienmēr ir ideja, ka valdība vai valsts ir vienums ārpus vai virs sociālā ražošanas procesa, ka tai
pieder kaut kas, kas nav gūts, iekasējot nodokļus no saviem pavalstniekiem, un ka tā var iztērēt šo
mītisko kaut ko noteiktiem mērķiem. Tā ir fabula par Ziemassvētku vecīti, kuru lords Keinss pacēla līdz
ekonomikas doktrīnas godam un kuru sajūsmināti apstiprina visi tiek, kas sagaida personīgu ieguvumu
no valdības tēriņiem. Pret šiem izplatītajiem maldiem ir jāuzver ābeces patiesība, ka valdība var iztērēt
vai ieguldīt tikai to, ko tā atņem saviem pilsoņiem un ka tās papildu izdevumi un ieguldījumi pilnā
mērā samazina pilsoņu izdevumus un ieguldījumus.
Lai gan valdībai nav varas, lai ar iejaukšanos uzņēmējdarbībā padarītu cilvēkus turīgākus, tai noteikti ir
vara ar ražošanas ierobežojumu padarīt tos mazāk apmierinātus.

2. Ierobežojuma cena
Tas, ka ražošanas ierobežošana vienmēr ietver atsevišķu pilsoņu apmierinājuma samazināšanu,
nenozīmē, ka tāds ierobežojums obligāti ir uzskatāms par kaitējumu. Valdība nevēlas izmantot tikai
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ierobežojošus pasākumus. Tā vēlas sasniegt noteiktus mērķus un uzskata ierobežojumu par piemērotu
līdzekli sava plāna īstenošanai. Tādēļ ierobežojošu politiku novērtējums ir atkarīgs no atbildes uz
diviem jautājumiem: Vai valdības izvēlētie līdzekļi ir piemēroti meklētā mērķa sasniegšanai? Vai šī
mērķa īstenošana ir kompensācija par atsevišķu pilsoņu trūkumu? Uzdodot šos jautājumus, mēs
aplūkojam ražošanas ierobežojumu tā, kā mēs aplūkojam nodokļus. Nodokļu maksāšana arī tieši
samazina nodokļa maksātāja apmierinājumu. Tomēr tā ir cena, kādu viņš maksā par pakalpojumiem,
kurus valdība sniedz sabiedrībai un katram tās loceklim. Kamēr vien valdība izpilda savas sociālās
funkcijas un nodokļi nepārsniedz raitai valdības darbībai nepieciešamo daudzumu, tie ir
nepieciešamas izmaksas un atmaksājas.
Šī ierobežojošu pasākumu aplūkošanas veida piemērotība ir īpaši redzama visos tajos gadījumos, kad
ierobežošana tiek izmantota kā aplikšanas ar nodokļiem aizstājējs. Lielāko daļu no nacionālās
aizsardzības izdevumiem sedz valsts kase no sabiedriskajiem ieņēmumiem. Tomēr reizēm tiek izvēlēta
cita procedūra. Dažreiz gadās, ka valsts sagatavotība agresijas atvairīšanai ir atkarīga no noteiktu
rūpniecības nozaru, kādu nebūtu netraucētā tirgū, pastāvēšanas. Šīs nozares ir jāsubsidē, un piešķirtās
subsīdijas ir uztveramas kā jebkuri citi izdevumi bruņojumam. To raksturs saglabājas tāds pats, ja
valdība tās piešķir netieši, nosakot aplūkoto produktu ievešanas nodevu. Atšķirība ir tikai tāda, ka tad
patērētāji tiek tieši apgrūtināti ar radītajām izmaksām, kamēr valdības subsīdiju gadījumā viņi šīs
izmaksas sedz netieši, maksājot augstākus nodokļus.
Ieviešot ierobežojošus pasākumus, valdības un parlamenti gandrīz nekad nav apzinājušies savas
iejaukšanās uzņēmējdarbībā sekas. Tādējādi tie svētā neziņā ir pieņēmuši, ka aizsargājoši tarifi spēj
paaugstināt valsts dzīves līmeni, un tie spītīgi ir atteikušies atzīt ekonomikas mācību par
protekcionismu pareizumu. Ekonomistu nosodījums protekcionismam ir neapstrīdams un tas ir brīvs
no jebkādiem partiju aizspriedumiem. Ekonomisti nesaka, ka aizsardzība ir slikta no jebkāda
iepriekšnoteikta viedokļa. Viņi parāda, ka aizsardzība nevar sasniegt tos mērķus, kurus valdības ierasti
vēlas sasniegt, to izmantojot. Viņi neapšauba valdības rīcības galējo mērķi; viņi tikai noraida izvēlētos
līdzekļus kā nepiemērotus, lai īstenotu mērķus, uz kuriem notiek tiekšanās.
Visizplatītākie no visiem ierobežojošiem pasākumiem ir tie, kas veidoti proleiboriskā likumu kopumā.
Arī šeit valdības un sabiedrības viedoklis ļoti nepareizi novērtē ietekmes. Tās tic, ka darba stundu un
bērnu darbaspēka izmantošanas ierobežojums uzliek nastu tikai darba devējiem un ir algas pelnītāju
„sociāls ieguvums”. Tomēr tas ir taisnība tikai tādā mērā, ka tādi likumi samazina darbaspēka
piedāvājumu un tādējādi palielina darba galējo ražīgumu attiecībā pret kapitāla galējo ražīgumu.
Tomēr darba piedāvājuma samazinājuma rezultāts ir arī kopējā saražoto preču daudzuma kritums un
tādējādi arī vidējā patēriņa uz vienu iedzīvotāju. Kopējais pīrāgs sarūk, tomēr mazāka pīrāga daļa, kas
nonāk pie algas pelnītājiem, ir proporcionāli lielāka par to, ko viņi saņēma no lielāka pīrāga; vienlaikus
kapitālistu daļa sarūk.446 No katra gadījuma konkrētiem datiem ir atkarīgs tas, vai šis rezultāts uzlabo
vai kaitē reālajām dažādu algas pelnītāju grupu algas likmēm.
Izplatītais proleiboriska likumu kopuma novērtējums bija balstīts kļūdā, ka algas likmēm nav nekādas
cēloņsakarības ar vērtību, kādu strādnieku darbs pievieno materiālam. Algas likmes, teic „dzelzs
likums”, noteic minimālais dzīvei nepieciešamo vajadzību daudzums; tās nekad nevar palielināties virs
iztikas līmeņa. Starpību starp strādnieka saražoto vērtību un viņam samaksātajām algām saņem
ekspluatējošais darba devējs. Ja šis pārpalikums tiek samazināts ar darba stundu ierobežojumu, algas
pelnītājam tiek atņemta daļa viņa grūtību un smagā darba, viņa algas paliek nemainīgas, un darba
devējam tiek atņemta daļa no viņa negodīgās peļņas. Kopējās izlaides ierobežojums samazina tikai
ekspluatējošo buržuju ienākumus.
Jau ir norādīts, ka nozīme, kāda proleiboriskam likumu kopumam bija Rietumu kapitālisma attīstībā
posmā, kas beidzās pirms dažiem gadiem, ir mazāk svarīga par to, kādu varētu pieņemt pēc dedzības,
ar kādu iesaistītās problēmas tiek pārrunātas publiski. Darba likumu kopums - galvenokārt - tikai
sniedza tiesisku atzinumu izmaiņām apstākļos, kādas jau bija izkopusi straujā uzņēmējdarbības
447
attīstība. Tomēr valstīs, kuras bija lēnas kapitālistisko ražošanas veidu pieņemšanā un atpaliek
mūsdienu apstrādes un ražošanas metožu attīstībā, darba likumu kopuma problēma ir būtiska. Neīstu
iejaukšanās mācību maldināti, šo valstu politiķi tic, ka var uzlabot nabadzīgo masu likteni, nokopējot
darba likumu kopumu no attīstītākām kapitālistu valstīm. Viņi iesaistās problēmas uzlūko tā, it kā tās
446

Uzņēmējdarbības peļņu un zaudējumus neietekmē proleiborisks likumu kopums, jo tie pilnībā ir
atkarīgi no vairāk vai mazāk veiksmīga ražošanas pielāgojuma tirgus mainīgajiem apstākļiem. Attiecībā
uz tiem darba likumu kopums uzskatāms vienīgi par faktoru, kas rada izmaiņas.
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būtu atrisināmas vien ar to, kas kļūdaini tiek saukts par „cilvēcisko viedokli”, un nespēj apzināties
reālo problēmu.
Patiešām skumji ir tas, ka Āzijā miljoniem nenobriedušu bērnu dzīvo nabadzībā un cieš badu, ka algas
ir ārkārtīgi zemas salīdzinājumā ar Amerikas vai Rietumeiropas standartiem, ka darba stundas ir garas
un ka sanitārie apstākļi darbnīcās ir nožēlojami. Tomēr nav citu līdzekļu, kā likvidēt šos ļaunumus, kā
vien strādāt, ražot un ietaupīt vairāk un tādējādi uzkrāt vairāk kapitāla. Tas ir obligāts jebkuram
noturīgam uzlabojumam. Ierobežojušie pasākumi, kurus aizstāv cilvēki, kas sevi uzskata par
filantropiem un humānistiem, būtu velti. Tie ne tikai nespētu uzlabot apstākļus, tie arī lietas padarītu
krietni sliktākas. Ja vecāki ir pārāk nabadzīgi, lai piemēroti pabarotu savus bērnus, bērnu darba
aizliegšana nolemj bērnus bada nāvei. Ja darba galējais ražīgums ir tik zems, ka strādnieks desmit
stundās var nopelnīt tikai algas, kas ir zem standarta, ja tās salīdzina ar amerikāņu algām, tad
darbinieks neiegūst no dekrēta par astoņu stundu darba dienu.
Problēma diskusijās nav par algas pelnītāju materiālās labklājības uzlabojuma vēlamību. Tā, kas
nepareizi tiek saukts par proleiborisku likumu kopumu, aizstāvji apzināti jauc jautājumu atkal un atkal
atkārtojot, ka vairāk atpūtas, lielākas reālās algas un bērnu un precētu sieviešu atbrīvošana no
nepieciešamības meklēt darbu strādnieku ģimenes padarītu laimīgākas. Viņi izmanto nepatiesību un
zemiskus apmelojumus, saucot tos, kas ir pret tādiem likumiem, par kaitīgiem algas pelnītāju
būtiskajām interesēm, „darba vajātājiem” un „darba ienaidniekiem”. Nesaskaņas neattiecas uz
meklētajiem mērķiem; tās attiecas tikai uz līdzekļiem, kas izmantoti to sasniegšanai. Jautājums ir par
to, vai masu labklājības uzlabojums ir vēlams vai tāds nav. Tas ir tikai par to, vai valdības noteiktais
darba stundu un sieviešu un bērnu darba izmantojuma ierobežojums ir vai nav pareizais līdzeklis
darbinieku dzīves līmeņa paaugstināšanai. Tā ir tīri katalaktiska problēma, kas jāatrisina ekonomikai.
Emocionālas runas nav pamatotas. Slikti noslēpjams ir tas, ka šie paštaisnie ierobežojumu aizstāvji
nespēj izvirzīt nekādus saprātīgus iebildumus ekonomistu spēcīgi pamatotajai argumentācijai.
Tas, ka vidējā amerikāņu strādnieka dzīves līmenis ir nesalīdzināmi apmierinošāks par to, kāds ir
vidējam indiešu strādniekam, ka Savienotajās Valstīs darba stundas ir īsākas un ka bērni tiek sūtīti uz
skolu, nevis rūpnīcām, nav valdības vai valsts likumu sasniegums. Tas ir rezultāts tam, ka uz vienu
strādājošo ieguldītais kapitāls ir daudz lielāks nekā Indijā un tādējādi darba galējais ražīgums ir daudz
augstāks. Tas nav „sociālās politikas” nopelns; tas ir rezultāts laissez faire pagātnes metodēm, kas
atturējās no kapitālisma attīstības sabotēšanas. Aziātiem ir jāpieņem šis laissez faire, ja viņi vēlas
uzlabot savu tautu likteni.
Āzijas un citu atpalikušo valstu nabadzība ir to pašu iemeslu, kas padarīja apstākļus neapmierinošus
Rietumu kapitālisma agrīnajos posmos, dēļ. Lai gan iedzīvotāju skaits strauji palielinājās, ierobežojošas
politikas atlika ražošanas metožu pielāgošanu pieaugošā mutu skaita vajadzībām. Laissez faire
ekonomistu, kurus tipiskas mūsu universitāšu mācību grāmatas noraida kā pesimistus un negodīgas
ekspluatējošu buržuju alkatības apoloģētus, nevīstošs nopelns ir tas, ka viņi bruģēja ceļu ekonomikas
brīvībai, kas paaugstināja vidējo dzīves līmeni līdz nepieredzētam augstumam.
Ekonomika nav dogmatiska, kā to apgalvo tie, kas sevi uzskata par „netradicionāliem” valdības
visvarenības un totalitāras diktatūras aizstāvjiem. Ekonomika nedz apstiprina, nedz neapstiprina
valdības pasākumus ražošanas un izlaides ierobežošanai. Tā tikai uzskata par savu pienākumu precizēt
tādu pasākumu sekas. Politikas, kāda tiks piemērota, izvēle tiek nodota cilvēkiem. Tomēr izvēloties
viņi nedrīkst neņemt vērā ekonomikas mācības, ja vien viņi vēlas sasniegt meklētos mērķus.
Noteikti ir gadījumi, kuros cilvēki varētu uzskatīt noteiktus ierobežojošus pasākumus kā pamatotus.
Regulējums par ugunsgrēka bīstamības novēršanu ir ierobežojošs un palielina ražošanas izmaksas.
Tomēr kopējās izlaides samazinājums, ko tas rada, ir cena, kas jāmaksā par izvairīšanos no lielākas
katastrofas. Lēmums par katru ierobežojošu pasākumus ir jāpieņem, pamatojoties uz sīkumainu
izmaksu, kas radīsies, un apbalvojuma, kas tiks iegūts, izvērtējumu. Neviens saprātīgs cilvēks nevarētu
apšaubīt šo noteikumu.

3. Ierobežojums kā priekšrocība
Ikviena tirgus datu sajaukšana ietekmē dažādus indivīdus un indivīdu grupas atšķirīgi. Dažiem
cilvēkiem tā ir ieguvums, citiem - trieciens. Tikai pēc kāda laika, kad ražošana ir pielāgota tam, ka
radušies jauni dati, šīs ietekmes ir izsmeltas. Tādējādi ierobežojošs pasākums - lai gan lielāko daļu
nostāda neizdevīgā stāvoklī - īslaicīgi var uzlabot dažu cilvēku pozīciju. Tiem, kas iegūst, pasākums ir
līdzvērtīgs priekšrocību iegūšanai. Viņi lūdz tādus pasākumus, jo vēlas iegūt priekšrocības.
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Šeit atkal viskliedzošāko piemēru sniedz protekcionisms. Nodevas noteikšana preces ievešanai
apgrūtina patērētājus. Tomēr vietējiem ražotājiem tas ir ieguvums. No viņu viedokļa jaunu muitas
tarifu ieviešana un jau esošo tarifu paaugstināšana ir lieliska lieta.
Tas pats ir spēkā attiecībā uz daudziem citiem ierobežojošiem pasākumiem. Ja valdība ierobežo - ar
tiešu ierobežojumu vai fiskālu izšķiršanu - lielos uzņēmumus un korporācijas, tiek stiprināta maza
izmēra uzņēmumu konkurētspējas pozīcija. Ja tā ierobežo lielus veikalus un veikalu tīklus, līksmo
mazie veikalnieki.
Ir svarīgi apzināties, ka tas, ko no šiem pasākumiem ieguvušie uzskata par priekšrocību sev, turpinās
vien ierobežotu laiku. Ilgtermiņā noteiktai ražotāju klasei piešķirtā privilēģija zaudē savu spēku radīt
noteiktus ieguvumus. Priviliģētā nozare piesaista jaunpienācējus, un viņu konkurencei ir tendence
likvidēt noteiktus ieguvumus, kas tiek gūti no priekšrocības. Tādējādi likuma mīluļu dedzība iegūt
priekšrocības ir neremdināma. Viņi turpina prasīt jaunas priekšrocības, jo vecās zaudē savu varu.
No otras puses ierobežojoša pasākuma atcelšana līdz esībai, kurā ražošanas struktūra jau ir pielāgota
jaunai tirgus datu izjaukšanai, ir izdevīga dažu cilvēku īstermiņa interesēm un kaitē citu cilvēku
īstermiņa interesēm. Ilustrēsim šo jautājumu ar atsauci uz tarifa priekšmetu. Ruritānijā pirms
daudziem gadiem, pieņemsim 1920.gadā, tika izdots rīkojums par muitas tarifu ādas ievešanai. Tas
bija pakalpojums uzņēmumiem, kas tobrīd bija iesaistīti miecēšanas sektorā. Tomēr tad vēlāk nozares
apmērs palielinājās un negaidītajā laimē gūtā peļņa, kuru ādmiņi baudīja 1920.gadā un dažos
vēlākajos gados, izgaisa. Paliek tikai tas, ka daļa no pasaules ādas ražošanas ir pārvirzīta no vietām, kur
izlaide uz vienu ieguldītā vienību ir augstāka, uz vietām Ruritānijā, kur ražošanai ir nepieciešamas
augstākas izmaksas. Ruritānijas iedzīvotāji maksā augstāku cenu par ādu nekā viņi maksātu bez tādas
muitas nodevas. Tā kā lielākā daļa Ruritānijas kapitāla un darba tiek izmantota miecētavās nekā tas
notiktu brīvas ādas tirdzniecības gadījumā, dažas citas vietējās nozares sašaurinājās vai vismaz tika
kavēta to izaugsme. Mazāk ādas tiek ievests no ārvalstīm un mazāks daudzums Ruritānijas produkcijas
tiek izvests kā maksājums par ievesto ādu. Ruritānijas ārējās tirdzniecības apmērs samazinās. Neviena
dvēsele visā pasaulē negūst labumu no vecā tarifa saglabāšanas. Gluži pretēji - ikvienam kaitē kopējās
cilvēces rūpniecisko pūliņu izlaides samazinājums. Ja Ruritānijas pieņemto politiku attiecībā uz ādu
pieņemtu visas valstis un attiecībā uz ikviena veida preci visstingrākajā veidā, lai vispār likvidētu
starptautisko tirdzniecību un padarītu ikvienu valsti pilnībā pašapgādājošu, visiem cilvēkiem būtu
pilnībā jāatsakās no ieguvumiem, kurus viņiem sniedz starptautiskā darba dalīšana.
Ir acīmredzams, ka no Ruritānijas muitas nodevas ādai atcelšanas ilgtermiņā iegūs visi - gan ruritāņi,
gan ārvalstnieki. Tomēr īstermiņā tā kaitētu kapitālistu, kas ir ieguldījuši ruritāņu miecētavās,
interesēm. Tā ne mazāk kaitētu ruritāņu strādnieku, kas specializējušies miecētavas darbos,
interesēm. Šie kapitālisti un strādnieki kaislīgi cīnās pret visiem mēģinājumiem samazināt vai vispār
atcelt ādas muitas nodevu.
Tas skaidri parāda, kādēļ politiski ārkārtīgi grūti ir atcelt pasākumus, kas ierobežo ražošanu, kad
uzņēmējdarbības struktūra jau ir pielāgojusies to esamībai. Lai gan ietekme ir kaitīga ikvienam, to
pazušana īstermiņā ir neizdevīga īpašām grupām. Šīs īpašās grupas, kas ir ieinteresētas ierobežojošu
pasākumu saglabāšanā, protams, ir tikai mazākums. Ruritānijā tikai neliela iedzīvotāju daļa, kas
iesaistīta miecētavās, var ciest no muitas nodevas ādai atcelšanas. Lielākais vairākums ir ādas un ādas
izstrādājumu pircēji un iegūtu no to cenu samazinājuma. Ārpus Ruritānijas robežām ciestu tikai tie
cilvēki, kas ir iesaistīti tajās nozarēs, kas sašaurinātos, jo ādas nozare paplašinātos.
Pēdējais iebildums, ko izvirza brīvas tirdzniecības pretinieki ir šāds: ir skaidrs, ka tikai tie ruritāņi, kas ir
iesaistīti ādu miecēšanā, ir tieši ieinteresēti ādas muitas nodevas saglabāšanā. Tomēr ikviens ruritānis
pieder vienai no daudzām ražošanas nozarēm. Ja ikviena vietējā ražojuma prece tiek aizsargāta ar
nodevu, pāreja uz brīvu tirdzniecību kaitē ikvienas nozares interesēm un tādējādi visām tām īpašajām
kapitāla un darba grupām, kuru summa veido visu valsti. Izriet, ka nodevas atcelšana būtu īstermiņā
kaitīga visiem pilsoņiem. Un īstermiņa intereses ir vienīgās, kam ir nozīme.
Šis arguments ietver trīskāršu kļūdu. Pirmkārt, nav taisnība, ka visas rūpniecības nozares ciestu no
pārejas uz brīvu tirdzniecību. Gluži pretēji. Tās nozares, kurās salīdzinošās ražošanas izmaksas ir
viszemākās, brīvas tirdzniecības apstākļos paplašināsies. To īstermiņa intereses uzlabos nodevas
atcelšana. Muitas nodeva tiem produktiem, kurus tās pašas izlaiž, tām nav nekāds ieguvums, tādēļ tās
brīvā tirdzniecībā varētu ne tikai izdzīvot, bet arī paplašināties. Nodeva tiem produktiem, kuru
salīdzinošās ražošanas izmaksas ir augstākas Ruritānijā nekā ārvalstīs, kaitē tām, vadot kapitālu un
darbu, kas citādā gadījumā būtu ražīga tām, citās nozarēs.
Otrkārt, īstermiņa princips ir pilnībā kļūdains. Īstermiņā ikviena izmaiņa tirgus datos kaitē tiem, kas
neparedzēja to laikus. Pastāvīgam īstermiņa principa aizstāvim ir jāatbalsta visu datu pilnīga
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nelokāmība un nemainīgums un jāpretojas jebkurām izmaiņām, tostarp jebkādam terapeitiskam un
tehniskam uzlabojumam.448 Ja rīkojoties cilvēki vienmēr priekšroku dotu izvairīties no ļaunuma
tuvākajā nākotnē pār izvairīšanos no ļaunuma tālākā nākotnē, viņi nonāktu līdz dzīvnieku līmenim.
Pati būtība, kas atšķir cilvēka rīcību no dzīvnieka uzvedības, ir tas, ka viņš apzināti atsakās no kāda
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īslaicīgi tuvāka apmierinājuma, lai gūtu kādu lielāku, bet īslaicīgi tālāku apmierinājumu.
Beigu beigās, ja Ruritānijas visaptverošās muitas nodevu sistēmas atcelšanas problēma tiek aplūkota,
nedrīkst aizmirst, ka to, kas ir iesaistīti miecēšanā, īstermiņa interesēm kaitē tikai viena no nodevas
priekšmetiem atcelšana, kamēr citu priekšmetu, kas attiecas uz produktiem nozarēs, kurās
salīdzinošās izmaksas ir augstas, atcelšana ir viņiem labvēlīga. Ir taisnība, ka miecēšanas strādnieku
algas likmes kādu laiku samazināsies salīdzinājumā ar tām, kas ir citās nozarēs, un ka paies kāds laiks
līdz tiks noteikta piemērota ilgtermiņa attiecība starp algas likmēm dažādās Ruritānijas ražošanas
nozarēs. Tomēr vienlaikus ar tikai īslaicīgu savu ienākumu samazinājumu šie strādnieki arī piedzīvos
daudzu preču, kuras viņi pērk cenu kritumu. Un šī tendence uz viņu apstākļu uzlabojumu nav tikai
pārejas perioda parādība. Tā ir brīvas tirdzniecības ilgstošas svētības piepildījums, kas, novirzot
ikvienu rūpniecības nozari uz vietu, kurā salīdzinošās izmaksas ir viszemākās, palielina darba ražīgumu
un kopējo saražoto preču daudzumu. Brīva tirdzniecība ikvienam tirgus sabiedrības loceklim nodrošina
ilgstošu ilgtermiņa ieguvumu.
Aizsardzības ar muitas nodevu atcelšanas pretestība būtu saprātīga no ādas nozarē iesaistīto viedokļa,
ja vien nodeva ādai būtu tikai nodeva. Tad varētu izskaidrot viņu attieksmi, ko nosaka statusa
intereses, kastas intereses, kurām tiktu nodarīts īslaicīgs kaitējums, atceļot privilēģijas, lai gan tikai to
saglabāšana vien vairs nesniedz tai nekādu labumu. Tomēr šajā hipotētiskajā gadījumā ādmiņu
pretestība būtu bezcerīga. Lielākais tautas vairākums to noraida. Protekcionisma piekritēju rindas
stiprina tas, ka muitas nodeva ādai nav izņēmums, ka daudzas rūpniecības nozares atrodas līdzīgā
pozīcijā un cīnās pret nodevu atcelšanu precēm, kas skar viņu pašu nozari. Tā, protams, nav savienība,
kas balstīta uz katras grupas īpašajām grupas interesēm. Ja visus aizsargā vienādā mērā, ikviens ne
tikai zaudē kā patērētājs, bet arī to, ko viņš iegūtu kā ražotājs. Turklāt ikvienam kaitē vispārējais darba
ražīguma kritums, kuru rada nozaru pārvietošana no izdevīgākām uz mazāk izdevīgām vietām. Gluži
pretēji, no visu nodevu aizlieguma ilgtermiņā iegūtu ikviens, kamēr īstermiņa kaitējumu, kuru rada
noteiktas nodevas atcelšana aplūkotās grupas īpašajām interesēm, jau īstermiņā vismaz daļēji
atlīdzina nodevas produktiem, kurus šīs grupas locekļi pērk un patērē, aizlieguma atcelšanas sekas.
Daudzi cilvēki protekcionismu ar nodevām uzlūko tā, it kā tā būtu privilēģija, kas piešķirta viņu valsts
algas pelnītājiem, visu savu pastāvēšanas laiku apgādājot viņus ar augstāku dzīves līmeni nekā viņi
baudītu brīvas tirdzniecības apstākļos. Šis arguments tiek virzīts ne tikai Savienotajās Valstīs, bet
ikvienā valstī pasaulē, kurā vidējās reālās algas likmes ir augstākas nekā kādā citā valstī.
Tātad ir taisnība, ka pilnīga kapitāla un darba pārvietojamības apstākļos visā pasaulē dominētu
tendence uz cenas, kas tiek maksāta par tāda paša veida un kvalitātes dabu, vienādošanu.450 Tomēr
pat tad, ja būtu brīva produktu tirdzniecība, šī tendence nav vērojama mūs reālajā pasaulē ar
migrācijas barjerām un institūcijām, kas kavē kapitāla ārvalstu ieguldījumus. Galējais darba ražīgums ir
augstāks Savienotajās Valstīs nekā tas ir Indijā, jo uz vienu strādājošo ieguldītais kapitāls ir lielāks un
tādēļ, ka Indijas strādniekiem tiek traucēts pārcelties uz Ameriku un sacensties Amerikas darba tirgū.
Aplūkojot šīs atšķirības izskaidrojumu, nav nepieciešams izpētīt, vai Amerikā dabas resursi ir vai nav
bagātīgāki nekā tie ir Indijā un vai indiešu strādnieks ir rasiski mazvērtīgāks par amerikāņu strādnieku.
Tomēr tas - proti, šie fakti - varētu būt institucionālas pārbaudes kapitāla un darba pārvietojamībai,
pietiekami, lai pamatotu vienādošanas tendences neesamību. Tā kā amerikāņu muitas nodevas
atcelšana neietekmētu šos divus faktus, tā nevarētu kaitēt amerikāņu algas pelnītāju dzīves līmenim
negatīvā ziņā.
Gluži pretēji. Ņemot vērā situāciju, kādā kapitāla un darba pārvietojamība ir ierobežota, pārejai uz
brīvu produktu tirdzniecību noteikti ir jāpaaugstina amerikāņu dzīves līmenis. Tās nozares, kurās
izmaksas Amerikā ir augstākas (ražīgums Amerikā ir zemāks), sašaurinātos un tās, kurās izmaksas ir
zemākas (ražīgums ir augstāks), paplašinātos.
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Brīvas tirdzniecības apstākļos Šveices pulksteņu meistari paplašinātu savu pārdošanas apmēru
Amerikas tirgū un viņu amerikāņu sāncenšiem tas saruktu. Tomēr tas ir tikai daļa no brīvas
tirdzniecības sekām. Pārdodot un ražojot vairāk, šveicieši nopelnītu un pirktu vairāk. Nav svarīgi, vai
viņi paši pērk vairāk citu amerikāņu nozaru produkciju vai arī viņi palielina savas vietējās vai citu
valstu, piemēram, Francijas, produkcijas pirkumus. Lai kā arī notiktu, papildu dolāriem, kurus viņi
nopelna, beigās ir jānonāk Savienotajās Valstīs un jāpalielina dažu Amerikas nozaru apgrozījums. Ja
šveicieši neatdod savu produkciju kā dāvanu, viņiem šie dolāri jāiztērē pērkot.
Izplatīts viedoklis par pretējo ir iluzorās idejas, ka Amerika varētu paplašināt savus ievesto produktu
pirkumus, samazinot kopējo savu pilsoņu naudas krājuma summu, dēļ. Tie ir bēdīgi slaveni maldi,
atbilstoši kuriem cilvēki pērk neatkarīgi no sava naudas krājuma lieluma, un atbilstoši kuriem pati
naudas krājuma pastāvēšana vienkārši ir rezultāts tam, ka kaut kas paliek pāri, jo vairs nav nekā, ko
451
pirkt. Mēs jau esam parādījuši, kādēļ šī Merkantilisma mācība ir pilnībā nepareiza.
Tas, ko muitas nodeva patiešām rada algas likmju un algas pelnītāju dzīves līmenī, ir kaut kas pavisam
atšķirīgs.
Pasaulē, kurā ir brīva preču tirdzniecība, kamēr strādnieku un ārvalstu investīciju pārceļošana ir
ierobežota, dominē tendence uz noteiktas attiecības noteikšanu starp algām, kas tiek maksātas par
vienāda veida un kvalitātes darbu dažādās valstīs. Nevar dominēt tendence uz algas likmju
vienādošanu. Tomēr galējā cena, kas tiek maksāta par darbu dažādās valstīs, atrodas noteiktā
skaitliskā attiecībā. Šo galējo cenu raksturo tas, ka visi tie, kas vēlas nopelnīt algas, iegūst darbu un visi
tie, kas vēlas nodarbināt strādniekus, spēj noalgot tik daudz darbaroku, cik viņi vēlas. Pastāv „pilnīga
nodarbinātība”.
Pieņemsim, ka ir tikai divas valstis - Ruritānija un Laputānija. Ruritānijā galīgā algas likme ir dubulta no
tā, kāda tā ir Laputānijā. Tagad Ruritānijas valdība izmanto vienu no tiem pasākumiem, kas kļūdaini
tiek dēvēti par „proleiboriskiem”. Tā apgrūtina darba devējus ar papildu izdevumiem, kuru apmērs ir
proporcionāls nodarbināto darbinieku skaitam. Piemēram, tā samazina darba stundu skaitu, neļaujot
atbilstošu nedēļas algas likmes samazinājumu. Rezultātā samazinās saražoto preču daudzums un
palielinās katras preces vienības cena. Atsevišķs strādnieks bauda vairāk atpūtas, bet viņa dzīves
līmenis samazinās. Ko vēl varētu radīt vispārējs pieejamo preču daudzuma samazinājums?
Šis iznākums ir Ruritānijas iekšējs notikums. Tas rastos arī bez nekādas ārējas tirdzniecības. Tas, ka
Ruritānija nav autarķija, bet gan iepērk un pārdod Laputānijai, nemaina tās būtiskās iezīmes. Tomēr tā
iesaista Laputāniju. Tā kā ruritāņi ražo un patērē mazāk, viņi mazāk pirks no Laputānijas. Laputānijā
nebūs vispārēja krituma ražošanā. Tomēr dažām nozarēm, kas ražoja eksportam uz Ruritāniju,
turpmāk būs jāražo vietējam Laputānijas tirgum. Laputānija piedzīvos savas ārējās tirdzniecības
apmēra kritumu; tā gribot negribot kļūs par lielāku autarķiju. Tā ir svētība protekcionisma piekritēju
vērtējumā. Patiesībā tas nozīmē dzīves līmeņa pasliktināšanos; ražošana ar lielākām izmaksām aizstāj
tādu ar mazākām izmaksām. Laputānijas piedzīvotais ir tas pats, ko pašapgādājošas valsts iedzīvotāji
piedzīvotu, ja Dieva rīcība būtu samazināt vienas no valsts nozarēm ražīgumu. Kamēr pastāv darba
dalīšana, ikvienu ietekmē citu cilvēku ieguldījuma tirgus apgādāšanā apmēra samazinājums.
Tomēr šīs nepielūdzamās galējās starptautiskās sekas Ruritānijas jaunajam proleiboriskajam likumam
neietekmēs dažādas Laputānijas rūpniecības nozares vienādi. Abās valstīs ir nepieciešama soļu secība
līdz tiek radīts pēdējais pilnīgais ražošanas pielāgojums jaunam datu stāvoklim. Šīs īstermiņa ietekmes
atšķiras no ilgtermiņa ietekmēm. Tās ir daudz iespaidīgākas par ilgtermiņa ietekmēm. Lai gan gandrīz
neviens nespēj nepamanīt īstermiņa ietekmes, ilgtermiņa ietekmes atpazīst tikai ekonomisti. Lai gan
nav grūti noslēpt ilgtermiņa ietekmes no sabiedrības, kaut kas ir jādara attiecībā uz viegli
pamanāmajām īstermiņa ietekmēm, lai pacilātība par tādu šķietami proleiborisku likumu kopumu
neizgaist.
Pirmā īstermiņa ietekme, kas parādās, ir dažu ruritāņu ražošanas nozaru konkurētspējas
pavājināšanās attiecībā pret Laputānijas nozarēm. Tā kā Ruritānijā cenas palielinās, dažiem
laputāņiem kļūst iespējams paplašināt savu tirdzniecību Ruritānijā. Tā ir tikai pagaidu ietekme; beigās
kopējais visu laputāņu nozaru pārdošanas apmērs Ruritānijā samazināsies. Ir iespējams, ka,
neskatoties uz šo vispārējo kritumu laputāņu eksportā uz Ruritāniju, dažas laputāņu nozares
paplašinās savu tirdzniecību ilgtermiņā. (Tas ir atkarīgs no jauna salīdzinošo izmaksu apveida.) Tomēr
nav obligātas savstarpējas saistības starp šīm īstermiņa un ilgtermiņa ietekmēm. Pārejas perioda
pielāgojums rada strauji mainīgas situācijas, kas var pilnībā atšķirties no galējā iznākuma. Tomēr
tuvredzīgo sabiedrības uzmanību pilnībā piesaista šīs īstermiņa ietekmes. Tā dzird skarto uzņēmēju
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sūkstīšanos, ka jaunais Ruritānijas likums sniedz laputāņiem iespēju pārdot zem konkurējošas cenas
gan Ruritānijā, gan Laputānijā. Tā redz, ka daži ruritāņu uzņēmēji ir spiesti ierobežot savu ražošanu un
atlaist darbiniekus. Un tai sāk rasties aizdomas, ka kaut kas varētu nebūt kārtībā ar to, kas sevi uzskata
par „savdabīgajiem darba draugiem”, mācībām.
Tomēr ainava ir atšķirīga, ja Ruritānijā nodeva ir pietiekami augsta, lai novērstu, ka laputāņi pat
īslaicīgi paplašina savu pārdošanas apmēru ruritāņu tirgū. Tad visiespaidīgākās jaunā pasākuma
īstermiņa ietekmes tiek maskētas tā, ka sabiedrība par tām neuzzina. No ilgtermiņa ietekmēm,
protams, nav iespējams izvairīties. Tomēr tās rada cita īstermiņa ietekmju secība, kas ir mazāk
uzbrūkoša, jo mazāk pamanāma. Runas par šķietamiem „sociāliem ieguvumiem”, ko rada darba
stundu saīsināšana, netiek atspēkotas ar tūlītēju ietekmju, kuras ikviens - un visvairāk atlaistie
strādnieki - uzskata par nevēlamām, parādīšanos.
Muitas nodevu un citu protekcionisma instrumentu galvenā funkcija pašlaik ir slēpt reālās iejaukšanās
politikas ietekmes, kas veidotas, lai uzteiktu tās izplatītās politikas, kas izliekas uzlabojam algas
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pelnītāju materiālo labklājību, lai gan patiesībā tai kaitē.

4. Ierobežojums kā ekonomikas sistēma
Kā jau ir bijis parādīts, ir gadījumi, kuros ierobežojošs pasākums var sasniegt mērķi, kas tiek meklēts ar
tā piemērošanu. Ja tie, kas izmanto tādu pasākumu domā, ka šī mērķa sasniegšana ir nozīmīgāka par
trūkumiem, ko rada ierobežojums - tas ir, patēriņam pieejamo materiālo preču daudzuma
samazinājums - ķeršanās pie ierobežojuma tiek pamatota no viņu vērtību sprieduma viedokļa. Viņi
uzņemas izmaksas un maksā cenu, lai saņemtu kaut ko, kas viņu vērtējumā ir vairāk par to, ko viņi
iztērē vai no kā atsakās. Neviens - un noteikti ne teorētiķis - neatrodas pozīcijā, lai strīdētos ar viņiem
par viņu vērtību spriedumu pamatotību.
Vienīgais piemērotais veids ražošanas ierobežojuma pasākumu aplūkošanai, ir aplūkot tos kā upurus,
kas tiek nesti noteikta mērķa sasniegšanai. Tie ir kvaziizdevumi un kvazipatēriņš. Tie ir lietu, ko varētu
saražot un patērēt vienā veidā izmantojums noteiktu citu mērķu īstenošanai. Šo lietu īstenošanās tiek
novērsta, tomēr šis kvazipatēriņš ir tieši tas, kas apmierina šo pasākumu autorus labāk par pieejamo
preču palielinājumu, kādu būtu radījusi ierobežojuma izlaišana.
Attiecībā uz noteiktiem ierobežojošiem pasākumiem šis skatījums ir vispārēji pieņemts. Ja valdība
izdod rīkojumu, ka zemes gabals ir jāsaglabā tā dabiskajā stāvoklī kā nacionālais parks un ir jāatturas
no jebkāda cita tā izmantojuma, neviens tādu uzņēmējdarbību neuzskatītu par ko citu, kā vien par
izdevumiem. Valdība atņem pilsoņiem dažādu produktu pieaugumu, ko varētu radīt šīs zemes
apstrādāšana, lai sniegtu viņiem citu apmierinājumu.
Izriet, ka ražošanas ierobežojumam nekad nevar būt nekādas citas nozīmes kā vien ražošanas sistēmas
palīgkomponentam. Nevar izveidot ekonomiskās rīcības sistēmu tikai no tādiem ierobežojuma
pasākumiem. Neviens tādu pasākumu komplekss nevar būt saistīts kopā saskaņotā sistēmā. Tie nevar
veidot ražošanas sistēmu. Tie piederas patēriņa sfērai, nevis ražošanas sfērai.
Rūpīgi izpētot iejaukšanās politikas problēmas, mēs vēlamies pārbaudīt valdības iejaukšanās
uzņēmējdarbībā aizstāvju apgalvojumus, ka viņu sistēma piedāvā alternatīvu citām ekonomikas
sistēmām. Nevienu tādu apgalvojumu saprātīgi nevar paust attiecībā uz ražošanas ierobežojuma
pasākumiem. Labākais, ko tie var sasniegt, ir izlaides un apmierinājuma samazinājums. Turība tiek
veidota, iztērējot noteiktu daudzumu ražošanas faktoru. Šī daudzuma samazinājums nevis palielina,
bet gan samazina saražoto preču daudzumu. Pat tad, ja mērķus, uz kuriem notiek virzība ar darba
stundu samazinājumu, varētu sasniegt ar tādu rīkojumu, tas nebūtu ražošanas pasākums. Nemainīgi
tas ir ceļš uz izlaides samazinājumu.
Kapitālisms ir sociālas ražošanas sistēma. Sociālisms, saka sociālisti, arī ir sociālas ražošanas sistēma.
Tomēr attiecībā uz ražošanu ierobežojošiem pasākumiem pat iejaukšanās aizstāvji nevar paust līdzīgu
apgalvojumu. Viņi var tikai sacīt, ka kapitālismā tiek saražots par daudz un ka viņi vēlas novērst šī
pārpalikuma ražošanu, lai īstenotu citus mērķus. Viņiem pašiem ir jāatzīst, ka ir robežas ierobežojuma
piemērošanai.
Ekonomika nestrīdas, ka ierobežojums ir slikta ražošanas sistēma. Tā apgalvo, ka tas vispār nav
ražošanas sistēma, bet gan drīzāk ir kvazipatēriņa sistēma. Lielāko daļu mērķu, kurus iejaukšanās
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aizstāvji vēlas sasniegt ar ierobežojumu, tādā veidā sasniegt nevar. Tomēr pat tad, ja ierobežojuma
pasākumi būtu piemēroti meklēto mērķu sasniegšanai, tie ir tikai ierobežojoši.453
Milzīgā popularitāte, kuru mūsdienās bauda ierobežojums, ir tādēļ, ka cilvēki neapzinās tā sekas.
Aplūkojot darba stundu samazinājuma ar valdības rīkojumu problēmu, sabiedrība nezina, ka kopējai
izlaidei ir jāsamazinās un ka ir ļoti iespējams, ka algas pelnītāju dzīves līmenis arī potenciāli tiks
samazināts. Mūsdienu „savdabīguma” dogma ir tāda, ka tāds „proleiborisks” pasākums ir „sociāls
ieguvums” darbiniekiem un ka izmaksas par šiem ieguvumiem pilnībā gulsies uz darba devējiem. Lai
kurš arī neapšaubītu, viņš tiek nodēvēts par „lišķīgu” netaisnīgas rupju ekspluatatoru apoloģētu un
tiek vajāts bez žēlastības. Netieši tiek norādīts, ka viņš vēlas noniecināt algas pelnītājus līdz nabadzībai
un garās darba stundas ir modernā industriālisma sākotnējie posmi.
Pret visu šo neslavu ir svarīgi vēlreiz uzsvērt, ka tas, kas veido turību un labklājību, ir ražošana, nevis
ierobežojums. Tas, ka kapitālistu valstīs vidējais algas saņēmējs patērē vairāk preču un var atļauties
baudīt vairāk atpūtas nekā viņa senči, un ka viņš var uzturēt savu sievu un bērnus un viņam nav jāsūta
viņi strādāt, nav valdību vai arodbiedrību sasniegums. Tas ir iznākums tam, ka peļņu meklējoši
uzņēmēji ir uzkrājuši un ieguldījuši vairāk kapitāla un tādējādi palielinājuši darba galējo ražīgumu.
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XXX.

IEJAUŠANĀS CENU STRUKTŪRĀ
1. Valdība un tirgus autonomija

Iejaukšanās tirgus struktūrā nozīmē, ka varas iestāžu mērķis ir noteikt preču un pakalpojumu cenas un
procentu likmes lielumā, kas atšķiras no tā, kādā tās noteiktu netraucēts tirgus. Tās dod rīkojumu vai
pilnvaras - vārdos neizteikti vai izteikti - noteiktām cilvēku grupām noteikt cenas un likmes, kas ir
uzskatāmas par maksimumu vai minimumu, un tās apgādā tādu rīkojumu ieviešanu ar spaidiem un
piespiešanu.
Izmantojot tādus pasākumus, valdība vēlas nostādīt labākā pozīcijā pircēju - kā tas ir maksimālu cenu
gadījumā - vai pārdevēju - kā tas ir minimālu cenu gadījumā. Maksimāla cena ir veidota, lai pircējam
būtu iespējams iegādāties to, ko viņš vēlas par cenu, kas ir zemāka par netraucētā tirgū noteikto.
Minimāla cena ir veidota, lai pārdevējam būtu iespējams realizēt savas preces vai pakalpojumus par
cenu, kas ir augstāka par netraucētā tirgū noteikto. No spēku politiskā līdzsvara ir atkarīgs, kuras
grupas varas iestādes vēlas nostādīt izdevīgākā pozīcijā. Reizēm valdības dažādām precēm ir
izmantojušas maksimālās cenas, citās reizēs - minimālās cenas. Reizēm tās ir devušas rīkojumu par
maksimālajām algas likmēm, citreiz - par minimālajām algas likmēm. Tikai attiecībā uz procentiem tās
nekad nav izmantojušas minimālās likmes; kad tās ir iejaukušās, tās vienmēr ir devušas rīkojumu par
maksimālajām procentu likmēm. Tās vienmēr šķībi ir skatījušās uz ietaupīšanu, ieguldīšanu un naudas
aizdošanu.
Ja šī iejaukšanās preču cenās, algas likmēs un procentu likmēs ietver visas cenas, algas likmes un
procentu likmes, tā ir līdzvērtīga pilnīgai tirgus ekonomikas aizstāšanai ar sociālismu (vācu modeļa).
Tad tirgus, savstarpēja maiņa, ražošanas līdzekļu atrašanās privātīpašumā, uzņēmējdarbība un privāta
ierosme praktiski vispār pazūd. Nevienam indivīdam vairs nav iespējas ietekmēt ražošanas procesus
pašam pēc savas ziņas; ikvienam indivīdam ir jāpakļaujas augstākās ražošanas vadības padomes
rīkojumiem. Tas, kas šo rīkojumu kopumā tiek sauktas par cenām, algas likmēm un procentu likmēm,
vairs nav cenas, algas likmes un procentu likmes katalaktiskā šo terminu nozīmē. Tās ir tikai skaitliska
noteikšana, kuru nostiprinājis vadītājs bez atsauces uz tirgus procesu. Ja valdības, kas izmanto cenu
kontroli, un reformatori, kas aizstāv cenu kontroli, vienmēr vēlētos izveidot vācu modeļa sociālismu,
nebūtu nepieciešamības ekonomikai atsevišķi aplūkot cenu kontroli. Viss, kas ir jāsaka, atsaucoties uz
tādu cenu kontroli, jau ir ietverts sociālisma analīzē.
Daudzi valdības iejaukšanās cenās aizstāvji ir bijuši un ir ļoti apjukuši šajā jautājumā. Viņi nav spējuši
apzināties pamata atšķirību starp tirgus ekonomiku un ārpustirgus ekonomiku. Viņu ideju neskaidrība
ir atspoguļojusies izplūdušā un nenoteiktā valodā un neskaidrības raisošā terminoloģijā.
Bija un ir cenu kontroles aizstāvji, kas ir pasludinājuši, ka vēlas saglabāt tirgus ekonomiku. Viņi ir
atklāti savos apgalvojumos, ka valdība, kas nosaka cenas, algas likmes un procentu likmes, var
sasniegt mērķus, kurus valdība vēlas sasniegt ar izsludināšanu, pilnībā neatceļot tirgu un ražošanas
līdzekļu atrašanos privātīpašumā. Viņi pat pasludina, ka cenu kontrole ir labākais vai vienīgais līdzeklis,
kā saglabāt privātās uzņēmējdarbības sistēmu un novērst sociālisma atnākšanu. Viņi kļūst ļoti sašutuši,
ka kāds apšauba viņu doktrīnas pareizumu un parāda, ka cenu kontroles, ja tā nepadara situāciju
sliktāku no valdību un iejaukšanās doktrināru viedokļa, iznākumam beigās ir jābūt sociālismam. Viņi
iebilst, ka viņi nav nedz sociālisti, nedz komunisti, un ka viņu mērķis ir ekonomiskā brīvība un nevis
totalitārisms.
Šo iejaukšanās atbalstītāju principi ir tas, kas mums ir jāizpēta. Problēma ir tāda, vai kārtības
nodrošināšanas varai ir iespējams sasniegt mērķus, ko tā vēlas sasniegt ar cenu, algas likmju un
procentu likmju noteikšanu tādā lielumā, kas ir atšķirīgs no tā, ko būtu noteicis netraucēts tirgus. Bez
šaubām spēcīgai un apņēmīgai valdībai ir vara pasludināt tādas maksimālās vai minimālās likmes un
atriebties nepakļāvīgajiem. Tomēr jautājums ir par to, vai varas iestāde var vai nevar sasniegt šos
mērķus, kurus tā vēlas sasniegt ar tādu rīkojumu izdošanu.
Vēsturē ir garš likumu par cenu griestiem un tādiem, kas vērsti pret augļotājiem, saraksts. Atkal un
atkal imperatori, karaļi un revolucionāri diktatori ir mēģinājuši iejaukties tirgus parādībās. Bargs sods
tika uzlikts nepakļāvīgiem tirgotājiem un fermeriem. Daudzi cilvēki kļuva par upuri vajāšanai, kuru
masas uzņēma ar sajūsminātu apstiprinājumu. Tomēr visi šie pūliņi cieta neveiksmi. Izskaidrojums, kas
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tika sniegts juristu, teologu un filozofu rakstu darbos par šo neveiksmi, pilnībā atbilda idejām, kas
valdīja valdnieku un masu vidū. Cilvēks, viņi teic, iekšēji ir savtīgs un grēcīgs, un varas iestādes diemžēl
bija pārāk paviršas, lai ieviestu likumu. Bija nepieciešama lielāka to, kas ir pie varas, noteiktība un
stingrība.
Iesaistītās problēmas apzināšanās vispirms tika sasniegta attiecībā uz īpašu problēmu. Dažādas
valdības ilgstoši praktizēja valūtas vērtības pazemināšanu. Tās ar vienkāršākiem un lētākiem metāliem
daļēji aizstāja zeltu un sudrabu, kas iepriekš tika izmantots monētās, vai arī tās samazināja monētu
svaru un izmēru. Tomēr tās saglabāja pazeminātām monētām ierastos veco monētu nosaukumus un
izdeva rīkojumu, ka tās jāsniedz un jāpieņem par nominālvērtību. Tad vēlāk valdības mēģināja prasīt
saviem pavalstniekiem līdzīgu ierobežošanu attiecībā uz maiņas likmi starp zeltu un sudrabu un starp
metāla naudu un kredīta naudu vai nenodrošinātu naudu. Meklējot iemeslus, kas padarīja
neveiksmīgus tādus rīkojumus, ekonomikas domas priekšteči jau līdz Viduslaiku pēdējiem gadsimtiem
bija atklājuši likumsakarību, kas vēlāk tika saukta par Grešema likumu. Tomēr priekšā vēl bija tāls ceļš
ejams no šīs atsevišķās atklāsmes līdz punktam, kad astoņpadsmitā gadsimta filozofi saprata visu
tirgus parādību savstarpējo saistību.
Aprakstot viņu spriešanas rezultātus, ekonomikas klasiķi un viņu pēcteči dažreiz izmantoja
idiomātiskus izteikumus, kurus viegli varēja nepareizi saprast tie, kas vēlējās tos nepareizi saprast. Viņi
dažreiz runāja par cenu kontroles „neiespējamību”. Tas, ko viņi patiesībā domāja, nebija tas, ka tādi
rīkojumi ir neiespējami, bet gan tas, ka ar tiem nevar sasniegt tos mērķus, kurus valdības mēģina
sasniegt un tādēļ tie pasliktina situāciju, nevis to uzlabo. Viņi secināja, ka tādi rīkojumi ir pretrunā
savam mērķim un ir nelietderīgi.
Ir skaidri jāsaskata, ka cenu kontroles problēma nav tikai viena no problēmām, kas jārisina
ekonomikai, tā nav problēma, attiecībā uz kuru var rasties nesaskaņas dažādu ekonomistu starpā.
Iesaistītais jautājums drīzāk ir: vai pastāv tāda lieta kā ekonomika? Vai ir kāda likumsakarība tirgus
parādību secībā un savstarpējā saistībā? Tas, kura atbilde uz šiem diviem jautājumiem ir negatīva,
noliedz ekonomikas kā zināšanu jomas pašu iespējamību, racionalitāti un esību. Viņš atgriežas pie
uzskatiem, kādi valdīja laikos pirms ekonomikas attīstības. Viņš kā nepatiesu pasludina apgalvojumu,
ka pastāv jebkāds ekonomikas likums un ka cenas, algas likmes un procentu likmes nosaka vienīgi
tirgus dati. Viņš apgalvo, ka policijai ir vara noteikt šīs tirgus parādības ad libitum454. Sociālisma
aizstāvim noteikti nav jānoliedz ekonomika; viņa postulātiem nav obligāti jāietver tirgus parādību
nenoteiktība. Tomēr iejaukšanās atbalstītājs, aizstāvot cenu kontroli, nevar iztikt bez pašas
ekonomikas esības atcelšanas. No ekonomikas nekas nepaliek pāri, ja tiek noliegts tirgus likums.
Vācijas Vēstures skola bija konsekventa savā krasajā nosodījumā ekonomikai un savos pūliņos aizstāt
ekonomiku ar wirtschaftliche Staatswissenschaften (politikas zinātnes ekonomiskiem aspektiem).
Tāpat rīkojās arī daudzi britu fabianisma un amerikāņu institucionālisma lietpratēji. Bet tie autori, kas
pilnībā nenoraida ekonomiku un tomēr apgalvo, ka cenu kontrole var sasniegt meklētos mērķus,
nožēlojami nonāk pretrunā paši ar sevi. Loģiski neiespējami ir samierināt ekonomista un iejaukšanās
politikas atbalstītāja viedokli. Ja cenas nosaka tikai tirgus dati, tās nevar brīvi ietekmēt ar valdības
spaidiem. Valdības rīkojums ir tikai jauni dati, un tā ietekmes nosaka tirgus darbība. Tam nav obligāti
jārada tie rezultāti, kurus valdība vēlas īstenot, to izmantojot. Var gadīties, ka iejaukšanās galīgais
rezultāts - no valdības nodoma viedokļa raugoties - ir pat vēl nevēlamāks par iepriekšējo situāciju,
kuru valdība vēlējās mainīt.
Šie nodomi netiek padarīti par spēkā neesošiem, ieliekot pēdiņās terminu ekonomikas likums un
atrodot vainu likuma jēdzienam. Runājot par dabas likumiem, mums ir jāatceras tas, ka ir
nepielūdzama savstarpēja saistība starp fiziskām un bioloģiskām parādībām un ka cilvēkam, kurš
rīkojas, ir jāpakļaujas šai likumsakarībai, ja viņš vēlas gūt panākumus. Runājot par cilvēka rīcības
likumiem, mēs atsaucamies uz to, ka tāda nepielūdzama parādību savstarpēja saistība ir klātesoša arī
cilvēka rīcības jomā kā tādā un ka cilvēkam, kurš rīkojas, ir jāapzinās arī šī likumsakarība, ja viņš vēlas
gūt panākumus. Praksioloģijas likumu īstenību cilvēkam atklāj tās pašas zīmes, kas atklāj dabas likumu
īstenību, proti, tas, ka viņa vara sasniegt izvēlētos mērķus ir ierobežota un ar nosacījumiem. Bez
likumiem cilvēks būtu visvarens un nekad nejustu nekādas neērtības, kuras nevarētu acumirklī un
pilnībā novērst, vai arī viņš vispār nevarētu rīkoties.
Šos visuma likumus nedrīkst jaukt ar cilvēka radītiem valsts likumiem un cilvēka radītiem morāles
priekšrakstiem. Visuma likumi, par kuriem zināšanas sniedz fizika, bioloģija un praksioloģija, ir
neatkarīgi no cilvēka gribas, tie ir sākotnēji ontoloģiski fakti, kas strikti ierobežo cilvēka varu rīkoties.
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Morāles priekšstati un valsts likumi ir līdzekļi, ar kuriem cilvēki tiecas uz notiktu mērķu sasniegšanu.
Tas, vai šos mērķus ir vai nav iespējams patiešām sasniegt šādā veidā, ir atkarīgs no visuma likumiem.
Cilvēka radīti likumi ir piemēroti, ja tie der šo mērķu sasniegšanai, un pretēji mērķim, ja tie neder. Tie
ir atvērti pārbaudei no to piemērotības vai nepiemērotības viedokļa. Attiecībā uz visuma likumiem
jebkādas šaubas par to piemērotību ir liekas un veltas. Tie ir tādi, kādi ir, un gādā paši par sevi. To
pārkāpšana soda pati par sevi. Tomēr cilvēka radīti likumi ir jāievieš ar noteiktām sankcijām.
Tikai neprāši uzdrīkstas neņemt vērā fiziskos un bioloģiskos likumus. Tomēr diezgan ierasts ir nievāt
praksioloģijas likumus. Valdītājiem nepatīk atzīt, ka viņu varu ierobežo jebkādi likumi, izņemot vien
fizikas un bioloģijas likumus. Viņi nekad neattiecina savas neveiksmes un neapmierinātību uz
ekonomikas likuma pārkāpumu.
Galvenā ekonomisko zināšanu noraidīšanā bija Vācijas Vēstures skola. Tiem profesoriem nepanesama
bija ideja, ka viņu diženajiem elkiem - Brandenburgas Hohencollernu valdniekiem un Prūsijas karaļiem
- trūka visvarenības. Lai atspēkotu ekonomistu mācības, viņi paši ierakās senos dokumentos un
apkopoja daudzus sējumus par šo lielisko prinču pārvaldes vēsturi. Tā, viņi rakstīja, ir reālistiska pieeja
valsts un valdības problēmām. Šeit ir atrodami īsti fakti un patiesa dzīve, nevis britu doktrīnu nedzīvas
abstrakcijas un kļūdaini vispārinājumi. Patiesībā visi šie cietpauri vēstī vien par garu sarakstu ar
politikām un pasākumiem, kas cieta neveiksmi tieši tādēļ, ka neņēma vērā ekonomikas likumu. Nekad
nebūs iespējams uzrakstīt nevienu pamācošāku gadījuma vēsturi par šo Acta Borussica455.
Tomēr ekonomika nevar pieņemt tādu piemēra izrādīšanu. Tai ir precīzi jāizpēta veids, kādā tirgus
reaģē uz valdības iejaukšanos cenu struktūrā.

2. Tirgus reakcija uz valdības iejaukšanos
Tirgus cenas raksturīga pazīme ir tās tendence uz piedāvājuma un pieprasījuma vienādošanu.
Pieprasījuma apmērs sakrīt ar piedāvājuma apmēru ne tikai iedomātā vienlīdzīgi mainīgas ekonomikas
uzbūvē. Vienkāršā miera stāvokļa456 uzskats, kāds tas attīstīts cenu pamata teorijā, ir precīzs
raksturojums tam, kas ik mirkli notiek tirgū. Jebkura tirgus cenas novirze no lieluma, kādā
piedāvājums un pieprasījums ir vienāds, - netraucētā tirgū - ir pašlikvidējoša.
Tomēr, ja valdība nosaka cenas lielumā, kas atšķiras no tā, kādu būtu noteicis tirgus vienatnē, šis
pieprasījuma un piedāvājuma līdzsvars ir izjaukts. Tad šeit - ar maksimuma cenām - ir potenciālie
pircēji, kas nevar nopirkt, lai gan ir gatavi maksāt valdības noteikto cenu vai pat par to augstāku. Tad
šeit - ar minimuma cenām - ir potenciālie pārdevēji, kas nevar pārdot, lai gan ir gatavi pārdot par
valdības noteikto cenu vai pat par to zemāku. Cena vairs nespēj nošķirt šos potenciālos pircējus un
pārdevējus, kas var nopirkt vai pārdot, no tiem, kas to nevar. Sāk darboties atšķirīgs princips aplūkoto
preču un pakalpojumu piešķiršanai un to, kas saņems pieejamā piedāvājuma daļas, izvēlei. Var būt, ka
pozīcijā, lai pirktu atrodas tikai tie, kas ierodas pirmie, vai arī tikai tie, kuriem sevišķi apstākļi
(piemēram, personīgas saites) piešķir priviliģētu pozīciju, vai tikai tiem cietsirdīgajiem ļaudīm, kas
padzen savus sāncenšus, izmantojot iebiedēšanu vai vardarbību. Ja varas iestāde nevēlas, ka pieejamā
piedāvājuma piešķīrumu nosaka nejaušība vai vardarbība un apstākļi kļūst haotiski, tai pašai ir
jāregulē daudzums, kādu katram indivīdam ir ļauts nopirkt. Tai ir jāizmanto produktu normēšana.457
Tomēr normēšana neietekmē jautājuma būtību. Jau saražotā un dažādiem indivīdiem, kas vēlas iegūt
aplūkoto preču daudzumu, pieejamā piedāvājuma daļu piešķiršanai tirgū ir tikai otršķirīga funkcija. Tās
galvenā funkcija ir ražošanas vadība. Tā vada ražošanas faktoru izmantojumu tajos kanālos, kuros tie
apmierina patērētāju vissteidzamākās vajadzības. Ja valdības cenas griesti attiecas tikai uz vienu
patēriņa preci vai ierobežotu daudzumu patēriņa preču, kamēr ražošanas papildfaktoru cenas ir
atstātas mierā, aplūkoto patēriņa preču ražošana kritīsies. Galējie ražotāji neturpinās to ražošanu, lai
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Acta Borussica - avotu un rakstu krājums par Prūsijas vēsturi, kas tiek papildināts kopš 1887.gada.
Vienkāršā miera stāvoklis - the plain state of rest - Mīzesa lietots jēdziens, lai raksturotu pagaidu un
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neciestu zaudējumus. Ražošanas faktori, kas nav pilnībā specifiski, tiks izmantoti lielākā mērā citu
preču, kas nav pakļautas cenas griestiem, ražošanai. No pilnībā specifiskiem ražošanas faktoriem
lielāka daļa paliks neizmantoti nekā būtu palikuši neizmantoti bez cenas griestiem. Šeit rodas
tendence uz ražošanas darbību pārbīdi no preču, kuras ietekmē maksimālās cenas, ražošanas uz citu
preču ražošanu. Tomēr šis rezultāts ir nepārprotami pretējs valdības nodomiem. Izmantojot cenas
griestus valdība vēlējās aplūkotās preces padarīt vieglāk pieejamas patērētājiem. Tā tieši šīs preces
uzskatīja par tik būtiskām, ka izšķīra tās īpašam pasākumam, lai padarītu iespējamu to, ka pat
nabadzīgi cilvēki ir bagātīgi apgādāti ar tām. Tomēr valdības iejaukšanās rezultāts ir tāds, ka šo preču
ražošana samazinās vai vispār apstājas. Tā ir pilnīga neveiksme.
Valdībai būtu velti mēģināt novērst šīs nevēlamās sekas, izdodot rīkojumu arī par maksimālajām
cenām ražošanas faktoriem, kas nepieciešami patēriņa preču, kuru cenas tā ir noteikusi, ražošanai.
Tāds pasākums būtu veiksmīgs vienīgi tad, ja visi nepieciešamie ražošanas faktori būtu pilnīgi
specifiski. Tā kā tāds gadījums nav iespējams, valdībai ir jāpievieno savam pirmajam pasākumam tikai vienas patēriņa preces cenas noteikšanai zem potenciālās tirgus cenas - arvien vairāk cenu
griestu - ne tikai visām pārējām patēriņa precēm un visiem materiālajiem ražošanas faktoriem, bet ne
mazākā mērā arī darbam. Tai ir jāpakļauj ikviens uzņēmējs, kapitālists un darba ņēmējs turpināt
ražošanu par cenām, algas likmēm un procentu likmēm, kādas ir noteikusi valdība, ražot tādus
daudzumus, kādus tiem saražot liek valdība, un pārdot produkciju tiem cilvēkiem - ražotājiem vai
patērētājiem -, kurus nosaka valdība. Ja viena ražošanas nozare tiktu atbrīvota no šīs stingrās
disciplīnas, kapitāls un darbs ieplūstu tajā; ražošana tiktu ierobežota tieši tajās citās - stingrai
disciplīnai pakļautajās - nozarēs, kuras valdība uzskatīja par tik nozīmīgām, ka iejaucās to darbībā.
Ekonomika nesaka, ka atsevišķa valdības iejaukšanās tikai vienas preces vai dažu preču cenās ir
negodīga, slikta vai neiespējama. Tā saka, ka tāda iejaukšanās rada rezultātus, kas ir pretēji tās
mērķim, ka tā rada apstākļus, kas ir sliktāki, nevis labāki no valdības un to, kas atbalsta tās
iejaukšanās, viedokļa. Pirms valdības iejaukšanās aplūkotās preces - valdības skatījumā - bija pārāk
dārgas. Maksimālās cenas rezultātā to piedāvājums sarūk vai vispār izzūd. Valdība iejaucās, jo tā
uzskatīja šīs preces par sevišķi būtiskām, nepieciešamām, obligātām. Tomēr tās rīcība samazināja
pieejamo piedāvājumu. Tādēļ - no valdības viedokļa - tas ir absurdi un nesaprātīgi.
Ja valdība nevēlas pieņemt šo negribēto un nevēlamo rezultātu, tā iet arvien tālāk, ja tā nosaka visu
klašu preču un pakalpojumu cenas un uzliek par pienākumu visiem cilvēkiem turpināt ražot un strādāt
par šīm cenām un algas likmēm, tā pavisam likvidē tirgu. Tad plānotā ekonomika - Vācijas
Zwangswirtschaft458 modeļa sociālisms - aizstāj tirgus ekonomiku. Patērētāji vairs nevada ražošanu,
pērkot vai atturoties no pirkšanas; to vienatnē vada valdība.
Likumam, ka maksimālās cenas ierobežo piedāvājumu un tādējādi rada situāciju, kas ir pretēja
mērķiem, uz kuriem notiek tiekšanās ar to ieviešanu, ir tikai divi izņēmumi. Viens attiecas uz pilnīgu
nomu, otrs - uz monopola cenām.
Maksimālās cenas rezultāts ir piedāvājuma ierobežojums, jo galējie ražotāji cieš zaudējumus un
viņiem ir jāpārtrauc ražošana. Ražošanas faktori, kas nav specifiski, tiek izmantoti citas produkcijas,
nevis cenu griestiem pakļautās, ražošanai. Pilnībā specifisku ražošanas faktoru izmantojums
samazinās. Netraucēta tirgus apstākļos tie tiktu izmantoti līdz robežai, kuru ir noteicis tas, ka nav
iespējas izmantot nespecifiskos papildfaktorus steidzamāku vēlmju apmierinājumam. Tagad izmantot
var tikai mazāku daļa no šo pilnībā specifisko faktoru pieejamā piedāvājuma; līdz ar to tā piedāvājuma
daļa, kas paliek neizmantota, palielinās. Tomēr, ja šo pilnībā specifisko faktoru piedāvājums ir tik
trūcīgs, ka ar netraucēta tirgus cenām tika izmantots to kopējais piedāvājums, tiek dota robeža, kurā
valdības iejaukšanās nesamazina produkcijas piedāvājumu. Maksimālā cena neierobežo ražošanu,
kamēr vien tā nav pilnīgi uzsūkusi pilnībā specifiskā faktora galējā piegādātāja pilnīgo nomu. Tomēr
jebkurā gadījumā tās rezultāts ir neatbilstība starp pieprasījumu pēc produkcijas un tās piedāvājumu.
Tādējādi daudzums, par kuru zemes gabala pilsētas noma pārsniedz lauksaimniecības nomu, sniedz
rezervi, kurā nomas kontrole var darboties bez nomas telpas piedāvājuma ierobežojuma. Ja
maksimālās nomas ir sadalītas tā, ka nekad nevienam īpašniekam netiek atņemts tik daudz, cik viņš
izvēlētos izmantot zemi lauksaimniecībai, nevis ēku būvniecībai, tās neietekmē dzīvokļu un
uzņēmējdarbības telpu piedāvājumu. Tomēr tās palielina pieprasījumu pēc tādiem dzīvokļiem un
telpām un tādējādi rada to pašu trūkumu, pret kuru valdības izliekas cīnāmies ar nomas griestiem.
Katalaktiski niecīga nozīme ir tam, vai varas iestādes izmanto vai neizmanto pieejamās telpas
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normēšanu. Jebkurā gadījumā to cenu griesti neatceļ katalaktikas parādību pilsētas nomu. Tie tikai
pārvieto nomu no zemes īpašnieka ieņēmumiem uz nomnieka ieņēmumiem.
Praksē, protams, valdības, izmantojot nomas ierobežojumu, nekad nepielāgo savus griestus šiem
apsvērumiem. Tās nelokāmi iesaldē bruto nomas likmes, kādas tās dominēja pirms iejaukšanās, vai arī
atļauj vien ierobežotu pielikumu pie šīm bruto nomām. Tā kā attiecība starp diviem priekšmetiem, kas
veido bruto nomu - atbilstošu pilsētas nomu un cenu, kas tiek maksāta par infrastruktūras
izmantojumu -, mainās atbilstoši īpašiem katras mītnes apstākļiem, nomas griestu ietekme arī ir ļoti
atšķirīga. Dažos gadījumos atsavināšana no īpašnieka par labu nomniekam ietver tikai daļu no
starpības starp pilsētas nomu un lauksaimniecības nomu; citos gadījumos tā krietni pārsniedz šo
starpību. Tomēr, lai kā arī nebūtu, nomas ierobežojums rada mājokļu trūkumu. Tas palielina
pieprasījumu, nepalielinot piedāvājumu.
Ja rīkojums par maksimālu nomu tiek dots ne tikai par jau pieejamo nomas telpu, bet arī par ēkām,
kas vēl tiek būvētas, jaunu ēku būvniecība vairs nav ienesīga. Tā apstājas vispār vai samazinās līdz
zemam līmenim; trūkums ir iemūžināts. Tomēr pat tad, ja noma jaunās ēkās netiek aizskarta, jaunu
ēku būvniecība samazinās. Iespējamus investorus attur tas, ka viņi ņem vērā apdraudējumu, ka
valdība kādā vēlākā dienā pasludinās jaunu kritisku stāvokli un atsavinās daļu no viņu ieņēmumiem
tāpat, kā to izdarīja ar vecām ēkām.
Otrais izņēmums attiecas uz monopola cenām. Atšķirība starp aplūkotās preces monopola cenu un
konkurējošu cenu sniedz rezervi, kurā maksimālās cenas var ieviest, neizjaucot valdības meklētos
mērķus. Ja konkurējošā cena ir p un zemākā no iespējamām monopola cenām ir m, griestu cena ir c, c
esot lielākai par p un mazākai par m, pārdevējam kļūtu neizdevīgi cenu paaugstināt virs p. Maksimālā
cena varētu atjaunot konkurējošo cenu un palielināt pieprasījumu, ražošanu un pārdošanā piedāvāto
piedāvājumu. Miglainas zināšanas par šo secību ir pamatā tiem pašiem ierosinājumiem, kuros tiek
prasīta valdības iejaukšanās, lai saglabātu sāncensību un padarītu tās darbību pēc iespējas izdevīgāku.
Argumenta dēļ mēs varētu apiet to, ka visi tādi pasākumi būtu paradoksāli attiecībā uz visiem tiem
monopola cenas gadījumiem, kas ir valdības iejaukšanās iznākums. Ja valdība iebilst pret monopola
cenām jauniem izgudrojumiem, tai jāizbeidz patentu izsniegšana. Būtu bezjēdzīgi izsniegt patentus un
tad atņemt tiem jebkādu vērtību, piespiežot patenta turētāju pārdot par konkurējošu cenu. Ja valdība
nepiekrīt karteļiem, tai drīzāk vajadzētu atturēties no visiem pasākumiem (piemēram, ievedmuitas
nodevām), kas sniedz uzņēmējdarbībai iespēju veidot sindikātus.
Situācija ir atšķirīga tajos retajos gadījumos, kad monopola cenas veidojas bez valdības palīdzības. Šeit
valdības maksimālās cenas varētu atjaunot konkurējošus apstākļus, ja būtu iespējams ar
akadēmiskiem aprēķiniem noskaidrot, kādā lielumā cenu būtu noteicis neesošs konkurējošs tirgus. Jau
ir parādīts, ka visi pūliņi izveidot ārpustirgus cenas ir velti.459 Visiem ekspertiem vajadzētu labi zināt
visu mēģinājumu noteikt, kas ir godīga vai pareiza cena par sabiedriskajiem pakalpojumiem,
neapmierinošos rezultātus.
Atsauce uz šiem diviem izņēmumiem izskaidro, kādēļ dažos ļoti retos gadījumos maksimālās cenas,
kad piemērotas ar ļoti lielu piesardzību šaurās robežās, neierobežo aplūkotās preces vai pakalpojuma
piedāvājumu. Tā neietekmē vispārējā likuma, ka maksimālās cenas rada situāciju, kas - no valdības,
kas izdod rīkojumu par tām, viedokļa - ir nevēlamāka par apstākļiem, kādi tie būtu bez cenu kontroles,
pareizumu.

Novērojumi par antīkās civilizācijas norieta iemesliem
Zināšanas par valdības iejaukšanās tirgus cenās ietekmēm liek mums saprast ekonomiskos iemeslus
nozīmīgam vēsturiskam notikumam - antīkās civilizācijas norietam.
Neizlemts var palikt tas, vai ir pareizi vai nepareizi saukt Romas impērijas ekonomikas organizāciju par
kapitālismu. Jebkurā gadījumā ir skaidrs, ka Romas impērija otrajā gadsimtā - Antonīnu - „labo”
imperatoru - laikā - bija sasniegusi augstu sociālās darba dalīšanas un reģionālās tirdzniecības līmeni.
Vairāki metropoles centri, ievērojams skaits vidēja izmēra pilsētu un daudzas mazas pilsētas bija
mājvieta izsmalcinātai civilizācijai. Šo pilsētu aglomerāciju iedzīvotāji bija apgādāti ar pārtiku un
izejmateriāliem ne tikai no blakus esošajiem lauku rajoniem, bet arī no tālām provincēm. Daļa no šiem
pārtikas preču krājumiem pilsētās ieplūda kā to turīgo iedzīvotāju, kuriem piederēja zemes īpašumi,
ieņēmumi. Tomēr ievērojama daļa tika iegādāta apmaiņā par lauku iedzīvotāju nopirkto pilsētas
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iemītnieku apstrādes darbību produkciju. Notika plaša tirdzniecība starp dažādiem milzīgās impērijas
reģioniem. Ne tikai apstrādes nozarēs, bet arī lauksaimniecībā bija tendence uz tālāku specializāciju.
Dažādas impērijas daļas vairs nebija ekonomiski pašpietiekamas. Tās bija savstarpēji atkarīgas.
Impērijas norietu un tās civilizācijas sagrūšanu izraisīja šīs ekonomiskās savstarpējās saistības sairšana,
nevis barbaru iebrukumi. Tāli agresori tikai izmantoja iespēju, kuru iekšējais impērijas vājums tiem
sniedza. No militārā viedokļa raugoties, ciltis, kas iebruka impērijā ceturtajā un piektajā gadsimtā
nebija briesmīgākas par armijām, kuras leģioni agrākos laikos bija viegli sakāvuši. Tomēr impērija bija
mainījusies. Tās ekonomiskā un sociālā struktūra jau bija Viduslaiku.
Brīvība, kādu Roma piešķīra tirdzniecībai un darījumiem vienmēr bijusi ierobežota. Attiecībā uz
tirgošanos ar labību un citām būtiskām pirmās nepieciešamības precēm tā bija pat vēl ierobežotāka
nekā attiecībā uz citām precēm. Tika uzskatīts, ka prasīt vairāk nekā ierastās cenas par graudiem, eļļu
un vīnu - tā laika pamatprecēm - ir negodīgi un netikumīgi, un pašvaldības institūcijas bija naskas
pārbaudīt to, ko uzskatīja par spekulēšanu. Tādējādi tika novērsta iedarbīgas šo preču
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vairumtirdzniecības attīstība. Annona
politikas, kas bija līdzvērtīga graudaugu tirdzniecības
nacionalizācijai vai municipalizācijai, mērķis bija aizpildīt spraugas. Tomēr iznākums bija diezgan
neapmierinošs. Labības trūka pilsētas aglomerācijās, un lauksaimnieki sūdzējās par to, ka labības
461
audzēšana nav atalgojošs darbs.
Varas iestāžu iejaukšanās izjauca piedāvājuma pielāgošanos
pieaugošajam pieprasījumam.
Plānu atklāšana notika tad, kad trešā un ceturtā gadsimta politiskajās nepatikšanās imperatori
izmantoja valūtas vērtības pazemināšanu. Ar maksimālo cenu sistēmu vērtības pazemināšanas prakse
gan pilnībā paralizēja vitāli nozīmīgo pārtikas produktu ražošanu un tirgošanu, gan izjauca sabiedrības
ekonomisko organizāciju. Jo lielāku dedzību varas iestādes izrādīja maksimālo cenu ieviešanā, jo
bezcerīgāki kļuva apstākļi pilsētas masām, kas ir atkarīgas no pārtikas iepirkšanas. Tirdzniecība ar
graudiem un citām pirmās nepiecieš šamības precēm izzuda pilnībā. Lai izvairītos no bada ciešanas,
cilvēki pameta pilsētas, iekārtojās laukos un mēģināja izaudzēt labību, eļļu, vīnu un citas sev
nepieciešamākās preces. No otras puses lielo nekustamo īpašumu saimnieki ierobežoja savas labības
ražošanas pārmērību un savās fermās - villae - sāka ražot amatniecības produkciju, kura tiem bija
vajadzīga. Viņu liela mēroga lauksaimniecība, kura jau nopietni bija apdraudēta vergu darba
neefektivitātes dēļ, pilnībā zaudēja racionalitāti, kad pazuda iespēja pārdot par ienesīgām cenām. Tā
kā īpašuma saimnieks vairs nevarēja pārdot pilsētās, viņš vairs nevarēja atbalstīt arī pilsētas
amatniekus. Viņam bija jāmeklē aizstājējs, lai izpildītu savas vajadzības, izmantojot amatniekus pats
pēc savas ziņas savā villa. Viņš pārtrauca liela mēroga lauksaimniecību un kļuva par zemes īpašnieku,
kas saņem nomu no nomniekiem vai pusgraudniekiem. Šie coloni bija atbrīvoti vergi vai pilsētas
proletārieši, kas apmetās uz dzīvi ciemos un pievērsās zemes apstrādāšanai. Radās tendence uz katra
zemes īpašnieka saimniecības pašapgādi. Pilsētu, tirgošanās, darījumu un pilsētas amatnieku
ekonomiskā funkcija saruka. Itālija un impērijas provinces atgriezās mazāk attīstītā sociālās darba
dalīšanas stāvoklī. Antīkās civilizācijas augsti attīstītā ekonomiskā struktūra atkāpās līdz tam, kas tagad
ir zināma kā Viduslaiku muižniecības organizācija.
Imperatorus uztrauca iznākums, kas iedragāja viņu valdības finanšu un militāro varu. Tomēr viņu
pretreakcija bija velta, jo tā neietekmēja ļaunuma sakni. Spaidi un piespiešana, pie kuras viņi ķērās,
nevarēja atcelt tendenci uz sociālo sairšanu, kuru gluži pretēji izraisīja pārāk lieli spaidi un piespiešana.
Neviens romietis nezināja, ka procesu izraisīja valdības iejaukšanās cenās un valūtas vērtības
samazināšana. Velti bija imperatoriem izsludināt likumus pret pilsētas iemītnieku, kurš „relicta civitate
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rus habitare maluerit” . Leiturgia sistēma - sabiedriskos pakalpojumus sniedz tikai turīgie pilsoņi tikai paātrināja darba dalīšanas pasliktināšanos. Likumi par īpašiem kuģu īpašnieku - navicularii pienākumiem nebija veiksmīgāki kuģošanas lejupslīdes iegrožošanā par likumiem, kas tika noteikti
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darījumiem ar graudiem, lai iegrožotu lauksaimniecības produkcijas piedāvājuma pilsētās
samazinājumu.
Brīnišķā senatnes civilizācija gāja bojā, jo tā nepielāgoja savu morāles kodeksu un savu tiesību sistēmu
tirgus ekonomikas prasībām. Sociāla kārtība ir nolemta, ja rīcības, kas nepieciešamas tās normālai
darbībai, noraida morāles standarti, valsts likumi tās pasludina par nelegālām un tiesas un policija tās
vajā kā noziedzīgas. Romas impērija sadrupa līdz putekļiem, jo tai trūka liberālisma un brīvas
uzņēmējdarbības gara. Iejaukšanās politika un tās politiskās sekas - Fīrera princips - sadalīja vareno
impēriju, kā tās nepieciešamības gadījumā vienmēr izjauks un iznīcinās jebkuru sociālu vienumu.

3. Minimālās algas likmes
Iejaukšanās politiķu gudrības pati būtība ir palielināt darba cenu ar valdības rīkojumu vai ar vardarbīgu
rīcību, vai draudiem par tādu rīcību no arodbiedrību puses. Algas likmju paaugstināšana virs lieluma,
kādās tās būtu noteicis netraucēts tirgus, tiek uzskatīts par morāles mūžīgo likumu postulātu, kā arī
par obligātu no ekonomiskā viedokļa. Lai kurš arī neuzdrīkstētos apstrīdēt šo ētisko un ekonomisko
dogmu, viņš tiek nicināts gan kā netikls, gan kā nezinošs. Daudzi no mūsu laikabiedriem cilvēkus, kas ir
pietiekami pārdroši, „lai šķērsotu piketa robežu”, uzskata par primitīviem cilšu pārstāvjiem, kas
uzskatāmi par tiem, kas pārkāpj tabu jēdzienu priekšrakstus. Miljoniem gavilē, ja tādi streiklauži
saņem pelnīto sodu no streiklaužu rokas, kamēr policija, prokuratūra un soda tiesas saglabā cēlu
neitralitāti vai atklāti nostājas streikotāju pusē.
Tirgus algas likmei ir tendence uz lielumu, kurā visi tie, kas vēlas nopelnīt algas, iegūst darbu un visi
tie, kas vēlas nodarbināt strādniekus, var nolīgt tik daudz, cik viņi vēlas. Tā virzās uz tā, kas mūsdienās
tiek saukts par pilnīgu nodarbinātību, ieviešanu. Tur, kur darba tirgū neiejaucas ne valdība, ne
arodbiedrība, pastāv tikai brīvprātīgs vai katalaktisks bezdarbs. Tomēr tiklīdz ārējs spiediens vai
piespiešana - vai tas būtu no valdības vai no arodbiedrības puses - mēģina nostiprināt algas likmes
augstākā punktā, veidojas institucionālais bezdarbs. Lai gan netraucētā darba tirgū dominē tendence
uz katalaktiska bezdarba izzušanu, institucionālais bezdarbs nevar izzust, kamēr valdībai vai
arodbiedrībām veiksmīgi izdodas ieviest savu dekrētu. Ja minimālās algas likme attiecas tikai uz daļu
no dažādām profesijām, kamēr citi darba tirgus sektori netiek skarti, tie, kas tādēļ zaudē darbu, ieiet
brīvajās uzņēmējdarbības nozarēs un palielina darba piedāvājumu tajās. Kad arodbiedrību veidošana
aprobežojās vien galvenokārt ar kvalificētu darbu, algas pieaugums, kuru panāca arodbiedrības,
nenoveda pie institucionālā bezdarba. Tas tikai samazināja algas likmes lielumu tajās nozarēs, kur
nebija iedarbīgu arodbiedrību vai tādu nebija vispār. Loģiski izrietēja, ka algu palielinājums
arodbiedrībās apvienotajiem darbiniekiem nozīmē algu samazinājumu tiem, kas nav arodbiedrībās.
Tomēr valdības iejaukšanās algās un valdības atbalsta arodbiedrību veidošanai izplatīšanās dēļ apstākļi
ir mainījušies. Institucionālais bezdarbs ir kļuvis par hronisku vai pastāvīgu masu parādību.
Lords Beveridžs464, kas vēlāk kļuva par valdības un arodbiedrību iejaukšanās darba tirgū aizstāvi,
rakstu darbā 1930.gadā norādīja, ka „augstu algu politikas” potenciālo ietekmi bezdarba radīšanā „nav
noliegusi neviena kompetenta varas iestāde”.465 Patiesībā šīs ietekmes noliegšana ir pielīdzināma
pilnīgai jebkādas likumsakarības tirgus parādību secības un savstarpējās saistības noliegšanai. Tie
agrākie ekonomisti, kas juta līdzi arodbiedrībām, pilnībā apzinājās to, ka arodbiedrību veidošana var
sasniegt savus mērķus tikai tad, ja tā aprobežojas ar darbinieku mazākumu. Viņi apstiprināja
arodbiedrību veidošanu kā instrumentu, kas ir izdevīgs priviliģētas strādnieku šķirtas aristokrātijas
466
grupas interesēm, un viņi neuztraucās par sekām, kādas jūt pārējie algas pelnītāji. Nevienam nekad
nav izdevušies centieni parādīt, ka arodbiedrību veidošana varētu uzlabot visu to, kas vēlas nopelnīt
algas, apstākļus un dzīves līmeni.
Ir svarīgi atcerēties, ka arī Kārlis Markss neapgalvoja, ka arodbiedrības varētu paaugstināt vidējo algu
standartu. Viņa skatījumā „kapitālistiskās ražošanas vispārējā tendence nav paaugstināt, bet gan
samazināt algu standartu”. Ar tādu lietu tendenci viss, ko arodbiedrību veidošana var sasniegt
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attiecībā uz algām, ir „iegūt labāko no nejaušām iespējām par to īslaicīgu uzlabojumu”. Marksam
arodbiedrības bija nozīmīgas tikai tik ilgi, kamēr tās uzbruka „pašai algu verdzības un mūsdienu
468
ražošanas metožu sistēmai”. Tām vajadzētu saprast, ka „konservatīvā moto „Godīga dienas alga
par godīgu dienas darbu!” vietā tām uz sava plakāta vajadzētu rakstīt revolucionāro lozungu „Atcelt
469
algu sistēmu””. Pārliecināti marksisti vienmēr bija pret mēģinājumiem ieviest minimālās algas
likmes kā pret visas strādnieku šķiras interesēm neizdevīgām. Kopš modernās darba kustības sākuma
vienmēr bija naids starp arodbiedrībām un revolucionāriem sociālistiem. Senākās britu un amerikāņu
arodbiedrības bija veltītas tikai un vienīgo augstākas algas likmes ieviešanai. Tās greizi raudzījās uz
sociālismu - gan „utopisku”, gan „zinātnisku”. Vācijā bija sāncensība starp marksisma pārliecības
lietpratējiem un arodbiedrību līderiem. Beigu beigās pēdējos gadu desmitos pirms Pirmā pasaules
kara sākumam, triumfēja arodbiedrības. Tās burtiski pievērsa Sociāldemokrātisko partiju iejaukšanās
un arodbiedrību veidošanas principiem. Francijā Žoržs Sorels centās piepildīt arodbiedrības ar to
cietsirdīgo agresiju un revolucionāro kareivīgumu, kādu tām vēlējās sniegt Markss. Pašlaik ikvienā
nesociālistu valstī arodbiedrībās ir izteikts konflikts starp divām nesamierināmām frakcijām. Viena
grupa uzskata arodbiedrību veidošanu par instrumentu strādnieku apstākļu uzlabošanai kapitālismā.
Otra grupa vēlas ievest arodbiedrības kareivīga komunisma rindās un piekrīt tām tikai tik ilgi, kamēr
tās ir celmlauži vardarbībai kapitālistiskās sistēmas gāšanai.
Arodbiedrību veidošanas problēmas ir aizēnojušas un pavisam sajaukušas pseidohumānisma blēņas.
Minimālās algas likmju - ar valdības vai ar vardarbīgas rīcības rīkojumu un ieviešanu - aizstāvji apgalvo,
ka viņi cīnās par strādnieku masu apstākļu uzlabojumu. Viņi neļauj nevienam apšaubīt savu dogmu, ka
minimālās algas likmes ir vienīgais piemērotais līdzeklis algas likmju palielinājumam pastāvīgi un
visiem tiem, kas vēlas algas nopelnīt. Viņi lepojas, ka ir vienīgie patiesie „darba”, „vienkāršā cilvēka”,
„progresa” un mūžīgo „sociālā taisnīguma” principu draugi.
Tomēr problēma ir tieši par to, vai ir jebkādi citi līdzekļi visu to, kas vēlas strādāt, dzīves līmeņa
paaugstināšanai, izņemot galējā darba ražīguma celšanu ar kapitāla pieaugumu, kas ir straujāks par
iedzīvotāju skaita kāpumu. Arodbiedrības doktrināri vēlas apslēpt galveno jautājumu. Viņi nekad
neatsaucas uz vienīgo punktu, kam ir nozīme, proti, attiecību starp strādājošo skaitu un pieejamo
ražošanas līdzekļu daudzumu. Tomēr noteiktas arodbiedrību politikas ietver vārdos neizteiktu
atzinumu, ka pareizas ir katalaktikas teorēmas par algas likmju noteikšanu. Arodbiedrības ļoti vēlas
samazināt darbaspēka piedāvājumu ar likumiem, kas vērsti pret imigrāciju, un novēršot nepiederošos
un jaunpienācējus no sacenšanās darba tirgus sektoros, kuros ir izveidotas arodbiedrības. Tās ir pret
kapitāla izvešanu. Šīs politikas būtu aplamas, ja būtu taisnība, ka pieejamā kapitāla kvotai uz vienu
iedzīvotāju nav nekādas nozīmes algas likmju noteikšanā.
Arodbiedrību doktrīnas būtība ir ietverta sauklī ekspluatēšana. Saskaņā ar arodbiedrību versiju par
ekspluatēšanas doktrīnu, kas atšķiras no marksisma pārliecības, darbs ir vienīgais turības avots un
darba izlietošana ir vienīgās reālās izmaksas. Pēc taisnības visiem ieņēmumiem no produkcijas
pārdošanas vajadzētu piederēt strādniekiem. Fiziska darba veicējam ir godīgi prasīt „visu darba
produkciju”. Netaisnība, ko kapitālistiskais ražošanas veids nodara darbiniekam, tiek saskatīta tajā, ka
tas atļauj zemes īpašniekiem, kapitālistiem un uzņēmējiem ieturēt daļu no darbinieku tiesas. Daļa, kas
nonāk pie šiem parazītiem, tiek saukta par nenopelnītajiem ienākumiem. Darbiniekiem ir tiesības
censties soli pa solim palielināt algas likmes līdz tādam lielumam, ka beigās nekas nebūs atlicis slinko
un sociāli nenoderīgo ekspluatatoru šķiras atbalstam. Tiecoties uz šo mērķi, arodbiedrības izliekas, ka
turpina cīņu, kuru agrākas paaudzes izcīnīja, lai atceltu vergu un dzimtļaužu emancipāciju un nodevas,
desmito tiesu un neapmaksātu ar likumu noteiktu darbu, ar kuru zemniecība bija apgrūtināta
aristokrātisko zemes īpašnieku labā. Leiboristu kustība ir cīņa par brīvību un vienlīdzību un par cilvēka
neatņemamu tiesību aizstāvēšanu. Tās galīgā uzvara ir neapšaubāma, jo vēsturiskās attīstības
nenovēršama tendence ir izdzēst visas šķiru privilēģijas un noteikti izveidot brīvības un vienlīdzības
karalisti. Reakcionāru darba devēju mēģinājumi apturēt attīstību ir nolemti neveiksmei.
Tādi ir mūsdienu sociālās doktrīnas principi. Ir taisnība, ka daži cilvēki, lai gan pilnībā atbilstoši tās
filozofiskajām idejām, atbalsta praktiskus radikāļu atvasinātus secinājumus vien ar noteiktām ierunām
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un ierobežojumiem. Šie mērenu uzskatu paudēji neierosina vispār atcelt „vadības” daļu; viņi būtu
apmierināti arī ar tās samazināšanu līdz „godīgam” daudzumam. Tā kā viedokļi par uzņēmēju un
kapitālistu ienākumu godīgumu ir ļoti dažādi, atšķirība starp radikāļu un mēreno uzskatu ir
maznozīmīga. Mērenie arī apstiprina principu, ka reālas algas likmēm vienmēr vajadzētu palielināties
un nekad nevajadzētu samazināties. Abos pasaules karos dažas balsis Savienotajās Valstīs apstrīdēja
arodbiedrību apgalvojumu, ka algas pelnītāju uz rokas saņemtajai samaksai - pat nacionālos ārkārtas
apstākļos - ir jāpalielinās straujāk par dzīves dārdzību.
No arodbiedrības doktrīnas viedokļa nekāds kaitējums netiek nodarīts, konfiscējot specifiskus
kapitālistu un uzņēmēju ienākumus daļēji vai vispār. Aplūkojot šo jautājumu, viņi runā par peļņu tādā
ziņā, kādā šo terminu piemēroja ekonomikas klasiķi. Viņi neizšķir starp uzņēmējdarbības peļņu,
procentiem par izmantoto kapitālu un atlīdzību par tehniskiem pakalpojumiem, kurus sniedz
uzņēmējs. Mēs vēlāk aplūkosim sekas, kas rodas no procentu un peļņas atsavināšanas, un sindikālisma
elementus, kas iesaistīti „spējas maksāt” principā un peļņas dalīšanas plānos.470 Mēs esam izpētījuši
pirktspējas argumentu, kāds tiek izvirzīts politikas par algas likmju palielināšanas virs potenciālajām
tirgus likmēm labā.471 Atliek vien rūpīgi aplūkot šķietamā Rikardo efekta jēgu.
Rikardo ir autors ierosinājumam, ka algu palielinājums mudinās kapitālistus ar mehāniku aizstāt
472
darbu un otrādi. Tādējādi, secina arodbiedrību apoloģēti, algas likmju - neņemot vērā, kādas tās
būtu netraucētā darba tirgū - paaugstināšanas politika vienmēr ir izdevīga. Tā rada tehnoloģisku
uzlabojumu un palielina darba ražīgumu. Augstākas algas likmes vienmēr atmaksājas. Piespiežot
negribīgos darba devējus palielināt algas likmes, arodbiedrības kļūst par attīstības un labklājības
celmlaužiem.
Daudzi ekonomisti piekrīt Rikardo ierosinājumam, lai gan tikai daži no viņiem ir pietiekami stingri, lai
apstiprinātu iejaukšanos, kuru no tā izsecina arodbiedrību apoloģēti. Rikardo efekts vispār izplatītās
ekonomikas profesionāls paņēmiens. Tomēr iesaistītā teorēma ir viena no sliktākajām ekonomikas
kļūdām.
Sajukums sākas ar nepareizu apgalvojumu, ka ar mehāniku „tiek aizstāts” darbs. Patiesībā notiek tā,
ka veiktais darbs ir iedarbīgāks ar mehānikas palīdzību. Tāda pati darba izlaide noved pie lielāka
daudzuma vai labākas kvalitātes produkcijas. Mehānikas izmantojuma paša par sevi tiešs rezultāts nav
aplūkotās preces A ražošanā izmantoto darbaroku skaita samazinājums. Šo otršķirīgo ietekmi rada tas,
ka - citām lietām esot vienlīdzīgām - pieejamā piedāvājuma A palielinājums samazina A vienības galējo
lietderīgumu attiecībā pret citu preču vienībām un tādējādi darbs tiek atsaukts no A ražošanas un
izmantots citu preču izgatavošanā. Tehnoloģiskais uzlabojums A ražošanā ļauj īstenot noteiktus
projektus, kurus nevarēja veikt iepriekš, jo nepieciešamie strādnieki bija nodarbināti ražojot A, pēc
kuras patērētāju pieprasījums bija steidzamāks. Strādnieku skaita samazinājumu A nozarē izraisa
palielinātais pieprasījums pēc tiem citās nozarēs, kurām tiek dota iespēja paplašināties. Starp citu, šis
ieskats apgāž visas runas par „tehnoloģisko bezdarbu”.
Instrumenti un mehānika galvenokārt nav darbu ietaupošas ierīces, bet gan līdzekļi izlaides uz vienu
vienību palielināšanai. Tās kļūst par darbu ietaupošām ierīcēm, ja tiek aplūkotas tikai no atsevišķu
uzņēmējdarbības nozaru viedokļa. No patērētāju un visas sabiedrības viedokļa raugoties, tās šķiet kā
instrumenti, kas palielina cilvēka pūliņu ražīgumu. Tās palielina piedāvājumu un ļauj patērēt vairāk
materiālu preču un baudīt vairāk atpūtas. Kuras preces tiks patērētās lielākā daudzumā un līdz kādam
apmēram cilvēki izvēlēsies izbaudīt vairāk atpūtas, ir atkarīgs no cilvēku vērtību spriedumiem,
Vairāk un labāku instrumentu izmantojums ir iespējams tikai tādā mērā, kādā ir pieejams
nepieciešamais kapitāls. Ietaupīšana - tas ir, ražošanas pārpalikums pār patēriņu - ir obligāts
nosacījums ikvienam tālākam solim uz tehnoloģisku uzlabojumu. Tehnoloģiskas zināšanas vien nekādi
nenoder, ja trūkst nepieciešamā kapitāla. Indijas uzņēmēji ir informēti par amerikāņu ražošanas
veidiem. No amerikāņu metožu pārņemšanas viņus attur nevis indiešu algu zemums, bet gan kapitāla
trūkums.
No otras puses, kapitālistiskā ietaupīšana obligāti izraisa papildu instrumentu un mehānikas
izmantojumu. Vienkāršas ietaupīšanas, tas ir patēriņa preču krājumu veidošana nebaltai dienai,
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nozīme tirgus ekonomikā ir niecīga. Kapitālismā ietaupīšana noteikti ir kapitālistiskā ietaupīšana.
Ražošanas pārpalikums pār patēriņu tiek tieši ieguldīts ietaupītāja paša uzņēmumā vai fermā vai arī
netieši citu cilvēku uzņēmumos, izmantojot ietaupījumu noguldījumu, parastās un priekšrocības
akcijas, obligācijas, parādzīmes un hipotēkas.473 Līdz apmēram, līdz kādam cilvēki uztur savu patēriņu
zem saviem tīrajiem ienākumiem, papildu kapitāls tiek radīts un vienlaikus izmantots ražošanas
iekārtu kapitāla aprīkojuma paplašināšanai. Kā ir bijis norādīts, šo iznākumu nevar ietekmēt neviena
vienlaicīgi notiekoša tendence uz naudas krājuma palielinājumu.474 No vienas puses lielākam un
labāku instrumentu izmantojumam bez ierunām ir nepieciešama papildu kapitāla uzkrāšana. No otras
puses papildu kapitālam nav pieejams nekāds cits izmantojums, kā vien tas, ko sniedz vairāk un labāku
instrumentu izmantojums.
Rikardo ierosinājums un arodbiedrību doktrīna, kas atvasināta no tā, sagriež lietas ar kājām gaisā.
Tendence uz augstākām algas likmēm nav tehnoloģiska uzlabojuma cēlonis, bet gan tā rezultāts. Peļņu
meklējoši uzņēmēji ir spiesti izmantot visiedarbīgākās ražošanas metodes. Vienīgi kapitāla trūkums
iegrožo uzņēmēja centienus uzlabot savas kompānijas aprīkojumu. Ja nepieciešamais kapitāls nav
pieejams, nekāda iejaukšanās algas likmēs to nevar sniegt.
Viss, ko minimālās algas likmes var sasniegt attiecībā uz mehānikas izmantojumu, ir papildu
ieguldījumu pārnese no vienas nozares uz citu. Pieņemsim, ka ekonomiski atpalikušā valstī Ruritānijā
ostas krāvēju arodbiedrībai izdodas piespiest uzņēmējus maksāt algas likmes, kas ir salīdzinoši daudz
lielākas par tām, kādas tiek maksātas pārējās nozarēs valstī. Tā rezultātā papildu kapitāla ienesīgākais
izmantojums ir izmantot mehāniskas ierīces kuģu uzkraušanā un izkraušanā. Tomēr tādējādi
izmantotais kapitāls tiek atturēts no citām Ruritānijas uzņēmējdarbības nozarēm, kurās - bez
arodbiedrību politikas - tas tiktu izmantots ienesīgākā veidā. Ostas krāvēju augsto algu ietekme nav
palielinājums Ruritānijas kopējā ražošanā, bet gan tās samazinājums.475
Reālās algas likmes var palielināties vien līdz tādam līmenim - citām lietām esot vienlīdzīgām -, kad
rodas kapitāla pārpilnība. Ja valdībai vai arodbiedrībām izdodas ieviest algas likmes, kas ir augstākas
par tām, kādas būtu noteicis netraucēts darba tirgus, darba piedāvājums pārsniedz pieprasījumu pēc
darba. Rodas institucionālais bezdarbs.
Stingri nodevušās iejaukšanās principiem, valdības mēģina iegrožot šo nevēlamo savas iejaukšanās
iznākumu, izmantojot tos pasākumus, kas mūsdienās tiek saukti par pilnīgas nodarbinātības politiku:
bezdarbnieku pabalsti, darba strīdu arbitrāža, sabiedriskie darbi ar dāsniem sabiedriskajiem
izdevumiem un kredīta paplašināšana. Visas šīs zāles ir sliktākas par ļaunumu, kura novēršanai tās ir
veidotas.
Bez darba esošajiem piešķirtā palīdzība nenovērš bezdarbu. Tā bezdarbniekam atvieglo palikšanu
dīkam. Jo vairāk pabalsts pietuvojas lielumam, kādā netraucēts tirgus būtu noteicis algas likmi, jo
mazāku pamudinājumu tas sniedz pabalsta saņēmējam meklēt jaunu darbu. Tas drīzāk ir līdzeklis, kā
padarīt bezdarbu ilgstošu, nekā to pilnībā novērst. Uzkrītošas ir bezdarbnieku pabalstu katastrofālās
finansiālās saistības.
Arbitrāža nav piemērota metode strīdu par algas likmju lielumu risināšanai. Ja šķīrējtiesnesis nolemj
par algas likmju noteikšanu tieši potenciālās tirgus likmes līmenī vai zem tā, tās ir pārmērīgas. Ja viņš
nosaka algas likmes virs potenciālās tirgus likmes, sekas ir tādas pašas, kādas rada jebkurš cits
minimālās algas likmju virs tirgus lieluma noteikšanas veids, proti, institucionālo bezdarbu. Nav svarīgi
kādu atrunu šķīrējtiesnesis izmanto, lai pamatotu savu lēmumu. Svarīgi nav tas, vai algas ir „godīgas”
vai „negodīgas” pēc kādiem pieņemtiem standartiem, bet gan tas, vai tās rada vai nerada darba
piedāvājuma pārpalikumu pār darba pieprasījumu. Dažiem cilvēkiem var šķist godīgi noteikt algas
likmes tādā lielumā, ka liela daļa no potenciālā darbaspēka ir nolemta ilgstošam bezdarbam. Tomēr
neviens nevar apgalvot, ka tas ir lietderīgi un izdevīgi sabiedrībai.
Ja valdības izdevumi sabiedriskiem darbiem tiek finansēti ar nodokļu iekasēšanu no pilsoņiem vai
aizņemšanos no tiem, pilsoņu spēja tērēt un ieguldīt ir samazināta tādā pašā apmērā, kādā palielinās
valsts kase. Nekādas papildu darba vietas netiek radītas.
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Tā kā šeit mēs aplūkojam netraucētas tirgus ekonomikas apstākļus, mēs varam neņemt vērā
valdības aizņemšanās kapitāla patērēšanas ietekmi.
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Skatīt iepriekš, 522.-523.lpp.
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Piemērs ir tīri hipotētisks. Tik spēcīga arodbiedrība, visticamāk, aizliegtu mehānisku ierīču
izmantojumu kuģu uzkraušanā un izkraušanā, lai „radītu vairāk darbavietu”.
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Tomēr, ja valdība finansē savu izdevumu programmu ar inflāciju - palielinot naudas daudzumu un
paplašinot kredītu -, tā rada vispārēju naudas izraisītu cenu kāpumu visām precēm un pakalpojumiem.
Ja tādas uzpūšanas gaitā algas likmju palielinājums pietiekami atpaliek no preču cenu pieauguma,
institucionālais bezdarbs varētu sarukt vai vispār izzust. Tomēr tam sarukt vai izzust liek tieši tas, ka
tāds iznākums ir līdzvērtīgs reālās algas likmju kritumam. Lords Keinss uzskatīja kredīta paplašināšanu
par iedarbīgu metodi bezdarba likvidēšanai; viņš ticēja, ka „pakāpeniskai un automātiskai reālo algu
samazināšanai pieaugošo cenu rezultātā” nebūs tik spēcīga darbaspēka pretestība, kāda būs jebkuram
mēģinājumam samazināt naudas algas likmes.476 Tomēr tāda viltīga plāna panākumiem būtu
nepieciešama maz ticama algas pelnītāju neziņas un stulbības pakāpe. Kamēr darbinieki tic, ka viņi
iegūst no minimālās algas likmēm, viņi neļaus sevi apmānīt ar tik gudriem trikiem.
Praksē visi šie šķietamas pilnīgas nodarbinātības politikas instrumenti beigās noved pie Vācijas modeļa
sociālisma izveides. Tā kā arbitrāžas tiesas locekļi, kurus amatā iecēluši darba devēji, un tie, kurus
iecēlušas arodbiedrības, nekad nespēj vienoties par noteiktas likmes godīgumu, lēmums principā
nonāk valdības iecelto locekļu rokās. Vara noteikt algas likmju lielumu tādējādi tiek piešķirta valdībai.
Jo vairāk sabiedriskie darbi paplašinās un jo vairāk valdība uzņemas, lai aizpildītu starpību, kas
radusies starp šķietamo „privātuzņēmumu nespēju sniegt visiem darbu”, jo vairāk sarūk privātās
uzņēmējdarbības joma. Tādējādi mums atkal ir jāsaskaras ar kapitālisma vai sociālisma alternatīvu.
Nevar būt nekāda jautājumu par ilgstošu minimālas algas likmju politiku.

Arodbiedrību veidošanas katalaktikas aspekti
Vienīgā katalaktikas problēma attiecībā uz arodbiedrībām ir jautājums par to, ir vai nav iespējams ar
spiedienu un piespiešanu palielināt visu to, kas vēlas nopelnīt, algas likmes virs lieluma, kādu būtu
noteicis netraucēts tirgus.
Visās valstīs arodbiedrības patiesībā ir ieguvušas vardarbīgas rīcības privilēģijas. Valdības to labā ir
atteikušās no būtiskas valdības pazīmes - izņēmuma varas un tiesībām izmantot vardarbīgus spaidus
un piespiešanu. Protams, likumi, kas padara par kriminālnoziegumu ikvienam pilsonim izmantot izņemot pašaizsardzības gadījumā - vardarbību, formāli nav atcelti vai grozīti. Tomēr patiesībā pret
arodbiedrību vardarbību patiesībā izturas ar iecietību plašās robežās. Arodbiedrību rokas praktiski ir
brīvas ar spēku novērst ikviena nepakļaušanos to rīkojumiem par algas likmēm un citiem darba
apstākļiem. Tās brīvi nesodītas var vērst fizisku ļaunumu pret streiklaužiem un pret uzņēmējiem un
uzņēmēju pilnvarotajiem, kas algo streiklaužus. Tās brīvi var iznīcināt tādu darba devēju īpašumu un
pat ievainot patērētājus, kas ir viņu veikalu klienti. Varas iestādes - ar sabiedrības viedokļa piekrišanu piedod tādas rīcības. Policija neaptur tādus pārkāpējus, prokurori viņus neapsūdz un tiesām netiek
piedāvāta nekāda iespēja pieņemt spriedumu par viņu rīcību. Pārmērīgos gadījumos, kad vardarbības
akti aiziet pārāk tālu, notiek daži neveikli un bikli mēģinājumi tos apspiest un novērst. Tomēr ierasti tie
ir neveiksmīgi. To neizdošanās reizēm ir birokrātiskas neefektivitātes dēļ vai varas iestāžu rīcībā esošo
līdzekļu nepietiekamības dēļ, tomēr biežāk tā ir visa valdības aparāta nevēlēšanās iejaukties dēļ. 477
Tāda situācija ilgu laiku ir bijusi visās nesociālistu valstīs. Ekonomists šo faktu noteikšanā nedz vaino
kādu, nedz apsūdz. Viņš tikai izskaidro, kādi apstākļi ir devuši arodbiedrībām varu ieviest savas
minimālās algas likmes un kāda ir patiesā nozīme terminam darba koplīgums.
Termins darba koplīgums arodbiedrību aizstāvju skaidrojumā nozīmē tikai to, ka ar arodbiedrības
koplīgumu tiek aizstāts atsevišķa darbinieka individuāls darba līgums. Pilnībā attīstītā tirgus
ekonomikā darījumu slēgšanu par tām precēm un pakalpojumiem, no kuriem vienādas preces tiek
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Skatīt Keinss, „The General Theory of Employment, Interest, and Money” (“Vispārējā
nodarbinātības, procentu un naudas teorija”) (Londonā, 1936.gadā), 264.lpp.Šīs idejas kritiskai izpētei
skatīt Alberts Hāns (Albert Hahn), „Deficit Spending and Private Enterprise” („Deficīta izdevumi un
privāts uzņēmums”), „Postwar Readjustments Bulletin No.8 (8.Pēckara pielāgojumu biļetens), ASV
Tirdzniecības kamera, 28.-29.lpp; Henrijs Hazlits (Henry Hazlitt”, „The Failure of the New Economics”
(„Jaunās ekonomikas neveiksme”) (Prinstonā, 1959.gadā), 263.-295.lpp. Par keinisma stratēģijas
panākumiem trīsdesmitajos gados skatīt tālāk 792.-793.lpp.
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bieži pirktas un pārdotas lielos daudzumos, neietekmē veids, kādā notiek tirdzniecība ar
neaizvietojamām precēm un pakalpojumiem. Aizvietojamu patēriņa preču vai aizvietojamu
pakalpojumu pircējs vai pārdevējs nosaka cenu pagaidām un vēlāk to pielāgo atbilstoši reakcijai, kādu
viņa piedāvājums izraisa ieinteresētajās personās līdz viņš atrodas pozīcijā, lai pirktu vai pārdotu tik
daudz, cik viņš plāno. Tehniski neviena cita procedūra nav iespējama. Universālveikals nevar kaulēties
ar saviem klientiem. Tas nosaka preces cenu un gaida. Ja sabiedrība nepērk pietiekamā daudzumā, tas
cenu samazina. Fabrika, kurai nepieciešami pieci simti metinātāju, nosaka algas likmi, kura, kā tā
sagaida, ļaus noalgot piecus simtus cilvēku. Ja ierodas vien neliels skaits, tai ir jāpiešķir augstāka likme.
Ikvienam darba devējam ir jāpalielina savas piedāvātās algas līdz punktam, kurā neviens sāncensis
neaizvilina strādniekus prom, piesolot lielāku algas likmi. Minimālās algas likmes ieviešana ir velta tieši
tādēļ, ka virs šī punkta sāncenši neuzrodas ar pieprasījumu pēc darba, solot pietiekami, lai uzsūktu
visu piedāvājumu.
Ja arodbiedrības patiešām būtu līgumu slēgšanas aģentūras, to darba koplīgums nevarēt palielināt
algas likmes virs netraucēta tirgus punkta. Kamēr vien vēl ir pieejami nenodarbināti strādnieki, darba
devējam nav iemesla paaugstināt savu piedāvājumu. Reāla darba koplīguma slēgšana katalaktiski
neatšķirtos no individuāla darba līguma slēgšanas. Tā, tāpat kā pie individuāla darba līguma slēgšanas,
praktiski ļautu izteikties tiem darba meklētājiem, kas vēl nav atraduši darbu, kādu meklē.
Tomēr tas, ko arodbiedrību līderi un „proleiboriskās” likuma normas eifēmiski sauc par darba
koplīguma slēgšanu, patiesībā ir diezgan atšķirīga rakstura. Tā ir līguma slēgšana, atrodoties uz
grauda. Tā ir līguma slēgšana starp bruņotu pusi, kas ir gatava izmantot savus ieročus, un
neapbruņotu pusi, kas tiek piespiesta. Tas nav tirgus darījums. Tas ir darba devējam uztiepts diktāts.
Un tā ietekme neatšķiras no tās, kāda ir valdības dekrētam, kura ieviešanai tiek izmantota policijas
vara un tiesas. Tas rada institucionālo bezdarbu.
Iesaistīto problēmu risināšana ar sabiedrības viedokli un lielu skaitu pseidoekonomisku rakstu darbu ir
pilnībā maldinoša. Jautājums nav par tiesībām veidot asociācijas. Tas ir par to, vai privāto pilsoņu
asociācijām vajadzētu vai nevajadzētu piešķirt privilēģiju izmantot vardarbīgas rīcības, par to
nesaņemot sodu. Tāda pati problēma ir saistīta ar Kukluksklana darbību.
Tāpat nav pareizi jautājumu aplūkot no „tiesību streikot” viedokļa. Problēma nav tiesības streikot, bet
gan tiesības - ar iebiedēšanu vai vardarbību - piespiest citus cilvēkus streikot, un tālākas tiesības liegt
ikvienam strādāt veikalā, kurā arodbiedrība ir izsludinājusi streiku. Kad arodbiedrības piesauc tiesības
streikot, lai pamatotu tādu iebiedēšanu un vardarbības aktus, to iemesls nav labāks par reliģiskās
grupas pamatojumu, kad tā piesauc tiesības uz sirdsapziņas brīvību kā pamatojumu sektantu
vajāšanai.
Kad pagātnē dažu valstu likumi liedza darba ņēmējiem tiesības veidot arodbiedrības, tās vadīja ideja,
ka tādu arodbiedrību vienīgais mērķis ir izmantot vardarbības aktus un iebiedēšanu. Kad varas
iestādes pagātnē dažreiz vadīja savus bruņotos spēkus, lai aizsargātu darba devējus, viņu pilnvarotos
un viņu īpašumu pret streikotāju spēju uzbrukumu, tās nebija vainīgas darbībās, kas ir naidīgas pret
„darbaspēku”. Tās vienkārši darīja to, ko ikviena valdība uzskata par savu galveno pienākumu. Tās
mēģināja saglabāt savas izņēmuma tiesības izmantot vardarbību.
Ekonomikai nav jāpēta problēmas, kas saistītas ar jurisdikcijas streikiem un dažādiem likumiem, jo
īpaši Amerikas Jaunā kursa, kas pēc vispārēja atzinuma bija vērsti pret darba devējiem un
arodbiedrībām piešķīra priviliģētu pozīciju. Nozīme ir tikai vienam punktam. Ja valdības rīkojums vai
arodbiedrību spiediens un piespiešana nosaka algas likmes virs iespējama tirgus likmju lielums, rodas
institucionāls bezdarbs.
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XXXI.

VALŪTAS UN KREDĪTA MANIPULĀCIJA
1. Valdība un valūta

Maiņas līdzekļi un nauda ir tirgus parādības. Lietu par maiņas līdzekli vai naudu padara pušu rīcība
tirgus darījumos. Iemesls varas iestādēm aplūkot monetāras problēmas rodas tādā pašā veidā, kā
interese par visiem citiem apmainītajiem objektiem, proti, kad tās ir spiestas izlemt, vai vienas no
maiņas akta pusēm nespēja izpildīt savas līgumā noteiktās saistības attaisno to, ka valdības aparāts
izmanto spaidus ar vardarbīgu apspiešanu. Ja abas puses izpilda savas savstarpējās saistības
nekavējoties un vienlaikus, parasti nerodas nekādi konflikti, kas varētu mudināt vienu no pusēm
vērsties pie tiesu varas. Tomēr, ja vienas vai abu pušu saistības īslaicīgi tiek atliktas, var gadīties, ka
tiesām ir jāizlemj, kā ir jāpilda līguma noteikumi. Ja ir iesaistīts naudas summas maksājums, tas ietver
uzdevumu noteikt, kāda nozīme ir piešķirta monetārajiem noteikumiem, kas izmantoti līgumā.
Tādējādi valsts likumu un tiesu ziņā tiek nodots definēt, kas līgumslēdzējām pusēm bija prātā, runājot
par naudas summu, un noteikt, kā saistības maksāt tādu summu ir jānokārto atbilstoši noteikumiem,
par kuriem noslēgta vienošanās. Tām ir jānosaka, kas ir un kas nav likumīgs maksāšanas līdzeklis.
Izpildot šo uzdevumu likumi un tiesas nerada naudu. Lieta kļūst par naudu tikai pamatojoties uz to, ka
tie, kas mainās ar precēm un pakalpojumiem izplatīti izmanto to par maiņas līdzekli. Netraucētā tirgus
ekonomikā likumi un tiesneši, piešķirot likumīga maksāšanas līdzekļa īpašības noteiktai lietai, tikai
nosaka to, ko - atbilstoši tirdzniecības pielietojumam - bija domājušas puses, kad savā līgumā atsaucās
uz noteiktu naudas veidu. Viņi interpretē tirdzniecības paražas tādā pašā veidā, kādā rīkojās, kad
viņiem ir jānosaka jebkura cita līgumos izmantotā termina nozīme.
Naudas kalšana ilgstoši ir bijusi valsts valdnieku privilēģija. Tomēr šīs valdības darbības sākotnējais
mērķis bija tikai viens - iespiest un apliecināt svarus un izmērus. Varas iestādes zīmogs, kas uzlikts
metāla gabalam, bija domāts, lai apliecinātu tā svaru un augsto kvalitāti. Kad vēlāki prinči ar
vienkāršākiem un lētākiem metāliem aizstāja daļu dārgmetālu, vienlaikus saglabājot monētu ierasto
izskatu un nosaukumu, viņi to darīja slepus un pilnībā apzinoties, ka ir iesaistījušies krāpnieciskā
mēģinājumā apmānīt sabiedrību. Tiklīdz cilvēki atklāja šīs viltības, ar piejaukumiem veidotās monētas
tika izmantotas ar atlaidi salīdzinājumā ar labākajām vecajām monētām. Valdības reaģēja, izmantojot
spaidus un piespiešanu. Tās padara nelikumīgu tirdzniecībā un atlikto maksājumu nokārtošanā izšķirt
starp „labu” naudu un „sliktu naudu” un deva rīkojumu par maksimālām cenām, izsakot tās „sliktā”
naudā. Tomēr iegūtais rezultāts nebija tāds, uz kuru tiecās valdības. Šie rīkojumi nespēja apturēt
procesu, kurā patēriņa cenas (valūtas ar pazeminātu vērtību izteiksmē) pielāgojas reālajam naudas
attiecības stāvoklim. Turklāt parādījās Grešema likuma aprakstītās ietekmes.
Valdības iejaukšanās valūtā vēsture tomēr nav tikai ieraksts par vērtības pazemināšanas praksēm un
neveiksmīgiem mēģinājumiem izvairīties no to neizbēgamām katalaktikas sekām. Bija valdības, kuras
savas privilēģijas uz naudas kalšanu neuzlūkoja kā krāpšanas līdzekļus, tādēļ daļa sabiedrības, kas
uzticējās savu valdnieku godīgumam un kas - nezināšanas dēļ - bija gatava pieņemt monētas ar
pazeminātu vērtību par to nominālvērtību. Šīs valdības neuzskatīja monētu ražošanu par slepenas
fiskālas peļņas avotu, bet gan par sabiedrisku pakalpojumu, kas veidots, lai nodrošinātu raitu tirgus
darbošanos. Tomēr pat šīs valdības - nezināšanas vai diletantisma dēļ - bieži izmantoja pasākumus, kas
bija līdzvērtīgi tam, kad valdība iejaucas cenu struktūrā, lai gan tie nebija apzināti kā tādi plānoti. Tā kā
divi dārgmetāli līdzās tika izmantoti kā nauda, varas iestādes naivi ticēja, ka to uzdevums ir vienādot
valūtas sistēmu, izdodot rīkojumu par stingru maiņas likmi starp zeltu un sudrabu. Divu metālu
sistēma izrādījās pilnīga neveiksme. Tā neradīja bimetālismu, bet gan mainīgu standartu. Tas metāls,
kurš - salīdzinājumā ar acumirklīgo svārstīgo tirgus maiņas likmi starp zeltu un sudrabu - tika
pārvērtēts ar tiesiski noteiktu likmi, dominēja vietējā apgrozībā, kamēr otrs metāls izzuda. Beigās
valdības atteicās no saviem veltajiem mēģinājumiem un pieņēma monometālismu. Sudraba iepirkuma
politika, kuru Savienotās Valstis īstenoja daudzus gadu desmitus, praktiski vairs nebija monetāras
politikas instruments. Tā bija tikai plāns, lai paaugstinātu sudraba cenu sudraba raktuvju īpašnieku,
viņu darbinieku un valstu, kuru robežās atrodas raktuves, labā. Tā monetārā nozīme bija tikai tajā, ka
tā tika finansēta, izdodot papildu dolāru banknotes, kuru likumīgā maksāšanas līdzekļa īpašības
pamatā neatšķiras no Federālo rezervju sistēmas naudaszīmēm, lai gan tām ir praktiski nenozīmīgais
uzraksts „Sudraba sertifikāts”.
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Tomēr ekonomikas vēsture arī piedāvā labi izstrādātas un veiksmīgas monetārās politikas gadījumus,
kurus īstenojušas valdības, kuru vienīgais nodoms bija dot savām valstīm raiti darbojošos valūtas
sistēmu. Laissez-faire liberālisms neatcēla tradicionālo valdības privilēģiju kalt naudu. Tomēr liberālu
valdību rokās šī valsts monopola raksturs bija pilnībā mainīts. Idejas, kuras to uzskatīja par iejaukšanās
politiku instrumentu, tika atmestas. Tā vairs netika izmantota fiskāliem mērķiem vai dažu cilvēku
grupu labā uz citu grupu rēķina. Valdības monetāro darbību mērķis bija tikai viens: veicināt un
vienkāršot maiņas līdzekļa, kuru cilvēku rīcība bija padarījusi par naudu, izmantojumu. Valsts valūtas
sistēmai, tika piekrists, ir jābūt pamatotai. Pamatotības princips nozīmēja, ka standarta monētām - tas
ir, tām, kurām likumi piešķīra neierobežotu likumīga maksāšanas līdzekļa varu - bija jābūt pienācīgas
kvalitātes un apzīmogotiem zelta stieņiem ir jābūt pārkaltiem monētās tā, lai izgriezumi, noberzumi
un viltojumi ir viegli nosakāmi. Valdības apzīmogojumam nebija piešķirta nekāda cita funkcija, kā vien
apliecinājuma par svaru un izmantotā metāla augsto kvalitāti sniegšana. Nolietotie gabali vai tie,
kuriem jebkādā citā veidā ļoti šaurās pieļautās normas robežās ir samazinājies svars, zaudēja savu
likumīga maksāšanas līdzekļa īpašību; pašas varas iestādes izņēma tādus gabalus no apgrozības un tos
pārkausēja. Nesabojātas monētas saņēmējam nebija nepieciešamības izmantot svarus un skābes
pārbaudi, lai zinātu tās svaru un saturu. No otras puses indivīdiem bija jānogādā zelta stienis naudas
kaltuvē un jāpārvērš tas standarta monētās bez maksas vai par naudas kalšanas nodevas maksājumu,
kas vispārēji nepārsniedza reālās procesa izmaksas. Tādējādi dažādas nacionālās valūtas kļuva par
īstām zelta valūtām. Tika radīta stabilitāte maiņas likmēs starp vietējo un citu valstu, kas pieņēmušas
tādu pašu pamatotas naudas principu, likumīgu maksāšanas līdzekli. Bez starpvaldību līgumiem un
institūcijām radās starptautiskais zelta standarts.
Daudzās valstīs zelta standarta rašanos ietekmēja Grešema likuma darbība. Valdības politiku nozīme
šajā procesā Lielbritānijā bija tikai Grešema likuma darbības radīto rezultātu apstiprināšana; tā de
facto stāvokli pārvērta likumīgā stāvoklī. Citās valstīs valdības apzināti atteicās no bimetālisma tikai
tajā brīdī, kad izmaiņas zelta un sudraba tirgus likmē būtu radījušas tobrīd dominējošās de facto zelta
valūtas aizstāšanu ar de facto sudraba valūtu. Visās šajās valstīs vienīgais ieguldījums, kas no valdības
un likumdevēja puses bija nepieciešams formālai zelta standarta pieņemšanai, bija likumu stāšanās
spēkā.
Situācija atšķirīga bija tajās valstīs, kas vēlējās ar zelta standartu - de facto vai de jure - aizstāt sudraba
vai papīra valūtu. Kad vācu reihs deviņpadsmitā gadsimta septiņdesmitajos gados vēlējās pieņemt
zelta standartu, valsts valūta bija sudrabs. Tas nevarēja īstenot savu plānu, vienkārši atdarinot
procedūru no tām valstīm, kurās zelta standarta stāšanās spēkā bija tikai faktiskā stāvokļa
apstiprinājums. Tam bija jāaizstāj sudraba monētu standarts sabiedrības rokās ar zelta monētām. Tā
bija laikietilpīga un sarežģīta finanšu operācija, kas ietvēra plašus valsts zelta iepirkumu un sudraba
pārdošanu. Apstākļi līdzīgi bija tajās valstīs, kuru mērķis bija ar zeltu aizstāt kredīta naudu vai
nenodrošināto naudu.
Ir svarīgi apzināties šos faktus, jo tie ilustrē atšķirību starp apstākļiem, kādi dominēja liberāļu laikmetā,
un tiem, kas dominē pašlaik - iejaukšanās laikmetā.

2. Likumdošana par likumīgu maksāšanas līdzekļu iejaukšanās aspektu
Naudas iejaukšanās vienkāršākā un vecākā versija ir monētu vērtības vai to svara vai izmēra
samazināšana parāda atslābināšanai. Valdība lētākām valūtas vienībām piešķir pilnīgu likumīga
maksāšanas līdzekļa varu, kāda iepriekš bija piešķirta labākām vienībām. Visus atliktos maksājumus
likumīgi var segt ar maksājumu, kas veikts mazvērtīgākajās monētās atbilstoši to nominālvērtībai.
Parādnieki iegūst uz aizdevēju rēķina. Tomēr vienlaikus nākotnes kredīta darījumi parādniekiem kļūst
apgrūtinošāki. Tendence uz bruto tirgus procentu likmju kāpumu rodas, kad puses ņem vērā iespējas,
ka tāda parādu atslābināšana atkārtosies. Lai gan parāda atslābināšana uzlabo apstākļus tiem, kuriem
tobrīd jau bija parādsaistības, tā kaitē to, kas vēlas vai ir spiesti uzņemties jaunas līgumsaistības,
pozīcijai.
Ir praktizēts - lai gan reti - arī parāda atslābināšanai pretējais - parāda saasināšana ar monetāriem
pasākumiem. Tomēr tā nekad apzināti nav plānota kā instruments aizdevēju atbalstam uz parādnieku
rēķina. Kad vien tā notika, tā bija neplānota naudas izmaiņu ietekme, kas no citiem skatījumiem
raugoties bija kategoriska. Izmantojot tādas monetāras izmaiņas, valdības pacieta to ietekmes uz
atliktajiem maksājumiem tādēļ, ka uzskatīja tās par neizbēgamiem pasākumiem, vai tādēļ, ka tās
pieņēma, ka aizdevēji un parādnieki, nosakot līguma noteikumus, jau ir paredzējuši šīs izmaiņas un
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pienācīgi ir ņēmuši tās vērā. Labākos piemērus sniedz britu notikumi pēc Napoleona kariem un vēlreiz
pēc Pirmā pasaules kara. Abos gadījumos Lielbritānija kādu laiku pēc karadarbības beigām atgriezās ar noplakuma politikas līdzekļiem - pie pirmskara sterliņa mārciņas zelta paritātes. Tika noraidīta
inženierijas ideja ar zelta standartu aizstāt kara laika kredīta naudas standartu, apstiprinot izmaiņas
tirgus maiņas likmē starp mārciņu un zeltu, kas jau bija notikušas, un pieņemot šo likmi kā jaunu
likumīgu paritāti. Šī otrā alternatīva tika izsmieta kā nacionālā bankrota veids, kā daļēja atteikšanās
maksāt valsts parādu un kā ļaunprātīga visu to, kuru prasījumi ir radušies laikā pirms Anglijas Bankas
kredītzīmes beznosacījuma apmaināmības apturēšanas, tiesību pārkāpums. Cilvēki strādāja ar
maldiem, ka uzpūšanas radītos ļaunumus var izdziedēt ar tai sekojošu noplakumu. Tomēr pirmskara
zelta paritātes atgriešanās nevarēja atlīdzināt aizdevējiem zaudējumus, kurus viņi cieta, kamēr
parādnieki nebija atmaksājuši savus vecos parādus naudas vērtības krišanās periodā. Turklāt tas bija
ieguvums visiem tiem, kas šajā periodā bija aizdevuši, un trieciens visiem tiem, kas bija aizņēmušies.
Tomēr valstsvīri, kas bija atbildīgi par noplakuma politiku, nezināja savas rīcības nozīmīgumu. Viņi
nespēja saskatīt sekas, kas - pat viņu prātā - bija nevēlamas, un, ja viņi laikus tās apzinātos, viņi nebūtu
zinājuši, kā no tām izvairīties. Viņu rīcība patiešām bija izdevīga aizdevējiem uz aizņēmēju rēķina, jo
īpaši valdības obligāciju turētājiem uz nodokļu maksātāju rēķina. Deviņpadsmitā gadsimta
divdesmitajos gados tas nopietni pasliktināja britu lauksaimniecības bēdas, un simt gadus vēlāk - britu
eksporta tirdzniecības nožēlojamo stāvokli. Tomēr būtu kļūda šīs divas britu naudas reformas saukt
par iejaukšanās, kuras apzināts mērķis ir parāda saasināšana, galu. Parāda saasināšana bija tikai
neapzināts iznākums politikai, kuras mērķi bija citādāki.
Lai kad arī netiktu izmantota parāda atslābināšana, tās autori iebilda, ka pasākums nekad netiks
atkārtots. Viņi uzsvēra, ka ārkārtēji apstākļi, kas nekad vairs neveidosies, ir radījuši ārkārtas situāciju,
kas padara nepieciešamu ķeršanos pie kaitīgiem instrumentiem, kas ir pilnībā peļami jebkuros citos
apstākļos. Vienreiz un nekad vairāk, viņi pasludina. Ir viegli iedomāties, kādēļ parāda atslābināšanas
autoriem un atbalstītājiem ir jādod tādi solījumi. Ja pilnīga vai daļēja aizdevēju prasījumu atcelšana
kļūst par pastāvīgu politiku, vispār beigsies naudas aizdošana. Atlikto maksājumu nosacījumi ir atkarīgi
no gaidām, ka netiks dots rīkojums par jebkādu tādu atcelšanu.
Tādēļ nav pieļaujams parāda atslābināšanu uzlūkot kā ekonomikas politiku sistēmas instrumentu, ko
varētu uzskatīt par alternatīvu jebkurai citai sabiedrības pastāvīgas ekonomiskās organizācijas
sistēmai. Tā nekādā ziņā nav konstruktīvas rīcības instruments. Tā ir bumba, kas iznīcina un kas nevar
darīt neko citu, kā vien iznīcināt. Ja tā tiek pielietota tikai vienreiz, sagrautās kredīta sistēmas
atjaunošana vēl ir iespējama. Tomēr, ja sprādzieni tiek atkārtoti, iestājas vispārējs sabrukums.
Nav pareizi uzpūšanu un noplakumu uzlūkot tikai no to ietekmes uz atliktajiem maksājumiem
viedokļa. Ir bijis parādīts, ka naudas izraisītas izmaiņas pirktspējā neietekmē dažādu preču un
pakalpojumu cenas vienā laikā un vienā mērā, un kāda ir šīs nevienmērīguma nozīme tirgū.478 Tomēr,
ja uzpūšana un noplakums tiek uzskatīti par līdzekļiem, kā pārkārtot attiecības starp aizdevējiem un
parādniekiem, tad nevar neapzināties, ka valdības, kas tās izmanto, meklētais mērķis ir sasniedzams
tikai ļoti nepilnīgā mērā un ka turklāt parādās sekas, kas, no valdības viedokļa raugoties, ir ļoti
neapmierinošas. Tāpat kā jebkura cita valdības iejaukšanās cenu struktūrā veida gadījumā, sasniegtie
rezultāti ir ne tikai pretrunā valdības nodomiem, bet arī rada situāciju, kas - valdības vērtējumā - ir
nevēlamāka par netraucēta tirgus apstākļiem.
Kamēr valdība izmanto uzpūšanu, lai sniegtu priekšrocības parādniekiem uz aizdevēju rēķina, tā
panākumus gūst tikai attiecībā uz tiem atliktajiem maksājumiem, kuru nosacījumi bija pieņemti jau
iepriekš. Uzpūšana nepadara lētāku līgumu slēgšanu par jauniem aizdevumiem; tā - gluži pretēji padara to dārgāku, radot pozitīvu cenas uzcenojumu. Ja inflācija tiek virzīta uz tās galējām sekām, tā
liek pilnībā izzust jebkādiem nosacījumiem par atliktiem maksājumiem uzpūstajā valūtā.

3. Valūtas manipulācijas moderno metožu attīstība
Metāla nauda nav pakļauta valdības manipulācijai. Protams, valdībai ir vara ieviest likumīga
maksāšanas līdzekļa likumus. Tomēr tad Grešema likuma darbība rada iznākumus, kas var izjaukt
valdības meklētos mērķus. No šī viedokļa metāla standarts šķiet kā šķērslis visiem mēģinājumiem
iejaukties tirgus parādībās ar naudas politiku.
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Izvērtējot attīstību, kas sniedza valdībām varu manipulēt ar savu nacionālo valūtas sistēmu, mums ir
jāsāk ar viena no ekonomikas klasiķu nopietnākajiem trūkumiem pieminēšanu. Gan Ādams Smits, gan
Deivids Rikardo metāla valūtas saglabāšanā iesaistītās izmaksas uzlūkoja kā izšķērdību. Viņu skatījumā
metāla naudas aizstāšana ar papīra naudu padarītu iespējamu kapitāla un darba, kas nepieciešams
monetāriem mērķiem vajadzīgā zelta un sudraba daudzuma saražošanai, izmantošanu, lai saražotu
preces, kas var tieši apmierināt cilvēku vēlmes. Sākot ar šo pieņēmumu, Rikardo sīki izstrādāja savu
slaveno Ierosinājumi ekonomiskai un drošai valūtai, kas pirmo reizi publicēts 1816.gadā. Rikardo plāns
krita aizmirstībā. Vien daudzus gadu desmitus pēc viņa nāves vairākas valstis pieņēma tā pamata
principus ar nosaukumu zelta maiņas standarts, lai samazinātu šķietamo izšķērdību, kas iesaistīta
zelta standarta, kas mūsdienās tiek pelts kā „klasisks” vai „tradicionāls”, darbībā.
Ar klasisku zelta standartu daļu indivīdu naudas krājuma veido zelta monētas. Ar zelta maiņas
standartu indivīdu naudas krājumu pilnībā veido naudas aizstājēji. Šie naudas aizstājēji ir izpērkami
par likumīgu nominālvērtību zeltā vai valstu, kurās ir zelta standarts vai zelta maiņas standarts, valūtā.
Tomēr monetāro un banku institūciju piemērošanas mērķis ir novērst, ka sabiedrība izņem zeltu no
Centrālās Bankas naudas krājumiem mājās. Izpirkšanas pirmais mērķis ir nodrošināt valūtas likmju
stabilitāti.
Aplūkojot zelta maiņas standarta problēmas, visi ekonomisti - tostarp šīs grāmatas autors - nespēja
apzināties, ka tas valdību rokās ieliek varu viegli manipulēt ar savas valsts valūtu. Ekonomisti
dzīvespriecīgi pieņēma, ka neviena civilizētas valsts valdība apzināti neizmantotu zelta maiņas
standartu kā uzpūšanas politikas instrumentu. Protams, nedrīkst pārspīlēt zelta maiņas standarta
nozīmi pēdējo desmitgažu uzpūšanas riskantajos pasākumos. Galvenais faktors bija proinflācijas
ideoloģija. Zelta maiņas standarts bija tikai ērts instruments, lai īstenotu uzpūšanas plānus. Tā
neesamība netraucēja uzpūšanas pasākumu pieņemšanu. Savienotajās Valstīs 1933.gadā vispārīgi bija
klasiskais zelta standarts. Tas neatturēja Jaunā kursa inflācijas politiku. Savienotās Valstis ar vienu
vēzienu - konfiscējot savu pilsoņu zelta krājumus - likvidēja klasisko zelta standartu un samazināja
dolāra vērtību pret zeltu.
Zelta maiņas standarta jauno versiju, kāda tā attīstījās laikā starp Pirmo un Otro pasaules karu, var
saukt par elastīgo zelta maiņas standartu vai - vienkāršības dēļ - elastīgo standartu. Šajā sistēmā
Centrālā Banka vai Valūtas pielīdzināšanas konts (lai kāds arī nebūtu atbilstošās valdības institūcijas
nosaukums) brīvi maina naudas aizstājējus, kas ir valsts nacionālais likumīgais maksāšanas līdzeklis
pret zeltu vai pret ārvalstu valūtu un otrādi. Likme, par kādu tiek veikti šiem maiņas darījumi, nav
nemainīgi noteikta, bet gan tā ir pakļauta izmaiņām. Paritāte ir elastīga, kā to saka cilvēki. Tomēr šī
elastība gandrīz vienmēr ir lejupejoša elastība. Varas iestādes izmantoja savu varu pazemināt
nacionālās valūtas līdzvērtību zelta un to ārvalstu valūtu, kuru līdzvērtība pret zeltu nesamazinājās,
izteiksmē; tās nekad neuzdrošinājās to palielināt. Ja paritāte pret citas valsts nacionālo valūtu tika
paaugstināta, vienīgā izmaiņa bija beigas kritumam, kas bija radies tās citas valūtas līdzvērtībā (zelta
vai citas valsts valūtas, kas bija palikusi nemainīga, izteiksmē). Tās mērķis bija saskaņot šīs noteiktās
ārvalstu valūtas novērtējumu ar zelta un citu ārvalstu valūtu novērtējumu.
Ja paritātes lejupejošs lēciens ir ļoti uzkrītošs, tas tiek saukts par devalvāciju. Ja paritātes izmainīšana
nav tik liela, finanšu ziņojumu redaktori apraksta to, kā pavājināšanos aplūkotās valūtas
479
starptautiskajā novērtējumā.
Abos gadījumos ir ierasts atsaukties uz notikumu, paziņojot, ka
aplūkotā valsts ir paaugstinājusi zelta cenu.
Elastīgā standarta raksturošanu no katalaktikas viedokļa nedrīkst jaukt ar tā raksturojumu no tiesiskā
viedokļa. Jautājuma katalaktikas apstākļus neietekmē tas, vai vara mainīt paritāti ir piešķirta valdības
likumdevēja vai administratīvajam sektoram. Nav svarīgi, vai valdībai sniegtās pilnvaras ir
neierobežotas vai, kā tas bija Savienoto Valstu Jaunā kursa likumu kopuma gadījumā, ierobežotas ar
galīgo punktu, aiz kura nav ļauts veikt tālāku vērtības samazinājumu. Jautājuma ekonomiskā
aplūkošanā nozīme ir tikai tam, ka ar elastīgas paritātes principu aizstāts stingras paritātes princips.
Lai kāda arī nebūtu konstitucionālā situācija, neviena valdība nevarētu uzsākt „zelta cenas
paaugstināšanu”, ja sabiedrības viedoklis būtu pret tādu manipulāciju. Ja - no otras puses - sabiedrības
viedoklis atbalsta tādu soli, nekādas tiesiskas tehniskās īpatnības nevarētu to vispār apturēt vai pat
aizkavēt to uz īsu laiku. Tas, kas notika Lielbritānijā 1931.gadā, Savienotajās Valstīs 1933.gadā un
Francijā un Šveicē 1936.gadā, skaidri parāda, ka pārstāvnieciskas valdības aparāts spēj strādāt
visātrāk, ja sabiedrības viedoklis apstiprina tā dēvēto ekspertu viedokli par valūtas devalvācijas
lietderīgumu un nepieciešamību.
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Viens no galvenajiem valūtas vērtības samazināšanas - liela vai maza apmēra - mērķiem, kā tas tiks
parādīts nākamajā iedaļā, ir pārkārtot ārējās tirdzniecības apstākļus. Šīs ietekmes uz ārējo tirdzniecību
padara neiespējamu mazai valstij uzņemt savu kursu valūtas manipulācijā, neņemot vērā to, ko dara
tās valstis, ar kurām tai ir visciešākās tirdzniecības attiecības. Tādas valstis ir spiestas sekot pa pēdām
ārvalsts naudas politikām. Attiecībā uz naudas politikām tās brīvprātīgi kļūst par ārējas varas
satelītiem. Saglabājot savas valsts valūtu stingri pēc nominālvērtības attiecībā pret monetārās „lēņu
valsts” valūtu, tās seko visām izmaiņām, kuras savā valūtas paritātē pret zeltu un citu valstu valūtām
ievieš „lēnis”. Tās pievienojas monetāram blokam un savu valsti integrē monetārā zonā. Visvairāk
aprunātais bloks vai zona ir sterliņa bloks vai zona.
Elastīgo standartu nedrīkst jaukt ar apstākļiem tajās valstīs, kurās valdība tikai ir pasludinājusi savas
vietējās valūtas oficiālu nominālvērtību pret zeltu un ārvalstu valūtu, neieviešot šo paritāti. Elastīgā
standarta raksturīga iezīme ir tas, ka jebkādu vietējo naudas aizstājēju daudzumu patiesībā var
apmainīt par izvēlēto nominālvērtību pret zeltu vai ārvalstu valūtu un otrādi. Ar šādu nominālvērtību
Centrālā Banka (vai lai kāds arī nebūtu valdības aģentūras, kurai uzticēts šis uzdevums, nosaukums)
pērk un pārdod jebkādu daudzumu vietējās valūtas un vismaz vienas no tām valstīm, kas pašas ir ar
zelta standartu vai elastīgu standartu, ārvalstu valūtas. Vietējās kredītzīmes ir patiešām izpērkamas.
Bez šīs būtiskās elastīgā standarta iezīmes rīkojumiem, kas pasludina noteiktu nominālvērtību, ir
diezgan atšķirīga nozīme un tie rada diezgan atšķirīgas ietekmes.480

4. Valūtas devalvācijas mērķi
Elastīgais standarts ir inflācijas tehniskās izstrādes instruments. Vienīgais iemesls tā pieņemšanai bija
padarīt varas iestādēm atkārtotus uzpūšanas gājienus tehniski pēc iespējas vienkāršākus.
Uzplaukuma periodā, kas beidzās 1929.gadā, arodbiedrībām gandrīz visās valstīs bija izdevies ieviest
algas likmes, kas bija augstākas par tām, kādas būtu noteicis tirgus, ja tajā manipulācijas veiktu tikai
migrācijas barjeras. Šīs algas likmes daudzās valstīs jau radīja ievērojama apmēra institucionālu
bezdarbu, kamēr kredīta paplašināšana joprojām turpinājās paātrinātā tempā. Kad beidzot
nenovēršamais pagrimums iestājās un preču cenas sāka kristies, arodbiedrības - ar stingru valdību, pat
to, kas tika noniecinātas kā pretleiboriskas, atbalstu - stūrgalvīgi pieturējās pie savas augsto algu
politikas. Tās kategoriski liedza atļauju jebkādam nominālas algas likmju samazinājumam vai pieļāva
vien nepietiekamu samazinājumu. Rezultātā radās ārkārtīgs institucionālā bezdarba palielinājums. (No
otras puses tie darbinieki, kas saglabāja savu darbu, uzlaboja savu dzīves līmeni, jo viņu reālās stundas
algas palielinājās.) Bezdarba pabalstu nasta kļuva nepanesama. Miljoniem bez darba esošo bija
nopietns drauds vietējam mieram. Industriālās valstis bieži piemeklēja revolūcijas rēgs. Tomēr
arodbiedrību līderi bija iecirtīgi, un nevienam valstsvīram nepietika drosmes, lai tām atklāti mestu
izaicinājumu.
Šajā nožēlojamā stāvoklī iebiedētie valdnieki attapās par uzpūšanas doktrināru sen agrāk ieteiktu
pagaidu līdzekli. Tā kā arodbiedrības iebilda pret algu pielāgojumu naudas attiecībai un preču cenu
stāvoklim, tās izvēlējās pielāgot naudas attiecību un preču cenas algas likmju lielumam. To skatījumā,
ne jau algas likmes bija pārāk lielas; to pašu valsts naudas vienība bija pārāk augstu novērtēta zelta un
ārvalstu valūtas izteiksmē un tai bija nepieciešama sakārtošana. Devalvācija bija panaceja.
Devalvācijas mērķi bija:
1. Saglabāt nominālās algas likmes lielumu vai pat radīt apstākļus, kas nepieciešami to tālākam
pieaugumam, lai gan reālās algas likmēm drīzāk vajadzētu sarukt.
2. Likt preču, jo īpaši lauksaimniecības produkcijas, cenām palielināties vietējās naudas izteiksmē vai
vismaz iegrožot to tālāku kritumu.
3. Atbalstīt parādniekus uz aizdevēju rēķina.
4. Veicināt eksportu un samazināt importu.
5. Piesaistīt vairāk ārvalstu tūristu un padarīt dārgāku (vietējās naudas izteiksmē) savas valsts
pilsoņiem apmeklēt citas valstis.
Tomēr nedz valdības, nedz to politikas literārie aizstāvji nebija pietiekami godīgi, lai atklāti atzītu, ka
viens no galvenajiem devalvācijas mērķiem bija samazināt reālās algas likmju lielumu. Viņi labprātāk
izvēlējās lielākoties devalvācijas mērķi raksturot kā šķietamā „fundamentālā līdzsvara trūkuma” starp
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vietējo un starptautisko cenu „līmeni” novēršanu. Viņi runāja par nepieciešamu pazemināt vietējās
ražošanas izmaksas. Tomēr viņi dedzīgi vēlējās neminēt, ka viens no diviem izmaksu priekšmetiem,
kuru samazinājumu viņi cerēja panākt ar devalvāciju, bija reālās algas likmes, un otrs bija procenti, kas
noteikti ilgtermiņa uzņēmējdarbības parādiem, un tādu parādu pamatsumma.
Ir neiespējami uztvert nopietni argumentus, kas izvirzīti naudas vienības vērtības samazināšanas labā.
Tie bija pavisam sajaukti un pretrunīgi. Devalvācija nebija politika, kas sakņojās nosvērtā plusu un
mīnusu izvērtējumā. Tā bija valdību kapitulācija arodbiedrību līderu, kas nevēlējās zaudēt savu tēlu,
atzīstot, ka viņu algas politika ir cietusi neveiksmi un izraisījusi nepieredzēta apmēra institucionālo
bezdarbu, priekšā. Tas bija vāju un nemākulīgu valstsvīru, kurus motivēja viņu vēlme pagarināt savu
laiku amatā, pagaidu līdzeklis. Attaisnojot savu politiku, šie demagogi neuztraucās par pretrunām. Viņi
solīja apstrādes rūpniecībai un lauksaimniekiem, ka devalvācija liks cenām palielināties. Tomēr
vienlaikus viņi solīja patērētājiem, ka stingra cenu kontrole novērsīs jebkādu dzīves izmaksu
palielinājumu.
Beigu beigās valdības joprojām savu rīcību varētu attaisnot ar atsauci uz to, ka esošajā sabiedrības
viedokļa - kas pilnībā ir pakļauts arodbiedrību veidošanas doktrinārajiem maldiem - stāvoklī nav
iespējams izmantot jebkādu citu politiku. Nevienu tādu attaisnojumu nevar izvirzīt tiem autoriem, kas
slavināja ārvalstu valūtas maiņas likmes elastīgumu kā pilnīgu un visvēlamāko monetāro sistēmu.
Kamēr valdības joprojām vēlējās uzsvērt, ka devalvācija bija ārkārtas pasākums, kas vairs netiks
atkārtots, šie autori pasludināja elastīgo standartu kā vispiemērotāko monetāro sistēmu un vēlējās
pierādīt šķietamos ļaunumus, kas raksturīgi ārvalstu valūtas likmju stabilitātei. Savā aklajā dedzībā
izpatikt valdībām un ietekmīgām arodbiedrību un lauksaimnieku sabiedrības domas ietekmēšanas
grupām viņi ārkārtīgi pārspīlēja situāciju ar elastīgu paritāti. Tomēr standarta elastības trūkumi ļoti
drīz kļuva skaidri redzami. Entuziasms par devalvāciju drīz izzuda. Otrā pasaules kara laika gados nedaudz vairāk kā desmit gadus pēc dienas, kad Lielbritānija bija noteikusi elastīgā standarta modeli pat lords Keinss un viņa sekotāji atklāja, ka ārvalstu valūtas likmju stabilitātei ir savas labās īpašības.
Viens no atklāti atzītajiem Starptautiskā Valūtas fonda mērķiem ir stabilizēt ārvalstu valūtas likmes.
Ja palūkojas uz devalvāciju nevis ar valdības un arodbiedrības politiku apoloģēta acīm, bet gan ar
ekonomista acīm, vispirms ir jāuzsver tas, ka visas tās šķietamās svētības ir tikai īslaicīgas. Turklāt tās ir
atkarīgas no apstākļa, ka tikai viena valsts samazina savas valūtas vērtību, kamēr citas valstis atturas
no savu valūtu devalvācijas. Ja citas valstis devalvē tādā pašā proporcijā, nekādas izmaiņas ārējā
tirdzniecībā nerodas. Ja tās devalvē lielākā apmērā, no visām šīs pārejas svētībām, lai kādas arī tās
nebūtu, iegūst tikai tās. Tādēļ vispārējas elastīgā standarta principu pieņemšanas rezultātam ir jābūt
sāncensībai starp valstīm centienos vienai otru pārsolīt. Šīs sacensības beigās ir pilnīga visu valstu
monetāro sistēmu sagraušana.
Daudz aprunātie ieguvumi, kurus devalvācija nodrošina ārējā tirdzniecībā un tūrismā, ir saistāmi
vienīgi ar to, ka vietējo cenu un algas likmju pielāgojumam devalvācijas radītajai situācijai ir
nepieciešams kāds laika sprīdis. Kamēr šis pielāgojuma process vēl nav pabeigts, izvešana tiek
veicināta un ievešana tiek atrunāta. Tomēr tas tikai nozīmē, ka šajā intervālā valūtas vērtību
samazinājušās valsts pilsoņi saņem mazāk no tā, ko pārdod ārvalstīs, un maksā vairāk par to, ko viņi
pērk ārvalstīs; vienlaikus viņiem ir jāierobežo savs patēriņš. Šī ietekme var parādīties kā priekšrocība
to, kuriem tirdzniecības līdzsvars ir valsts labklājības mēraukla, vērtējumā. Vienkārši sakot to var
aprakstīt šādi: britu pilsonim ir jāeksportē vairāk britu preču, lai nopirktu tādu daudzumu tējas, kādu
viņš saņēma pirms devalvācijas par mazāku daudzumu eksportētu britu preču.
Devalvācija, teic tās aizstāvji, samazina parādu nastu. Tas noteikti ir taisnība. Tā ir labvēlīga
parādniekiem uz aizdevēju rēķina. To, kas joprojām nav sapratuši, ka modernos apstākļos aizdevējus
nevajag identificēt ar bagātību un parādniekus ar nabadzību, skatījumā tas ir izdevīgi. Patiesā ietekme
ir tāda, ka parādā esoši nekustamā īpašuma un lauksaimniecības zemes īpašnieki un parādā esošu
korporāciju akcionāri gūst peļņu uz vairākuma cilvēku, kuru ietaupījumi ir ieguldīti obligācijās,
parādzīmēs, krājbankas noguldījumos un apdrošināšanas polisēs, rēķina.
Ir jāapsver arī ārvalstu aizdevumi. Kad Lielbritānija, Savienotās Valstis, Francija, Šveice un dažas citas
Eiropas kreditoru valstis devalvēja savu valūtu, tās pasniedza dāvanu saviem ārvalstu parādniekiem.
Viens no galvenajiem argumentiem par labu elastīgajam standartam ir tas, ka tiek samazināta
procentu likme vietējā naudas tirgū. Klasiskā zelta standarta un stingrā zelta maiņas standarta
apstākļos, tiek teikts, valstij ir jāpielāgo vietējā procentu likme apstākļiem starptautiskajā naudas
tirgū. Ar elastīgo standartu tā procentu likmju noteikšanā brīvi var ievērot politiku, kuru vada tikai tās
pašas vietējās labklājības apsvērumi.
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Arguments ir acīmredzami nepārliecinošs attiecībā uz tām valstīm, kurās kopējais parādu apmērs
ārvalstīm pārsniedz kopējo ārvalstīm izsniegto aizdevumu apmēru. Kad deviņpadsmitā gadsimta gaitā
dažas no šīm parādnieku valstīm pieņēma pamatīgu naudas politiku, to formas un pilsoņi varēja slēgt
līgumus par ārvalstu parādiem savas nacionālās valūtas izteiksmē. Šī iespēja izzuda kopā ar izmaiņām
šo valstu monetārajā politikā. Neviens ārvalstu baņķieris neslēgtu aizdevuma līgumu itāļu lirās vai
mēģinātu izlaist liru obligāciju emisiju. Attiecībā uz ārvalstu kredītiem nekādām izmaiņām parādnieka
valsts vietējās valūtas apstākļos nevar būt nekādas nozīmes. Attiecībā uz vietējiem kredītiem
devalvācija samazina tikai tos parādus, par kuriem līgums bijis noslēgts jau iepriekš. Tā palielina jaunu
parādu bruto tirgus procentu likmi, jo rada pozitīvu cenas uzcenojumu.
Tas ir spēkā arī attiecībā uz procentu likmes apstākļiem kreditoru valstīs. Nav nepieciešamības kaut ko
pievienot pierādījumam, ka procenti nav monetāra parādība un ilgtermiņā to nevar ietekmēt ar
monetāriem pasākumiem.
Ir taisnība, ka devalvācijas, kuras dažādas valdības izmantoja no 1931.līdz 1938.gadam, lieka reālajām
algas likmēm samazināties dažās valstīs un tādējādi samazinājās institucionālā bezdarba apmērs.
Vēsturnieks, aplūkojot šīs devalvācijas, tādēļ var teikt, ka tās bija veiksmīgas, jo novērsa ik dienu
pieaugošo bezdarbnieku masu revolucionāru apvērsumu un - dominējošajos ideoloģiskajos apstākļos šajā kritiskajā situācijā nevarēja izmantot nekādus citus līdzekļus. Tomēr vēsturniekam ne mazāk būs
jāpiebilst, ka līdzeklis neietekmēja institucionālā bezdarba pamata cēloņus - kļūdainos arodbiedrību
veidošanas principus. Devalvācija bija viltīgs instruments, lai izvairītos no arodbiedrību doktrīnas
ietekmes. Tā darbojās, jo nekaitēja arodbiedrību prestižam. Tomēr tieši tādēļ, ka tā atstāja
arodbiedrību popularitāti neskartu, tā varēja darboties tikai īsu laiku. Arodbiedrību līderi iemācījās
izšķirt starp nominālām algas likmēm un reālām algas likmēm. Pašlaik viņu politikas mērķis ir palielināt
reālās algas likmes. Viņus vairs nevar apmānīt ar naudas vienības pirktspējas samazinājumu.
Devalvācijas kā instrumenta institucionālā bezdarba samazināšanai noderīgums ir izsmelts.
Šo faktu apzināšanās sniedz atbildi pareizam novērtējumam par nozīmi, kāda lorda Keinsa doktrīnām
bija laikā starp Pirmo un Otro pasaules karu. Keinss nepievienoja nevienu jaunu ideju uzpūšanas
politikas maldiem, kurus ekonomisti bija tūkstoš reizes atspēkojuši. Viņa mācības bija pat vēl
pretrunīgākas un neatbilstošākas kā viņa priekštečiem, kuras, piemēram, Silvio Gēzela, tika noraidītas
kā monetāras kaprīzes. Viņš tikai zināja, kā maskēt aizbildinājumu par uzpūšanu un kredīta
paplašināšanu izsmalcinātajā matemātiskās ekonomikas terminoloģijā. Iejaukšanās autori bija neziņā
par ticamu argumentu izvirzīšanu bezatbildīgas politikas labā; viņi vienkārši nevarēja atrast lietu pret
ekonomikas teorēmu par institucionālo bezdarbu. Šajā apstākļu sakritībā viņi apsveica „Keinisma
Revolūciju” ar Vērdsverta vārsmām: „Svētlaime bija tajā rīta blāzmā būt dzīvam, bet būt jaunam bija
īstās debesis”.481 Tomēr tās bija tikai īstermiņa debesis. Mēs varam atzīt, ka britu un amerikāņu
valdībām trīsdesmitajos gados nebija palicis cits ceļš, kā vien valūtas devalvācija, uzpūšana un kredīta
paplašināšana, nesabalansēti budžeti un deficīta tēriņi. Valdības nevar atbrīvoties no sabiedrības
viedokļa spiediena. Tās nevar sacelties pret vispārēji pieņemtu ideoloģiju, lai cik arī tās nebūtu
kļūdainas, pārsvaru. Tomēr tas neattaisno amatpersonas, kas varētu atkāpties, nevis īstenot valstij
katastrofālas politikas. Tomēr vēl mazāks attaisnojums tas ir autoriem, kas mēģināja sniegt šķietami
zinātnisku pamatojumu aplamākajai no visiem izplatītajiem maldiem, proti, inflācijas politikai.

5. Kredīta paplašināšana
Ir bijis norādīts, ka būtu kļūda kredīta paplašināšanu uzlūkot tikai kā valdības iejaukšanās tirgū veidu.
Nesegtie līdzekļi neradās kā instrumenti valdības politikai, kuru apzināts mērķis bija augstas cenas un
augstas nominālās algas likmes, procentu tirgus likmes pazemināšana un parāda atslābināšana. Tie
attīstījās no pastāvīga banku darījumu biznesa. Kad baņķieri, ar kuru kvītīm īstermiņa naudas
noguldījumiem sabiedrība rīkojās kā ar naudas aizstājējiem, sāka aizdot daļu noguldīto līdzekļu, viņu
nodomos nebija nekā cita kā vien pašu uzņēmējdarbība. Viņi uzskatīja, ka ir nekaitīgi visu izsniegto
kvīšu naudas ekvivalentu turēt kā skaidras naudas rezervi savos seifos. Viņi bija pārliecināti, ka
vienmēr būs pozīcijā, lai izpildītu savas saistības un nekavējoties izpirktu izsniegtās parādzīmes pat
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tad, ja daļu noguldījumu aizdotu. Kredītzīmes kļuva par nesegtajiem līdzekļiem netraucētas tirgus
ekonomikas darbībā. Kredīta paplašināšanas tēvs bija baņķieris, nevis varas institūcija.
Tomēr pašlaik kredīta paplašināšana ir tikai valdības prakse. Kamēr privātas bankas un baņķieri ir
noderīgi nesegto līdzekļu izlaidē, tiem ir tikai palīgnozīme un tie attiecas tikai uz tehniskiem
jautājumiem. Valdības vienatnē vada lietu virzību. Tās ir ieguvušas pilnīgu augstāko varu visos
jautājumos attiecībā uz apgrozības kredīta lielumu. Kamēr kredīta paplašināšanas, kuru privātās
bankas un baņķieri spēj izperināt netraucētā tirgū, apmērs ir stingri ierobežots, valdības mērķē uz
iespējami lielāku kredīta paplašināšanas apmēru. Kredīta paplašināšana ir valdību galvenais
instruments to cīņā pret tirgus ekonomiku. To rokās tā ir burvju nūjiņa, kas veidota, lai aizburtu
ražošanas līdzekļu trūkumu, samazinātu vai vispār atceltu procentu likmi, finansētu dāsnos valdības
tēriņus, atsavinātu kapitālistiem īpašumus, izdomātu mūžam ilgstošus uzplaukumus un padarītu
ikvienu turīgu.
Kredīta paplašināšanas neizbēgamās sekas parāda tirdzniecības cikla teorija. Pat tie ekonomisti, kas
joprojām atsakās atzīt uzņēmējdarbības ciklisko svārstību naudas jeb apgrozības kredīta teorijas
pareizumu, nekad nav uzdrīkstējušies apšaubīt šīs teorijas apgalvotā attiecībā uz kredīta
paplašināšanas nepieciešamajiem rezultātiem galīgumu un neapstrīdamību. Arī šiem ekonomistiem ir
jāatzīst un viņi atzīst, ka uzplaukumu vienmēr nosaka kredīta paplašināšana, ka tas nevarētu veidoties
un turpināties bez kredīta paplašināšanas un ka tas pārvēršas noplakumā, kad apstājas tālāka kredīta
paplašināšanas attīstība. Viņu izskaidrojums par tirdzniecības ciklu patiesībā nonāk pie apgalvojuma,
ka uzplaukumu vispirms rada nevis kredīta paplašināšana, bet gan citi faktori. Viņi teic, ka kredīta
paplašināšana, kas, viņuprāt, ir obligāta prasība vispārējam uzplaukumam, nav apzināti uz zemām
procentu likmēm un papildu ieguldījumu, kam trūkst nepieciešamo ražošanas līdzekļu, veicināšanu
mērķētas politikas rezultāts. Tas ir kaut kas tāds, kas - bez aktīvas varas iestāžu iejaukšanās brīnumainā veidā vienmēr parādās, kad vien šie faktori darbojas.
Ir acīmredzams, ka šie ekonomisti nonāk pretrunā paši sev, iebilstot pret plāniem likvidēt
uzņēmējdarbības svārstības ar atturēšanos no kredīta paplašināšanas. Uzpūšanas vēstures uzskatu
naivie atbalstītāji ir konsekventi, kad no saviem - protams, pilnībā maldīgajiem un pretrunīgajiem principiem secina, ka kredīta paplašināšana ir ekonomiska panaceja. Tomēr tie, kas nenoliedz, ka
kredīta paplašināšana rada uzplaukumu, kas ir depresijas obligāts nosacījums, nepiekrīt paši savai
mācībai cīņā pret ierosinājumiem iegrožot kredīta paplašināšanu. Gan valdību runasvīri, gan
ietekmīgas sabiedrības domas iespaidošanas grupas un dogmatiskie „atšķirīgie”, kas dominē
universitāšu ekonomikas fakultātēs, piekrīt, ka vajadzētu mēģināt novērst depresiju atkārtošanos un
ka šī mērķa sasniegšanai ir jānovērš uzplaukumi. Viņi nevar izvirzīt pārliecinošus argumentus pret
ierosinājumiem atturēties no kredīta paplašināšanu iedrošinošām politikām. Tomēr viņi stūrgalvīgi
atsakās uzklausīt tādu ideju. Viņi kaismīgi noniecina plānus novērst kredīta paplašināšanu kā
instrumentus, kas iemūžinātu depresijas. Viņu attieksme skaidro parāda pareizumu apgalvojumam, ka
tirdzniecības cikls ir politiku, kuru apzināts mērķis ir samazināt procentu likmi un izraisīt mākslīgus
uzplaukumus, iznākums.
Fakts ir tāds, ka pašlaik pasākumi, kuru mērķis ir samazināt procentu likmi, vispārēji tiek uztverti kā
ļoti vēlami, un ka kredīta paplašināšana tiek uzskatīta par iedarbīgu līdzekli šī mērķa sasniegšanai.
Visas politiskās partijas un visas spiediena izdarīšanas grupas ir cieši uzticīgas vieglas naudas
482
politikai.
Kredīta paplašināšanas mērķis ir būt labvēlīgai pret dažu iedzīvotāju grupu interesēm uz citu rēķina.
Tas, protams, ir labākais, ko var sasniegt iejaukšanās politika, nekaitējot visu grupu interesēm. Tomēr,
padarot visu sabiedrību nabadzīgāku, tā joprojām var padarīt bagātākus dažus slāņus. No katra
gadījuma īpašiem datiem ir atkarīgs tas, kuras grupas pieder pēdējai klasei.
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Ja banka nepaplašina apgrozības kredītu, izlaižot papildu nesegtos līdzekļus (kredītzīmju vai
noguldījuma valūtas veidā), tā var izraisīt uzplaukumu pat tad, ja samazina iekasēto procentu apmēru
zem netraucēta tirgus likmes. Tā vienkārši pasniedz dāvanu parādniekiem. Secinājums, kuru no
naudas cikla teorijas gūst tie, kas vēlas novērst uzplaukumu un tiem sekojošu depresiju atkārtotu
parādīšanos, nav tas, ka bankām nevajadzētu samazināt procentu likmi, bet gan tas, ka tām vajadzētu
atturēties no kredīta paplašināšanas. Protams, kredīta paplašināšana obligāti ir saistīta ar tirgus
procentu likmju pagaidu lejupejošu kustību. Profesors Haberlers („Prosperity and Depression”
(“Labklājība un depresija”), 65.-66.lpp.) pilnībā nav uztvēris šo primāro punktu, un tādējādi viņa
kritiskās piezīmes ir veltas.
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Ideja, kas radīja to, kas tiek dēvēts par kvalitatīvu kredīta kontroli, ir virzīt papildu kredītu tā, lai
kredīta paplašināšanas nestās šķietamās svētības apvienotos noteiktām grupām un atturētu tās citām
grupām. Kredītiem nevajadzētu nonākt akciju biržā, tiek apgalvots, un nevajadzētu likt akciju cenām
strauji kāpt. Tiem drīzāk vajadzētu dot labumu ražojošo nozaru, kalnrūpniecības, „likumīgās
tirdzniecības” un galvenokārt lauksaimniecības „likumīgi ražīgajai darbībai”. Citi kvalitatīvas kredīta
kontroles aizstāvji vēlas novērst papildu kredītu izmantojumu ieguldījumos pamatkapitālā un tādējādi
to izņemšanu no apgrozības. Tā vietā tie ir izmantojami viegli realizējamu preču ražošanai. Saskaņā ar
šiem plāniem varas iestādes sniedz bankām konkrētas vadlīnijas par aizdevumu veidiem, kuri tām ir
jāizsniedz vai kuru izsniegšana ir aizliegta.
Tomēr visas tādas shēmas ir veltas. Izšķiršana aizdošanā neaizstāj kontroli, kas noteikta kredīta
paplašināšanai - vienīgajam līdzeklim, kas patiešām varētu novērst akciju biržas kotācijas celšanos un
ieguldījumu pamatkapitālā paplašināšanos. Veidam, kādā papildu kredīta daudzums nonāk aizdevumu
tirgū, ir tikai otršķirīga nozīme. Svarīgi ir tas, ka pastāv no jauna izveidota kredīta ieplūšana. Ja bankas
izsniedz vairāk kredītu lauksaimniekiem, lauksaimnieki ir situācijā, lai atmaksātu aizdevumus, kurus
saņēmuši no citiem avotiem, un lai samaksātu naudā par saviem iepirkumiem. Ja tās piešķir vairāk
kredītu uzņēmējdarbībai kā apgrozāmo kapitālu, tās atbrīvo finansējumu, kas iepriekš bija piesaistīts
šim izmantojumam. Jebkurā gadījumā tās rada izmantojamās naudas pārpalikumu, kuram tā īpašnieki
mēģina rast visienesīgāko ieguldījumu. Nekavējoties šis finansējums atrod noietu akciju biržā vai
pamata investīcijās. Uzskats, ka ir iespējams nodoties kredīta paplašināšanai, neliekot akciju cenām un
pamata investīcijām paaugstināties, ir absurds.483
Tipisku notikumu gaitu kredīta paplašināšanas apstākļos, kas beidzās pirms dažiem gadu desmitiem,
noteica divi fakti: tas, ka tā bija kredīta paplašināšana zelta standarta apstākļos, un tas, ka tā nebija
dažādu nacionālo valdību un centrālo banku, kuru darbību vada valdības, saskaņotas rīcības iznākums.
Pirmais no šiem faktiem nozīmēja, ka valdības nebija gatavas atteikties no savu valsts parādzīmju
apmaināmības atbilstoši stingri noteiktai paritātei. Otrā fakta rezultātā veidojās kredīta
paplašināšanas kvantitatīva viendabīguma trūkums. Dažas valstis apsteidza citas valstis, un to bankām
bija jāsaskaras ar nopietnas ārējās finanšu aizplūšanas apdraudējumu savām rezervēm zeltā un
ārvalstu valūtā. Lai saglabātu savu maksātspēju, šīm bankām bija jāizmanto drastiska kredīta
ierobežošana. Tādējādi tās radīja paniku un aizsāka depresiju vietējā tirgū. Panika ļoti drīz izplatījās uz
citām valstīm. Uzņēmēji šajās citās valstīs nobijās un palielināja savu aizņemšanās apmēru, lai
stiprinātu savus viegli realizējamos finanšu līdzekļus visiem iespējamiem zināmiem apstākļiem. Tieši
tādēļ palielinājās pieprasījums pēc jauniem kredītiem, kas skubināja šīs valsts monetārās varas
iestādes, kuras jau bija uztraukušās par krīzi pirmajā valstī, arī ķerties pie samazinājuma. Tādējādi dažu
dienu vai nedēļu laikā depresija kļuva par starptautisku parādību.
Vērtības samazināšanas politika kaut kādā mērā ir mainījusi šo tipisko notikumu secību. Ārējās
aizplūšanas traucētas, monetārās varas iestādes ne vienmēr ķeras pie kredīta ierobežošanas un
centrālās bankas sistēmas noteiktās procentu likmes paaugstināšanas. Tās samazina vērtību. Tomēr
devalvācija neatrisina problēmu. Ja valdībai nerūp par to, cik tālu ārvalstu valūtas maiņas likmes var
palielināties, kādu laiku tā var turpināt turēties pie kredīta paplašināšanas. Tomēr kādu dienu
sabrukuma uzplaukums iznīcinās tās monetāro sistēmu. No otras puses, ja varas iestāde vēlas
izvairīties no nepieciešamības samazināt valūtas vērtību atkal un atkal paātrinātā tempā, tai ir
jāsakārto sava vietējā kredīta politika tā, lai nepārsniegtu kredīta paplašināšanu citās valstīs, pret
kurām tā vēlas saglabāt savu vietējo valūtu pēc nominālvērtības.
Daudzi ekonomisti kā pašsaprotamu uztver to, ka varas iestāžu mēģinājumi paplašināt kredītu
vienmēr radīs vienādu gandrīz regulāru izmaiņu starp uzplaukuma tirdzniecības un tai sekojošas
depresijas periodiem. Viņi pieņem, ka kredīta paplašināšanas ietekmes nākotnē neatšķirsies no tām,
kādas ir novērotas kopš astoņpadsmitā gadsimta beigām Lielbritānijā un kopš deviņpadsmitā gadsimta
vidus Rietumu un Centrāleiropā un Ziemeļamerikā. Tomēr mēs varam jautāt, vai apstākļi nav
mainījušies. Tirdzniecības cikla monetārās teorijas mācības pašlaik ir tik labi zināmas pat ārpus
ekonomistu aprindām, ka naivais optimisms, kas iedvesmoja uzņēmējus uzplaukuma periodos
pagātnē, ir pavēris ceļu noteiktai skepsei. Varētu būt, ka uzņēmēji nākotnē uz kredīta paplašināšanu
reaģēs atšķirīgi nekā to ir darījuši pagātnē. Var gadīties, ka viņi izvairīsies no vieglas naudas, kas ir
pieejama, izmantojuma savas darbības paplašināšanā, jo paturēs prātā nenovēršamo uzplaukuma
galu. Dažas pazīmes vēstīja par tādām izmaiņām. Tomēr ir pāragri paust noteiktu apgalvojumu.
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Skatīt Mahlups (Machlup), „The Stock Market, Credit and Capital Formation” („Akciju tirgus, kredīta
un kapitāla veidošanās”), 256.-261.lpp.
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Citā virzienā tirdzniecības cikla monetārā teorija noteikti ir ietekmējusi notikumu gaitu. Lai gan
neviena amatpersona - vai tā strādātu valdības finanšu dienestu vai centrālās bankas birojos vai arī tā
māca neortodoksālā universitātē - nav gatava to atzīt, sabiedrības viedoklis vispār vairs nenoliedz
divas galvenās apgrozības kredīta teorijas tēzes: proti, to, ka depresijas iemesls ir iepriekš notikušais
uzplaukums un ka šo uzplaukumu ir izraisījusi kredīta paplašināšana. Šo faktu apzināšanās rada
trauksmi finanšu presē tiklīdz parādās pirmās uzplaukuma pazīmes. Tad pat varas iestādes sāk runāt
par nepieciešamību novērst tālāku cenu un peļņas pieaugumu, un tās patiešām sāk kredīta
ierobežošanu. Uzplaukuma beigas pienāk pāragri; sākas lejupslīde. Rezultāts ir bijis tāds, ka pēdējo
desmit gadu laikā cikla garums ir ievērojami saīsināts. Joprojām bija uzplaukuma un ekonomikas krīzes
pārmaiņas, tomēr posmi turpinājās īsāku laiku un viens otram sekoja biežāk. Tā ir tāla atbalss no
„klasiskā” desmit ar pusi gadu posma, kāds bija Viljama Stenlija Dževonsa labības cikls. Un vissvarīgākais - tā kā uzplaukuma beigas pienāk priekšlaikus, neefektīvu investīciju apmērs ir mazāks
un tā rezultātā arī sekojošā depresija ir maigāka.
Pretciklisko politiku nerealizējamais sapnis
„Neparasto” mācību, kuras virzījuši gan visi sociālisti, gan visi iejaukšanās atbalstītāji, būtisks elements
ir tas, ka depresiju atkārtošanās ir parādība, kas raksturīga tirgus ekonomikas pašai darbībai. Tomēr,
kamēr sociālisti apgalvoja, ka tikai kapitālisma aizstāšana ar sociālismu var izskaust ļaunumu,
iejaukšanās atbalstītāji valdībai piedēvē varu izlabot tirgus ekonomikas darbību tā, lai radītu to, ko viņi
dēvē par „ekonomikas stabilitāti”. Šiem iejaukšanās atbalstītājiem būtu taisnība, ja viņu pretdepresijas
plānu mērķis būtu krasa kredīta paplašināšanas politiku atmešana. Tomēr viņi noraida šo ideju jau
priekšlaikus. Viņi vēlas paplašināt kredītu arvien vairāk, lai novērstu depresijas ar īpašiem
„pretcikliskiem” pasākumiem.
Debatēs par šiem plāniem valdības šķiet kā dievības, kas iestājas un strādā ārpus mirstīgo lietu orbītas
- tas ir, neatkarīgas no savu pavalstnieku rīcības - un tām ir vara iejaukties šajās rīcībās no ārpuses. To
rīcībā ir līdzekļi un finansējums, kuru nesniedz cilvēki un kuru var brīvi izmantot vienalga kādam
mērķim, kādam vien valdnieki ir gatavi to izmantot. Lai no šīs varas izmantojuma iegūtu visvairāk, ir
jāseko tikai ekspertu sniegtajam padomam.
Visreklamētākie no ierosinātajiem medikamentiem ir sabiedrisko darbu un izdevumu sabiedriskiem
uzdevumiem pretcikliski pareiza laika izvēle. Ideja nav tik jauna, cik tās aizstāvji gribētu mums likt
ticēt. Kad depresija kļuva par pagātni, sabiedrības viedoklis vienmēr prasīja valdībai sākt sabiedriskus
darbus, lai radītu darbavietas un izbeigtu samazināt cenas. Tomēr problēma ir tajā, kā finansēt šos
sabiedriskos darbus. Ja valdība iekasē nodokļus no pilsoņiem vai aizņemas no tiem, tā nepievieno
neko tam, ko keinisma piekritēji dēvē par kopēju izdevumu daudzumu. Tā ierobežo privātu pilsoņu
spēju patērēt vai ieguldīt tādā pašā mērā, kādā tā palielina savu spēju patērēt vai ieguldīt. Ja tomēr
valdība izmanto izlolotās uzpūšanas finansēšanas metodes, tā padara situāciju sliktāku, nevis to
uzlabo. Tādējādi tā var uz īsu laiku atlikt ekonomikas krīzes izcelšanos. Tomēr, kad nenovēršamais
atmaksas laiks pienāk, jo ilgāk valdība ir krīzi atlikusi, jo tā ir smagāka.
Iejaukšanās eksperti ir neziņā par reālo iesaistīto problēmu izpratni. Viņu skatījumā galvenais ir
„plānot sabiedriskā kapitāla izdevumus krietni laicīgi un uzkrāt plauktu ar pilnībā izstrādātiem kapitāla
projektiem, kurus var īsā laikā sākt īstenot”. Tas, viņi teic, „ir pareizā politika un tā, kuru būtu
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ieteicams ieviest visās valstīs”. Tomēr problēma nav detalizēti izklāstīt projektus, bet gan sniegt
materiālos līdzekļus to izpildei. Iejaukšanās aizstāvji uzskata, ka to būtu viegli sasniegt, atturot
valdības izdevumus uzplaukumā un palielinot tos, kad iestājas depresija.
Tātad valdības izdevumu ierobežojums noteikti varētu būt laba lieta. Tomēr tas nesniedz finansējumu,
kāds valdībai ir nepieciešams vēlākam savu izdevumu paplašinājumam. Indivīds varētu savas lietas
kārtot šādi. Viņš varētu uzkrāt ietaupījumus, kad viņa ienākumi ir lieli, un iztērēt tos vēlāk, kad viņa
ienākumi sarūk. Tomēr valsts vai visu valstu kopā gadījumā tas ir citādāk. Valsts kase varētu uzkrāt
ievērojamu daļu bagātīgo ieņēmumu no nodokļiem, kas ieplūst valsts kasē uzplaukuma rezultātā. Tik
daudz un tik ilgi, kamēr tā attur šos līdzekļus no apgrozības, tās politika ir patiešām noplakuma un
pretcikliska un šādā mērā varētu vājināt kredīta paplašināšanas radīto uzplaukumu. Tomēr, kad šie
līdzekļi atkal tiek iztērēti, tie maina naudas attiecību un rada naudas izraisītu tendenci uz monetārās
vienības pirktspējas kritumu. Nekādā ziņā šie līdzekļi nesniedz ražošanas līdzekļus, kas nepieciešami
plauktos iegūlušo sabiedrisko darbu izpildei.
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Skatīt Nāciju Līga, „Economic Stability in the Post-War World” („Ekonomikas stabilitāte pēckara
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Šo projektu pamata kļūda ir tas, ka tie ignorē ražošanas līdzekļu trūkumu. Viņu skatījumā depresiju
izraisa tikai mistisks cilvēku tieksmes gan patērēt, gan ieguldīt trūkums. Lai gan vienīgā īstā problēma
ir saražot vairāk un patērēt mazāk, lai palielinātu pieejamo ražošanas līdzekļu krājumu, iejaukšanās
atbalstītāji vēlas palielināt gan patēriņu, gan investīcijas. Viņi vēlas, lai valdība sāk projektus, kas ir
peļņu nenesoši tieši tādēļ, ka to izpildei nepieciešamie ražošanas faktori ir jāattur no citām
izmantojuma līnijām, kurās tie piepildītu vēlmes, kuru apmierinājumu patērētāji uzskata par
steidzamāku. Viņi neapzinās, ka tādiem sabiedriskiem darbiem ir ievērojami jāpastiprina patiesais
ļaunums - ražošanas līdzekļu trūkums.
Protams, varētu izdomāt citu veidu, kā izmantot valdības uzplaukuma periodā ietaupīto. Valsts kase
savu pārpalikumu varētu ieguldīt, pērkot lielus krājumus visu to materiālu, kurus tai vēlāk, kad
iestāsies depresija, vajadzēs plānoto sabiedrisko darbu izpildei, un patēriņa preču, kuras šajos
sabiedriskajos darbos strādājošie prasīs. Tomēr, ja varas iestādes šādi rīkotos, tās ievērojami
pastiprinātu uzplaukumu, paātrinātu krīzes izcelšanos un tās sekas padarītu nopietnākas.485
Visas šīs runāšanas par pretcikliskām valdības darbībām mērķis ir tikai viens, proti, novērst sabiedrības
uzmanību no patiesā šo uzņēmējdarbības ciklisko svārstību iemesla apzināšanās. Visas valdības ir
stingri apņēmušās ievērot zemu procentu likmju, kredīta paplašināšanas un inflācijas politiku. Kad
parādās nenovēršamās šo īstermiņa politiku atskaņas, tās zina tikai vienas zāles - ķerties pie
riskantajiem uzpūšanas pasākumiem.

6. Ārvalstu valūtas kontrole un divpusējās apmaiņas līgumi
Ja valdība nosaka savas vietējās kredīta vai nenodrošinātas naudas paritāti pret zeltu vai ārvalstu
valūtu augstākā par tirgus punktu - tas ir, ja tā nosaka maksimālās cenas zeltam un ārvalstu valūtai
zem iespējamās tirgus likmes - parādās Grešema likuma aprakstītās ietekmes. Rezultātā rodas
situācija, kas - diezgan neatbilstoši - tiek saukta par ārvalstu valūtas trūkumu.
Ekonomikas preces raksturīga pazīme ir tas, ka pieejamais piedāvājums nav tik bagātīgs, lai padarītu
iespējamu ikvienu nodomātu tā izmantojumu. Priekšmets, kura piedāvājuma netrūkst, nav
ekonomikas prece; par to netiek prasīta un netiek maksāta nekāda cena. Naudai obligāti ir jābūt
ekonomikas precei, tādēļ naudas, kuras netrūktu, jēdziens ir absurds. Tomēr valdības, kuras sūdzas
par ārvalstu valūtas trūkumu, domā par ko atšķirīgu. Tas ir nenovēršams iznākums to cenu
noteikšanas politikai. Tas nozīmē, ka ar cenu, kādu nejauši noteikusi valdība, pieprasījums pārsniedz
piedāvājumu. Ja valdība, kas ar uzpūšanas līdzekļiem ir samazinājusi vietējās naudas vienības
pirktspēju pret zeltu, ārvalstu valūtu un precēm un pakalpojumiem, atturas no jebkāda mēģinājuma
kontrolēt ārvalstu valūtas likmes, nevar būt nekādu jautājumu par trūkumu tādā ziņā, kādā šo terminu
izmanto valdība. Tas, kurš ir gatavs maksāt tirgus cenu, būs pozīcijā, lai pirktu tik daudz ārvalstu
valūtas, cik viņš vēlas.
Tomēr valdība ir apņēmīga nepaciest nekādu ārvalstu valūtas likmju (uzpūstas vietējās valūtas
izteiksmē) pieaugumu. Paļaujoties uz saviem miertiesnešiem un konstebliem, tā aizliedz jebkādus
darījumus ar ārvalstu valūtu ar noteikumiem, kas atšķiras no iepriekš noteiktās maksimālās cenas.
Valdības un tās pavadoņu skatījumā ārvalstu valūtas likmju pieaugumu izraisa nevēlama maksājumu
bilance un spekulantu iepirkumi. Lai novērstu ļaunumu, valdība ķeras pie pasākumiem pieprasījuma
pēc ārvalstu valūtas ierobežojumam. No šī mirkļa tiesībām pirkt ārvalstu valūtu vajadzētu būt tikai
tiem cilvēkiem, kuriem tā ir nepieciešama valdības apstiprinātiem darījumiem. Preces, kuru ievešana
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Aplūkojot pretcikliskās politikas iejaukšanās atbalstītāji vienmēr atsaucas uz šķietamiem šo politiku
panākumiem Zviedrijā. Ir taisnība, ka sabiedriskā kapitāla izdevumi Zviedrijā patiešām dubultojās laika
posmā no 1932.līdz 1939.gadam. Tomēr tas bija nevis iemesls, bet gan rezultāts Zviedrijas zelšanai
trīsdesmitajos gados. Šī zelšana pilnībā bija Vācijas apgādāšanas ar jaunu bruņojumu dēļ. Šī nacistu
politika palielināja Vācijas pieprasījumu pēc Zviedrijas produkcijas un no otras puses ierobežoja
Vācijas konkurenci pasaules tirgū tiem produktiem, kurus varēja piegādāt Zviedrija. Tādējādi Zviedrijas
eksports no 1932.līdz 1938.gadam palielinājās (tūkstošos tonnu): dzelzsrūda no 2219 līdz 12 485;
čuguna lietņi no 31 047 līdz 92 980; dzelzs sakausējumi no 15 453 līdz 28 605; cita veida dzelzs un
tērauds no 134 237 līdz 256 146; iekārtas no 46 230 līdz 70 605. Bezdarbnieka pabalstam pieteikušos
skaits 1932.gadā bija 114 000 un 1933.gadā tas bija 165 000. Tas samazinājās tiklīdz pilnā sparā sākās
Vācijas apgādāšana ar jaunu bruņojumu - no 115 000 1934.gadā līdz 62 000 1935.gadā un 1938.gadā
to skaits bija 16 000. Šī brīnuma autors nebija Keinss, bet gan Hitlers.
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pēc valdības viedokļa ir nevajadzīga, vairs nevajadzētu ievest. Parādu, kas radušies ārvalstnieku dēļ,
procentu un pamatsummas maksāšana ir aizliegta. Pilsoņi vairs nedrīkst ceļot uz ārvalstīm. Valdība
neapzinās, ka tādi pasākumi nekad nevar „uzlabot” maksājumu bilanci. Ja imports samazinās,
vienlaikus samazinās arī eksports. Pilsoņi, kuriem ir liegta ārvalstu preču pirkšana, ārvalstu parādu
atmaksāšana un ceļošana uz ārvalstīm, tādējādi pāri palikušās vietējās naudas daudzumu neturēs savā
naudas krājumā. Viņi palielinās savu patēriņa preču vai ražošanas līdzekļu pirkšanu un tādējādi radīs
tālāku tendenci uz vietējo cenu pieaugumu. Tomēr jo vairāk pieaug cenas, jo vairāk tiek iegrožots
eksports.
Tagad valdība sper soli tālāk. Tā nacionalizē ārvalstu valūtas darījumus. Ikvienam pilsonim, kurš piemēram, caur eksportēšanu - iegūst ārvalstu valūtas daudzumu, tas ir jāpārdod par oficiālu likmi
ārvalstu valūtas kontroles birojam. Ja šis noteikums, kas ir pielīdzināms eksporta nodevai, būtu
iedarbīgi ieviešams, eksporta tirdzniecība ļoti saruktu vai vispār izzustu. Valdībai noteikti nepatīk šis
iznākums, tomēr tā arī nevēlas atzīt, ka tās iejaukšanās ir pilnībā cietusi neveiksmi meklēto mērķu
sasniegšanā un ir radījusi situāciju, kura - no pašas valdības viedokļa raugoties - ir daudz sliktāka pat
par iepriekšējo situāciju. Tādēļ valdība ķeras pie pagaidu līdzekļa. Tā subsidē eksporta tirdzniecību
tādā mērā, ka tiek kompensēti tās politikas radītie zaudējumi eksportētājiem.
No otras puses valdības ārējās valūtas kontroles birojs, stūrgalvīgi pieturoties pie izdomājuma, ka
ārvalstu valūtas likmes nav „patiešām” pieaugušas un ka oficiālā likme ir spēkā esoša likme, pārdod
ārvalstu valūtu importētājiem par šo oficiālo likmi. Ja šī politika patiešām būtu ievērojama, tā būtu
vienlīdzīga ar prēmiju maksāšanu iesaistītajiem tirgotājiem. Viņi gūtu negaidītus ieņēmumus,
pārdodot ievestu preci vietējā tirgū. Tādējādi varas iestāde ķeras pie tālākiem pagaidu līdzekļiem. Tā
palielina importa nodevas vai iekasē speciālus nodokļus no importētājiem, vai arī kaut kādā veidā
apgrūtina tiem ārvalstu valūtas pirkšanu.
Tad, protams, ārvalstu valūtas kontrole darbojas. Tomēr tā darbojas tikai tādēļ, ka praktiski atzīst
ārvalstu valūtas tirgus likmi. Eksportētājs saņem savus ieņēmumus ārvalstu valūtā par oficiālo likmi,
pieskaitot subsīdiju, kas kopā ir vienāda ar tirgus likmi. Importētājs maksā par ārvalstu valūtu oficiālo
likmi, pieskaitot īpašo prēmiju, nodokli vai nodevu, kas kopā ir vienāda ar tirgus likmi. Vienīgie cilvēki,
kuri ir tik dumji, ka nespēj saprast, kas patiesībā notiek, un ļauj sevi apmānīt ar birokrātisku
terminoloģiju, ir grāmatu un rakstu par jaunām naudas pārvaldības metodēm un jaunu monetāru
pieredzi autori.
Valdības veikta ārvalstu valūtas pirkšanas un pārdošanas monopolizēšana piešķir ārējās tirdzniecības
kontroles pilnvaras varas iestādēm. Tā neietekmē ārvalstu valūtas maiņas likmju noteikšanu. Nav
svarīgi, vai valdība padara vai nepadara par nelikumīgām preses publikācijas par reālajām un spēkā
esošajām valūtas maiņas likmēm. Kamēr ārējā tirdzniecība tiek turpināta, tikai šīs reālās un faktiskās
likmes ir spēkā esošas.
Lai labāk noslēptu reālo situāciju, valdības vēlas novērst jebkādas atsauces uz reālo valūtas maiņas
likmi. Ārējo tirdzniecību, tās domā, vairs nevajadzētu veikt ar naudas starpniecību. Tai vajadzētu būt
barteram. Tās iesaistās barterā un klīringa darījumos ar ārvalstu valdībām. Katrai no abām
līgumslēdzējām valstīm vajadzētu pārdot otrai valstij preču un pakalpojumu daudzumu un pretī
saņemt citu preču un pakalpojumu daudzumu. Šo līgumu tekstā ir rūpīgi izvairīts no jebkādas atsauces
uz ārvalstu valūtas reālajām tirgus likmēm. Tomēr abas puses aprēķina savu pārdošanu un pirkšanu
pēc pasaules tirgus cenām, kas izteiktas zeltā. Šīs klīringa un bartera vienošanās aizstāj ar divpusējo
tirdzniecību starp divām valstīm trīspusēju vai daudzpusēju liberālā laikmeta tirdzniecību. Tomēr tās
nekādā veidā neietekmē to, ka valsts nacionālā valūta ir zaudējusi daļu no savas pirktspējas pret zeltu,
ārvalstu valūtu un precēm.
Tāpat kā ārējās tirdzniecības nacionalizācija, ārvalstu valūtas kontrole ir solis ceļā uz tirgus
ekonomikas aizstāšanu ar sociālismu. No jebkura cita viedokļa tā ir neveiksmīga. Tā noteikti nedz
īstermiņā, nedz ilgtermiņā nevar ietekmēt ārvalstu valūtas likmes noteikšanu.
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XXXII.

ATSAVINĀŠANA UN PĀRDALE
1. Atsavināšanas filozofija

Iejaukšanās politiku vada ideja, ka iejaukšanās īpašumtiesībās neietekmē ražošanas apmēru.
Visnaivākos šo maldu apliecinājumus parāda konfiskācijas iejaukšanās politika. Ražošanas darbību
ienākums tiek uzskatīts par dotu lielumu, kas ir atkarīgs no tikai nejaušiem sabiedrības sociālās
kārtības sakārtojumiem. Valdības uzdevums tiek saskatīts kā „godīga” šī nacionālā ienākuma sadale
starp dažādiem sabiedrības locekļiem.
Iejaukšanās aizstāvji un sociālisti apgalvo, ka visas preces rodas sociālā ražošanas procesā. Kad šis
process beidzas un tiek gūti tā augļi, seko otrs sociālais process - peļņas sadale - un katram tiek
piešķirta daļa. Kapitālistu kārtības raksturīga iezīme ir tas, ka piešķirtās daļas nav vienlīdzīgas. Daži
cilvēki - uzņēmēji, kapitālisti un zemes īpašnieki - piesavinās vairāk nekā vajadzētu. Atbilstoši citu
cilvēku daļas tiek samazinātas. Valdībai vajadzētu būt tiesībām atsavināt priviliģēto personu
pārpalikumu un sadalīt to trūcīgo starpā.
Pašlaik tirgus ekonomikā šis šķietamais divu neatkarīgu procesu - ražošanas un sadales - duālisms
nepastāv. Noris tikai viens process. Preces netiek vispirms saražotas un tad sadalītas. Nav tādas lietas,
kā bez īpašnieka esošu preču krājuma daļu piešķiršana. Produkti rodas kā kāda īpašums. Ja kāds vēlas
tos izplatīt, tie vispirms ir jāatsavina. Valdības spaidu un piespiešanas aparātam noteikti ir ļoti viegli
uzsākt konfiskāciju un atsavināšanu. Tomēr tas nepierāda, ka izturīgu ekonomikas lietu sistēmu var
uzbūvēt uz tādas konfiskācijas un atsavināšanas.
Kad vikingi pameta autarķijas zemnieku kopienu, kuru viņi bija izlaupījuši, izdzīvojušie upuri sāka
strādāt, apart zemi un būvēt no jauna. Kad pirāti pēc dažiem gadiem atgriezās, viņi atkal atrada lietas,
ko sagrābt. Tomēr kapitālisms nevar izturēt tādus atkārtotus laupīšanas uzbrukumus. Tā kapitāla
uzkrāšana un ieguldījumi ir balstīti uz gaidām, ka nekāda tāda atsavināšana nenotiks. Ja šādu gaidu
nav, cilvēki izvēlēsies patērēt savu kapitālu tā vietā, lai aizsargātu to no atsavinātājiem. Tā ir raksturīga
kļūda visiem plāniem, kuru mērķis ir apvienot privātīpašumu ar atkārtotu atsavināšanu.

2. Zemes reforma
Senāku laiku sociālo reformatoru mērķis bija izveidot tikai autarķijas fermeru kopienu. Katram
loceklim piešķiramajām zemes daļām bija jābūt vienādām. Šo utopistu iztēlē nav vietas darba dalīšanai
un apstrādes amatu specializācijai. Nopietna kļūda ir saukt tādu sociālu kārtību par agrāro sociālismu.
Tā ir tikai līdzāsnostatījums ekonomiski pašpietiekamām mājsaimniecībām.
Tirgus ekonomikā zeme ir ražošanas līdzeklis tāpat kā jebkurš cits materiāls ražošanas faktors. Plāni,
kuru mērķis ir vairāk vai mazāk vienlīdzīga zemes sadale starp zemi apstrādājošajiem iedzīvotājiem, tirgus ekonomikas apstākļos - ir tikai plāni, kā piešķirt privilēģijas mazāk iedarbīgu ražotāju grupai uz
lielākā vairākuma patērētāju rēķina. Tirgus darbībai ir tendence likvidēt visus tos lauksaimniekus, kuru
ražošanas izmaksas ir augstākas par galējām izmaksām, kas nepieciešamas tā daudzuma
lauksaimniecības produkcijas, kuru patērētāji ir gatavi pirkt, saražošanai. Tā nosaka fermu lielumu, kā
arī piemērojamās ražošanas metodes. Ja valdība iejaucas, lai lauksaimniecībā padarītu dominējošus
atšķirīgu apstākļu izkārtojumu, tā palielina vidējo lauksaimniecības produkcijas cenu. Ja konkurences
apstākļos m lauksaimnieku, katram no kuriem ir 1000 akru ferma, saražo visus tos lauksaimniecības
produktus, kurus patērētāji ir gatavi pirkt, un valdība iejaucas, lai ar 5m lauksaimniekiem, katram no
kuriem ir 200 akru fermas, aizstātu m - iepriekšējo lauksaimnieku skaitu - patērētāji par to samaksā.
Ir velti attaisnot tādas zemes reformas, atsaucoties uz dabas likumu un citām metafiziskām idejām.
Vienkāršā patiesība ir tāda, ka tās palielina lauksaimniecības produkcijas cenu un ka tās arī kaitē
nelauksaimnieciskai ražošanai. Tā kā vairāk darbaspēka ir nepieciešams lauksaimniecības produkcijas
vienības izgatavošanai, vairāk cilvēku ir nodarbināti lauksaimniecībā un mazāk paliek apstrādes
rūpniecības nozarēm. Kopējais patēriņam pieejamais preču daudzums samazinās un noteikta cilvēku
grupa saņem priekšrocības uz vairākuma rēķina.
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3. Konfscējoša aplikšana ar nodokļiem
Pašlaik galvenais konfiskācijas iejaukšanās instruments ir aplikšana ar nodokļiem. Nav svarīgi, vai
īpašuma vai ienākuma nodokļa mērķis ir šķietamais sociālais turības un ienākumu nolīdzināšanas
motīvs vai arī galvenais motīvs ir ienākumi. Svarīgi ir tikai rezultātā radusies ietekme.
Vidējais cilvēks iesaistītās problēmas uzlūko ar neslēptu skaudību. Kādēļ gan kādam būtu jābūt
bagātākam par viņu pašu? Augstprātīgais moralizētājs slēpj savu aizvainojumu filozofiskos
apcerējumos. Viņš apgalvo, ka cilvēku, kuram pieder desmit miljoni, nevar padarīt laimīgāku ar
deviņdesmit miljonu palielinājumu. Pretēji cilvēks, kuram pieder simt miljonu nejūt nekādu laimes
samazinājumu, ja viņa turība tiek samazināta līdz vien niecīgiem desmit miljoniem. Tāda pati spriešana
ir spēkā attiecībā uz pārmērīgiem ienākumiem.
Spriest šādā veidā nozīmē spriest no individuālistiska skatījuma. Izmantotā mēraukla ir šķietamās
indivīdu jūtas. Tomēr iesaistītās problēmas ir sociālas problēmas; tās ir jānovērtē, ņemot vērā to
sociālās sekas. Svarīga nav nedz kāda Krēza laime, nedz viņa personīgās labās īpašības vai trūkumi;
svarīga ir sabiedrība un cilvēka pūliņu ražīgums.
Likums, kas aizliedz ikvienam indivīdam uzkrāt vairāk par desmit miljoniem vai nopelnīt vairāk par
vienu miljonu gadā, ierobežo tieši to uzņēmēju, kuri visveiksmīgāk spēj izpildīt patērētāju vēlmes,
darbību. Ja tāds likums būtu bijis spēkā Savienotajās Valstīs pirms piecdesmit gadiem, daudzi no tiem,
kuri pašlaik ir multimiljonāri, mīlētu pieticīgākos apstākļos. Savukārt visas tās jaunās rūpniecības
nozares, kuras apgādā masas ar precēm, par kādām iepriekš vispār nebija dzirdēts, darbotos - ja vispār
darbotos - daudz mazākā apmērā un to produkcija vienkāršam cilvēkam nebūtu sasniedzama. Izteikti
pretrunā patērētāju interesēm ir liegt visiedarbīgākajiem uzņēmējiem paplašināt savas darbības jomu
līdz līmenim, kādā sabiedrība apstiprina viņu uzņēmējdarbības rīcību, pērkot to produkciju. Šeit atkal
ir jautājums, kuram vajadzētu piederēt augstākajai varai - patērētājiem vai valdībai? Netraucētā tirgū
patērētāju uzvedība - viņu pirkšana vai atturēšanās no pirkšanas - beigu beigās nosaka katra indivīda
ienākumus un turību. Vai valdībai vajadzētu piešķirt pilnvaras anulēt patērētāju izvēles?
Nelabojams valsts dievinātājs iebilst. Viņaprāt, diženā uzņēmēja darbības motivē nevis kāre pēc
bagātības, bet gan kāre pēc varas. Tāds „cēls tirgonis” neierobežotu savas darbības, ja viņam viss
nopelnītais pārpalikums būtu jāatdod nodokļu iekasētājam. Viņa kāri pēc varas nevar pavājināt ar
jebkādiem apsvērumiem par tīru peļņas gūšanu. Argumenta dēļ pieņemsim šo psiholoģiju. Tomēr uz
ko gan citu, izņemot viņa turību, ir balstīta uzņēmēja vara? Kā Rokfellers un Fords būtu atradušies
pozīcijā, lai iegūtu „varu”, ja viņiem būtu kavēta bagātības iegūšana? Galu galā šo valsts dievinātāju
pamatojums ir salīdzinoši labāks par to, kuri vēlas aizliegt turības uzkrāšanu, tieši tādēļ, ka tas sniedz
cilvēkam ekonomikas varu.486
Nodokļi ir nepieciešami. Tomēr diskriminējošas aplikšanas ar nodokļiem sistēma, kas ir vispārēji
pieņemta ar maldinošo ienākumu un mantojuma progresīvo aplikšanu ar nodokli, nav nodokļu
iekasēšanas veids. Tā drīzāk ir maskēts veids atsavināšanai no veiksmīgajiem kapitālistiem un
uzņēmējiem. Lai ko arī valdību pavadoņi neizvirzītu tās atbalstam, tā ir nesavienojuma ar tirgus
ekonomikas saglabāšanu. Labākajā gadījumā to varētu uzskatīt par līdzekļiem sociālisma izveidošanai.
Atskatoties uz ienākuma nodokļa likmju attīstību no Federālā ienākuma nodokļa aizsākumiem
1913.gadā līdz mūsdienām, ir grūti noticēt, ka nodoklis drīz neuzsūks 100 procentus no visa
pārpalikuma virs vidējā vienkāršā cilvēka algas lieluma.
Ekonomiku neskar neīstās metafizikas doktrīnas, kas izvirzītas par labu progresīvajiem nodokļiem, bet
gan to radītās atskaņas uz tirgus ekonomiku. Iejaukšanās autori un politiķi iesaistītās problēmas
aplūko no savu patvaļīgo uzskatu par to, kas ir „sociāli vēlams” šķautnes. Viņu skatījumā „aplikšanas ar
nodokļiem mērķis nekad nav iegūt naudu”, jo valdība „visu sev nepieciešamo naudu var iegūt, to
nodrukājot”. Patiesais aplikšanas ar nodokļiem mērķis ir „atstāt mazāk nodokļu maksātāja rokās”.487
Ekonomisti jautājumu aplūko no atšķirīgas šķautnes. Viņi vispirms jautā: kādas ir konfiscējošās
aplikšanas ar nodokļiem ietekmes uz kapitāla uzkrāšanu? Lielākā tiesa no tās lielāko ienākumu daļas,
kas tiek iekasēta nodokļos, būtu tikusi izmantota papildu kapitāla uzkrāšanai. Ja valsts kase izmanto
486

Nav nepieciešams vēlreiz uzsvērt, ka politiskas varas terminoloģijas izmantojums ir pilnībā
neatbilstošs ekonomikas problēmu aplūkošanā
487
Skatīt Ārons Bansens Lērners (Aaron Bunsen Lerner), “The Economics of Control, Principles of
Welfare Economics (“Kontroles ekonomika, Labklājības ekonomikas principi”), (Ņujorkā, 1944.gadā),
307.-308.lpp.
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ieņēmumus kārtējo izdevumu segšanai, rodas kapitāla uzkrāšanas apmēra kritums. Tas pats ir spēkā pat vēl lielākā mērā - mantojuma nodokļiem. Tie mantiniekiem liek pārdot ievērojamu daļu novēlētāja
īpašuma. Šis kapitāls, protams, netiek iznīcināts; tas tikai maina savu īpašnieku. Tomēr pircēja
ietaupījumi, kas tiek iztērēti mantinieku pārdotā kapitāla iegūšanai, būtu veidojuši tīru pieejamā
kapitāla pieaugumu. Tādējādi jauna kapitāla uzkrāšana ir palēnināta. Tehnoloģiskā uzlabojuma
īstenošana ir pavājināta; uz vienu nodarbināto strādnieku ieguldītā kapitāla daļa ir samazināta; darba
galējā ražīguma pieaugumam un vienlaikus notiekošajam reālās algas likmju kāpumam tiek noteikti
ierobežojumi. Ir acīmredzams, ka izplatītais uzskats, ka šis konfiscējošās aplikšanas ar nodokļiem veids
kaitē tikai tuvākajiem upuriem - bagātajiem - ir nepareizs.
Ja kapitālistiem ir jāsaskaras ar iespējamību, ka ienākuma nodoklis vai īpašuma nodoklis palielināsies
līdz 100 procentiem, viņi labprātāk izvēlēsies patērēt savus kapitāla līdzekļus, nevis saglabāt tos
nodokļu iekasētājam.
Konfiscējošas aplikšanas ar nodokļiem rezultāts ir ekonomikas progresa un uzlabojuma ierobežošana
ne tikai tās ietekmes uz kapitāla uzkrāšanu dēļ. Tā rada vispārēju tendenci uz stagnāciju un
uzņēmējdarbības prakses, kas nevarētu turpināties netraucētas tirgus ekonomikas konkurējošos
apstākļos, saglabāšanu.
Kapitālisma raksturīga iezīme ir tas, ka tas neciena piešķirtās intereses un liek ikvienam kapitālistam
un uzņēmējam savu uzņēmējdarbības rīcību ik dienu no jauna pielāgot mainīgai tirgus struktūrai.
Kapitālistiem un uzņēmējiem nekad nav ļauts atslābt. Kamēr viņi paliek uzņēmējdarbībā, viņiem nekad
nav garantētas privilēģijas klusi izbaudīt savu priekšteču un savu pašu sasniegumu augļus un ieslīgt
rutīnā. Ja viņi aizmirst, ka viņu uzdevums ir kalpot patērētājiem, cik labi vien viņi spēj, viņi drīz zaudēs
tiesības uz savu ievērojamo pozīciju un tiks iemesti atpakaļ starp vienkāršajiem cilvēkiem. Viņu
vadīšanai un viņu finansējumam nepārtraukti izaicinājumu met jaunpienācēji.
Ikvienam atjautīgam cilvēkam ir brīvas iespējas sākt jaunus uzņēmējdarbības projektus. Viņš var būt
nabadzīgs, viņa finanšu līdzekļi var būt pieticīgi un lielākā daļa no tiem var būt aizņemti. Tomēr, ja viņš
pilda patērētāju vēlmes vislabākajā un vislētākajā veidā, viņš gūs panākumus ar „pārmērīgu” peļņu.
Viņš iegulda lielāko daļu savas peļņas atpakaļ savā uzņēmējdarbībā, tādējādi liekot tai strauji augt.
Tādu uzņēmīgu iznireļu darbība apgādā tirgus ekonomiku ar tās „dinamismu”. Šie nouveaux riches488
ir ekonomiskās uzlabošanās vēstneši. Viņu draudošā sāncensība liek vecajām firmām un lielajām
korporācijām pielāgot savu rīcību, lai vislabāk sniegtu pakalpojumus sabiedrībai, vai pamest
uzņēmējdarbību.
Tomēr pašlaik nodokļi bieži vien uzsūc lielāko daļu no jaunpienācēja „pārmērīgās” peļņas. Viņš nevar
uzkrāt kapitālu; viņš nevar paplašināt savu uzņēmējdarbību; viņš nekad nekļūs par lielu uzņēmēju un
līdzvērtīgu piešķirto interešu korporācijām. Vecajām firmām no viņa sāncensības nav jābaidās; tām
patvērumu sniedz nodokļu iekasētājs. Tās nesodīti var ieslīgt rutīnā, tās var nepakļauties sabiedrības
vēlmēm un kļūt konservatīvas. Ir taisnība, ka ienākuma nodoklis arī viņiem kavē jauna kapitāla
uzkrāšanu. Tomēr viņiem svarīgāk ir tas, ka nodoklis traucē bīstamajam jaunpienācējam uzkrāt
jebkādu kapitālu. Nodokļu sistēma viņiem praktiski piešķir privilēģijas. Šajā ziņā progresīvā aplikšana
ar nodokļiem iegrožo ekonomikas attīstību un padara to nekustīgu. Ja netraucētā kapitālismā kapitāla
īpašumtiesības ir saistības, kuru dēļ īpašniekam ir jākalpo patērētājiem, tad modernās nodokļu
iekasēšanas metodes tās pārvērš par privilēģijām.
Iejaukšanās aizstāvji sūdzas, ka lielie uzņēmumi kļūst stīvi un birokrātiski un ka vairs nav iespējams
lietpratīgiem jaunpienācējiem mest izaicinājumu seno bagāto ģimeņu piešķirtajām interesēm. Tomēr,
lai gan viņu sūdzības ir pamatotas, viņi sūdzas par lietām, kas ir vienīgi viņu pašu politikas rezultāts.
Peļņa ir tirgus ekonomikas dzinējspēks. Jo lielāka ir peļņa, jo labāk ir apgādātās patērētāju vajadzības.
Peļņu var gūt vienīgi samazinot neatbilstības starp patērētāju prasībām un iepriekšējo ražošanas
darbību stāvokli. Tas, kurš kalpo sabiedrībai vislabāk, gūst vislielāko peļņu. Cīnoties pret peļņu,
valdības apzināti sabotē tirgus ekonomikas darbību.

Konfiscējošā aplikšana ar nodokļiem un risku uzņemšanās
Izplatīti ir maldi uzskatīt uzņēmējdarbības peļņu kā apbalvojumu par risku uzņemšanos. Tajos
uzņēmējs tiek uzlūkots kā spēlmanis, kurš iegulda loterijā pēc tam, kad ir izvērtējis balvas iegūšanas
labvēlīgās izredzes attiecībā pret nelabvēlīgajām izredzēm zaudēt savu uzlikto likmi. Šis viedoklis
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visskaidrāk parādās akciju biržas darījumu kā azartspēļu paveida raksturojumā. No šīs plaši izplatītās
fabulas viedokļa konfiscējošās aplikšanas ar nodokļiem radītais ļaunums ir tas, ka tā pārkārto attiecību
starp labvēlīgām un nelabvēlīgām izredzēm loterijā. Balvas tiek samazināts, lai gan nelabvēlīgie riski
saglabājas nemainīgi. Tādējādi kapitālisti un uzņēmēji tiek atrunāti no riskantu pasākumu uzsākšanas.
Ikviens vārds šajā spriešanā ir nepatiess. Kapitāla īpašnieks neizvēlas starp riskantiem, mazāk
riskantiem un drošiem ieguldījumiem. Viņu pati tirgus ekonomikas darbība piespiež ieguldīt savus
līdzekļus tā, lai vislabākajā iespējamā mērā apgādātu patērētāju vissteidzamākās vajadzības. Ja
valdības izmantotās aplikšanas ar nodokļiem metodes rada kapitāla patēriņu vai ierobežo jauna
kapitāla uzkrāšanu, trūkst galējam izmantojumam nepieciešamā kapitāla un tiek novērsta investīciju
paplašināšana, kas būtu spēkā bez šiem nodokļiem. Patērētāju vēlmes ir apmierinātas tikai mazākā
mērā. Tomēr šo iznākumu nerada kapitālistu atturēšanās uzņemties riskus; to rada kapitāla
piedāvājuma samazinājums.
Nav tādas lietas kā drošs ieguldījums. Ja kapitālisti uzvestos tā, kā to raksturo riska fabula, un tiektos
pēc tā, ko uzskata par visdrošāko ieguldījumu, viņu rīcība padarītu šo investīciju līniju par nedrošu un
viņi noteikti zaudētu ieguldīto. Kapitālistiem nav nekādu līdzekļu, kā izvairīties no tirgus likuma, kas
investoram liek pakļauties patērētāju vēlmēm un saražot visu, ko var saražot esošajos kapitāla
piedāvājuma, tehnoloģisko zināšanu un patērētāju novērtējuma apstākļos. Kapitālists nekad neizvēlas
to ieguldījumu, kurā - atbilstoši viņa izpratnei par nākotni - riski zaudēt savu ieguldīto ir vismazākie.
Viņš izvēlas to ieguldījumu, kurā sagaida visaugstākās iespējamās peļņas gūšanu.
Tie kapitālisti, kas apzinās, ka viņiem trūkst spējas pareizi pašiem spriest par tirgus tendencēm,
neiegulda pamatkapitālā, bet gan aizdod savus līdzekļus tāda riskanta pasākuma kapitāla īpašniekiem.
Viņi tādējādi iesaistās sava veida partnerībā ar tiem, uz kuru labākām spējām novērtēt tirgus apstākļus
viņi paļaujas. Ir ierasts riskanta pasākuma kapitālu dēvēt par riska kapitālu. Tomēr, kā jau ir bijis
norādīts, ieguldījuma privileģētās akcijās, obligācijās, parādzīmēs, hipotēkās un citos aizdevumos
panākumi vai neveiksme beigu beigās ir atkarīga arī no tiem pašiem faktoriem, kas nosaka ieguldītā
riskantā pasākuma kapitāla panākumus vai neveiksmi.489 Nav tādas lietas, kā tirgus nepastāvības
patstāvība.
Ja aplikšana ar nodokļiem stiprinātu aizdevumu tirgus piedāvājumu uz riskanta pasākuma kapitāla
piedāvājuma rēķina, tā liktu bruto tirgus procentu likmei samazināties un vienlaikus, palielinot firmu
un korporāciju kapitāla struktūrā aizņemtā kapitāla attiecību pret pamatkapitāla, padarītu
ieguldījumus aizdevumos neskaidrākus. Tādējādi process būtu pašlikvidējošs.
Tas, ka kapitālists ierasti nekoncentrē savus ieguldījumus - gan vienkāršajās akcijās, gan aizdevumos vienā uzņēmumā vai uzņēmējdarbības nozarē, bet gan izvēlas sadalīt savus līdzekļus starp dažādām
investīciju klasēm, neliecina, ka viņš vēlas samazināt savu „azartspēļu risku”. Viņš vēlas uzlabot
iespējas iegūt peļņu.
Neviens nesāk nekādus ieguldījumus, ja viņš nesagaida, ka veiks labu investīciju. Neviens apzināti
neizvēlas neefektīvu investīciju. Vienīgi apstākļu, kurus investors nebija pienācīgi paredzējis,
parādīšanās ieguldījumu padara par neefektīvu investīciju.
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Kā jau ir bijis norādīts, nevar būt tādas lietas kā neinvestēts kapitāls. Kapitālistam nav brīvības
izvēlēties starp investīciju vai neinvestīciju. Nedz arī viņam ir brīvība novirzīties savā investīciju
pamatlīdzekļos izvēlē no līnijām, kuras noteikušas vissteidzamākās no pagaidām neapmierinātajām
patērētāju vēlmēm. Viņam ir jāmēģina pareizi paredzēt šīs nākotnes vēlmes. Nodokļi var samazināt
pieejamo ražošanas līdzekļu daudzumu, radot kapitāla patēriņu. Tomēr tie neierobežo visu pieejamo
491
ražošanas līdzekļu izmantojumu.
Ar pārmērīgi augstām ienākuma un īpašuma nodokļa likmēm bagātajiem, kapitālists varētu uzskatīt,
ka ieteicamākais ir paturēt visus savus līdzekļus skaidrā naudā vai bankas bilancēs, kas nenes nekādus
procentus. Viņš patērē daļu no sava kapitāla, nemaksā nekādu ienākuma nodokli un samazina
mantojuma nodokli, kurš būs jāmaksā viņa mantiniekiem. Tomēr pat tad, ja cilvēki patiešām tā
uzvedas, viņu rīcība neietekmē pieejamā kapitāla izmantojumu. Tā ietekmē cenas. Tomēr tā dēļ
neviens ražošanas līdzeklis nepaliek neinvestēts. Un tirgus darbība virza investīciju tajās līnijās, kurās
tiek gaidīts, ka tā apmierinās vissteidzamākās no vēl neapmierinātajām pircēju sabiedrības prasībām.
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Izmantojot terminu „pieejamie ražošanas līdzekļi”, pienācīgi ir jāapsver apmaināmības problēma.
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XXX.

SINDIKĀLISMS UN KORPORATĪVISMS
1. Sindikālisma ideja

Termins sindikālisms tiek lietots, lai apzīmētu divas pilnībā atšķirīgas lietas.
Sindikālisms, kā to izmanto Žorža Sorela atbalstītāji, nozīmē īpašu revolucionāru taktiku izmantojumu
sociālisma īstenošanai. Arodbiedrībām, tā netieši norāda, nevajadzētu izšķiest savu spēku uzdevumam
par algas pelnītāju apstākļu kapitālismā uzlabojumu. Tām vajadzētu pieņemt action directe492 - stingru
vardarbību, lai iznīcinātu visas kapitālisma institūcijas. Tām nekad nevajadzētu apturēt cīņu - īstā šī
termina ziņā - par galējo mērķi - sociālismu. Proletāriešiem nevajag ļaut sevi apmuļķot ar buržuju
saukļiem, piemēram, brīvība, demokrātija, pārstāvnieciska valdība. Tām ir jāmeklē sava glābšana šķiru
cīņā, asiņainos revolucionāros apvērsumos un nesaudzīgā buržuju iznīcināšanā.
Šai doktrīnai bija un joprojām ir milzīga loma mūsdienu politikā. Tā ir sniegusi pamata idejas krievu
boļševismam, itāļu fašismam un vācu nacismam. Tomēr tā ir tikai politisks jautājums, un katalaktikas
analīzē to var neņemt vērā.
Termina sindikālisms otrā nozīme attiecas uz sabiedrības ekonomikas organizācijas programmu. Ja
sociālisma mērķis ir ražošanas līdzekļu atrašanos privātīpašumā aizstāt ar to nonākšanu valdības
īpašumā, tad sindikālisms vēlas rūpnīcu nonākšanu tajā strādājošo darbinieku rokās. Tādi saukļi kā
„dzelzceļus dzelzceļniekiem” vai „raktuves kalnračiem” vislabāk parāda sindikālisma galējos mērķus.
Sociālisma un sindikālisma idejas action directe ziņā izmantoja inteliģence, kurus konsekventi
marksisma kliķu lietpratēji nespēj neraksturot kā buržujus. Tomēr ideja par sindikālismu kā sociālās
organizācijas sistēmu ir īsts „proletāriešu domāšanas” produkts. Tieši to naivais darba ņēmējs uzskata
par godīgu un lietderīgu līdzekli savas materiālās labklājības uzlabošanai. Likvidēt slinkos parazītus uzņēmējus un kapitālistus - un atdot to „nenopelnītos ienākumus” strādniekiem! Nekas nevarētu būt
vienkāršāk.
Ja šos plānus uztvertu nopietni, tie nebūtu jāaplūko, runājot par iejaukšanās politikas problēmām.
Būtu jāapzinās, ka sindikālisms nav nedz sociālisms, nedz kapitālisms, nedz iejaukšanās, bet gan
pastāvīga sistēma, kas atšķiras no visām šīm trim shēmām. Tomēr sindikālisma programmu nevar
uztvert nopietni, un neviens to nekad nav darījis. Neviens nav bijis tik apjucis un nesaprātīgs, lai atklāti
aizstāvētu sindikālismu kā sociālu sistēmu. Sindikālismam ir bijusi nozīme diskusijā par ekonomikas
jautājumiem tikai tik tālu, cik noteiktas programmas neapzināti saturēja sindikālisma iezīmes.
Sindikālisma elementi pastāv noteiktos valdības un arodbiedrības iejaukšanās tirgus parādībās
mērķos. Turklāt pastāv ģildes sociālisms un korporatīvisms, kas izlikās, ka izvairās no visiem sociālistu
un iejaukšanās mēģinājumiem raksturīgās valdības visvarenības, atjaucot tos ar sindikālismu.

2. Sindikālisma maldi
Sindikālisma idejas sakne ir saskatāma uzskatā, ka uzņēmēji un kapitālisti ir bezatbildīgi autokrāti, kuri
patvaļīgi var rīkoties pēc sava ieskata. Pret tādu diktatūru nedrīkst izturēties ar iecietību. Liberālajai
kustībai, kura ar pārstāvniecisku valdību ir aizstājusi tradicionālo karaļu un aristokrātu despotismu,
savi sasniegumi veiksmīgi ir jānoslēdz ar tradicionālu kapitālistu un uzņēmēju tirānijas aizstāšanu ar
„rūpniecisku demokrātiju”. Ekonomikas revolūcijai līdz kulminācijas punktam ir jānoved cilvēku
atbrīvošana, kuru ir sākusi politiskā revolūcija.
Šī argumenta pamata kļūda ir acīmredzama. Uzņēmēji un kapitālisti nav bezatbildīgi autokrāti. Viņi
bez nosacījumiem ir pakļauti patērētāju augstākajai varai. Tirgus ir patērētāju demokrātija.
Sindikālisma piekritēji vēlas to pārveidot ražotāju demokrātijā. Šī ideja ir maldīga, jo vienīgais
ražošanas mērķis un uzdevums ir patēriņš.
Tas, ko sindikālisma piekritējs uzskata par nopietnāko kapitālista sistēmas trūkumu un noniecina kā
autokrātisku peļņas meklētāju nežēlību un cietsirdību, tieši ir patērētāju augstākās varas iznākums.
Netraucētas tirgus ekonomikas konkurējošos apstākļos uzņēmējiem ir jāuzlabo ražošanas
tehnoloģiskās metodes, neatkarīgi no strādnieku piešķirtajām interesēm. Darba devējs ir spiests
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nekad nemaksāt darbiniekiem vairāk par to, kas atbilsts patērētāju novērtējumam par viņu sniegumu.
Ja darba ņēmējs prasa algas pielikumu, jo viņa sieva ir dzemdējusi viņam jaunu bērnu, un darba devējs
atsaka, pamatojoties uz to, ka jaundzimušais nesniedz savu ieguldījumu fabrikas pūliņos, darba devējs
rīkojas kā patērētāju mandāta turētājs. Šie patērētāji nav gatavi maksāt vairāk par jebkuru preci tikai
tādēļ, ka darbiniekam ir liela ģimene. Sindikālisma piekritēju vientiesība parādās tajā, ka viņi nekad
nepieļautu, ka tiem, kuri ražo preces, kuras viņi paši lieto, ir tādas pašas privilēģijas, kādas viņi
pieprasa sev.
Sindikālisma princips prasa, ka ikvienas korporācijas akcijas ir jāatņem „īpašniekiem, kas neiesaistās
uzņēmuma darbībā”, un vienlīdzīgi jāsadala darba ņēmēju starpā; procentu un parādu pamatsummas
maksājumi ir jāizbeidz. „Pārvalde” tiks nodota darbinieku, kas tagad ir arī akcionāri, ievēlētas valdes
rokās. Šis atsavināšanas un pārdales veids neradīs vienlīdzību valstī vai pasaulē. Tas vairāk dos
uzņēmumos, kuros ieguldītā kapitāla uz vienu darbinieku daļa ir lielāka, strādājošajiem un mazāk tiem,
kuros tā ir mazāka.
Raksturīgi ir tas, ka sindikālisma piekritēji, aplūkojot šos jautājumus, vienmēr atsaucas uz pārvaldību
un nekad nepiemin uzņēmējdarbības aktivitātes. Vidēja padota darbinieka redzējumā viss, kas ir
jāpaveic uzņēmējdarbības gaitā, ir izpildīt tos palīguzdevumus, kas ir uzticēti vadības hierarhijai
uzņēmējdarbības plānos. Viņa skatījumā atsevišķa rūpnīca vai darbnīca, kāda tā pastāv un darbojas
pašlaik, ir pastāvīgs nodibinājums. Tā nekad nemainīsies. Tā vienmēr ražos tos pašus produktus. Viņš
pilnībā ignorē to, ka apstākļi ir nemitīgā plūsmā, un ka rūpnieciskā struktūra ik dienu ir jāpielāgo jaunu
problēmu risinājumam. Viņa pasaules uzskats ir nekustīgs. Tas nepieļauj jaunas uzņēmējdarbības
jomas, jaunus produktus un jaunas un labākas veco produktu ražošanas metodes. Tādējādi
sindikālisma piekritējs ignorē uzņēmējdarbības pamata problēmas: sniegt kapitālu jaunām rūpniecības
nozarēm un jau esošo nozaru paplašināšanai, ierobežot produktu, pēc kuriem pieprasījums samazinās,
apgādi, tehnoloģisku uzlabojumu. Nav negodīgi sindikālismu saukt par tuvredzīgu cilvēku filozofiju, to
nelokāmo konservatīvo, kas šķībi skatās uz jebkādu jaunievedumu un kuru skatu tik ļoti aizmiglojusi
skaudība, ka viņi raida lāstus uz tiem, kas sniedz viņiem vairāk, labākus un lētākus produktus,
filozofiju. Viņi ir kā pacienti, kas tur ļaunu prātu uz ārstu par viņa panākumiem izārstēt viņus no
ļaunuma.

3. Sindikālisma elementi izplatītās politikās
Sindikālisma popularitāte parādās dažādos mūslaiku ekonomikas politikas postulātos. Šo politiku
būtība vienmēr ir piešķirt privilēģijas mazākumam uz pārliecinošā vairākuma rēķina. To rezultāts
vienmēr ir vairākuma turības un ienākumu pazemināšanās.
Daudzas arodbiedrības plāno ierobežot savā jomā nodarbināto strādnieku skaitu. Kamēr sabiedrība
vēlas vairāk un lētākas grāmatas, žurnālus un avīzes un saņems tās netraucētas tirgus ekonomikas
apstākļos, tipogrāfijas arodbiedrības novērsīs daudzu jaunpienācēju strādāšanu drukātavās. Ietekme,
protams, ir tāda, ka palielinās arodbiedrības locekļu nopelnītā alga. Tomēr tā rezultātā samazinās
algas likmes tiem, kuri nav uzņemti, un pastiprinās iespieddarbu cena. Tādu pašu ietekmi rada
arodbiedrības pretošanās tehnoloģisku uzlabojumu izmantojumā un visa veida prakse prasīt algot
vairāk darbinieku nekā ir nepieciešams.
Radikālā sindikālisma mērķis ir tikai likvidēt dividenžu maksājumus akcionāriem un procentu
maksājumus kreditoriem. Iejaukšanās atbalstītāji savā pacilātībā par vidusceļa risinājumiem vēlas
nomierināt sindikālisma piekritējus, sniedzot darba ņēmējiem daļu peļņas. Peļņas dalīšana ir ļoti
izplatīts sauklis. Nav nepieciešams no jauna sākt pētīt tā pamatā esošās filozofijas maldus. Pietiek
parādīt bezjēdzīgās sekas, pie kādām ir jānoved tādai sistēmai.
Dažreiz mazam veikalam vai uzņēmumam, kas nodarbina augsti kvalificētus darbiniekus, varētu būt
laba politika piešķirt papildu prēmiju darbiniekiem, ja uzņēmējdarbība ir veiksmīga. Tomēr non
sequitur ir pieņemt, ka tas, kas noteiktos apstākļos būtu gudri atsevišķai firmai, apmierinoši darbotos
kā vispārēja sistēma. Nav iemesla, kādēļ vienam metinātājam vajadzētu saņemt vairāk naudas, jo viņa
darba devējs gūst lielu peļņu, un citam metinātājam jāsaņem mazāk, jo viņa darba devējs gūst zemāku
peļņu vai vispār to negūst. Darbinieki paši saceltos pret tādu atalgojuma metodi. To nevarētu saglabāt
pat īsu laiku.
Karikatūra par peļņas dalīšanas plānu ir spējas maksāt princips, kādu nesen ieviesa amerikāņu
arodbiedrību veidošanas programmā. Ja peļņas dalīšanas plāna mērķis ir piešķirt darba ņēmējiem daļu
no jau nopelnītās peļņas, tad spējas maksāt plāna mērķis ir sadalīt peļņu, kuru pēc dažu ārēju
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novērotāju ieskata darba devējs varētu nopelnīt nākotnē. Jautājumu aizēno tas, ka Trumena valdība
pēc tam, kad bija pieņēmusi jauno arodbiedrību doktrīnu, paziņoja, ka ieceļ „faktu meklēšanas”
padomi, kurai būs pilnvaras pārbaudīt darba devēju grāmatvedību, lai noteiktu viņu spēju apmaksāt
algas palielinājumu. Tomēr grāmatvedība var sniegt informāciju tikai par pagātnes izmaksām un
pagātnes peļņu un zaudējumiem. Aplēses par nākotnes ražošanas apmēru, nākotnes pārdošanu vai
nākotnes peļņu un zaudējumiem nav fakti, bet gan spekulatīvas gaidas. Nav nekādu faktu par
nākotnes peļņu.493
Nevar būt nekāda jautājuma, ka varētu īstenot sindikālisma ideālu, atbilstoši kuram uzņēmuma peļņai
pilnībā ir jānonāk pie darba ņēmējiem un nekam nevajadzētu palikt procentiem par ieguldīto kapitālu
un peļņu. Ja ir vēlme atcelt to, kas tiek saukts par „nenopelnītajiem ienākumiem”, ir jāpieņem
sociālisms.

4. Sociālisma un korporatīvisma ģilde
Sociālisma un korporatīvisma ģildes idejas sākās no divām atšķirīgām domas līnijām.
Viduslaiku institūciju slavinātāji ilgstoši cildināja ģilžu izcilību. Lai aizskalotu prom šķietamos tirgus
ekonomikas ļaunumus, bija nepieciešama vienkārši pagātnē labi izmēģinātu metožu atgriešanās.
Tomēr visa šī asā kritika bija velta. Kritiķi nekad nemēģināja iedziļināties savu ierosinājumu sīkumos
vai izklāstīt noteiktus plānus ekonomiskai sociālās kārtības atjaunošanai. Lielākais, ko viņi izdarīja, bija
norādīt uz šķietamo seno kvazipārstāvniecisko asambleju, kas veidotas pēc Francijas Etats-Generaux
un vācu Standische Landtage parauga pārākumu pār modernām parlamentārām institūcijām. Tomēr
pat attiecībā uz šo konstitucionālo jautājumu viņu idejas bija diezgan izplūdušas.
Otrais ģilžu sociālisma avots ir meklējams Lielbritānijas īpašos politiskajos apstākļos. Kad konflikts ar
Vāciju saasinājās un beigās 1914.gadā noveda pie kara, jaunākie britu sociālisti sāka justies neērti par
savu programmu. Fabianisma valsts pielūgšana un viņu slavinājums vācu un prūšu institūcijām
patiešām bija paradoksāls laikā, kad viņu pašu valsts bija iesaistīta nežēlīgā cīņā pret Vāciju. Kāda jēga
bija cīņai pret vāciešiem, kad valsts „progresīvākie” intelektuāļi ilgojās pēc vācu sociālo politiku
pieņemšanas? Vai bija iespējams slavināt britu brīvību salīdzinājumā pret prūšu dzimtbūšanu un
vienlaikus ieteikt Bismarka un viņa pēcteču metodes? Britu sociālisti alka pēc sevišķa britu sociālisma
zīmola, kas būtu pēc iespējas atšķirīgāks no ģermāņu zīmola. Problēma bija izveidot sociālistu shēmu
bez totalitāra valsts pārākuma un visvarenības - individuālistisku kolektīvisma paveidu.
Šīs problēmas risinājums ir ne mazāk iespējams kā trīsstūraina kvadrāta uzkonstruēšana. Tomēr jauni
cilvēki no Oksfordas pārliecinoši centās to atrisināt. Viņi savai programmai ģildes sociālisma
nosaukumu aizņēmās no mazzināmas Viduslaiku sludinātāju grupas. Viņi savu plānu raksturoja kā
rūpniecisku pašpārvaldi - ekonomikas sekas visslavenākajam angļu politiskās varas principam pašvaldībām. Savos plānos viņi piešķīra galveno nozīmi visietekmīgākajai britu spiediena izdarīšanas
grupai - arodbiedrībām. Tādējādi viņi darīja visu, lai savu instrumentu padarītu patīkamu lauciniekiem.
Tomēr nedz šie valdzinošie izpušķojumi, nedz uzbāzīgā un skaļā propaganda nespēja maldināt prātīgus
cilvēkus. Plāns bija pretrunīgs un uzkrītoši neizpildāms. Jau pēc dažiem gadiem tas savā izcelsmes
valstī krita pilnīgā aizmirstībā.
Tomēr tad nāca atdzimšana. Itāļu fašistiem ļoti vajadzēja pašiem savu ekonomikas programmu. Pēc
atšķelšanās no marksisma sociālisma starptautiskajām partijām, viņi vairs nevarēja nostāties sociālistu
pozā. Nedz arī viņi - neuzveicamo Romas leģionāru lepnie pēcnācēji - bija gatavi piekāpties Rietumu
kapitālismam vai prūšu iejaukšanās politikai - barbaru, kas bija iznīcinājuši viņu brīnišķo impēriju,
viltus ideoloģijām. Viņi meklēja sociālu filozofiju, kas būtu tīri un tikai itāļu. Nav svarīgi, vai viņi zināja
vai nezināja, ka viņu pārliecība bija tikai britu ģildes sociālisma atdarinājums. Jebkurā gadījumā, stato
corporativo bija nekas cits, kā vien pārkristīts ģildes sociālisms. Atšķirības bija vien nebūtiskās detaļās.
Korporatīvismu spilgti reklamēja uzpūstā fašistu propaganda, un viņu kampaņas panākumi bija milzīgi.
Daudzi ārvalstu autori krāšņi slavināja jaunās sistēmas brīnumainos sasniegumus. Austrijas un
Portugāles valdības uzsvēra, ka ir stingri apņēmušās ievērot cēlās korporatīvisma idejas. Pāvesta
enciklikā Quadragesimo anno (1931) bija fragmenti, kurus varētu - bet nevajadzētu - interpretēt kā
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apstiprinājumu korporatīvismam. Jebkurā gadījumā ir fakts, ka katoļu autori atbalstīja šo
interpretāciju grāmatās, kurās tika publicētas ar katoļu varas iestāžu imprimatur494.
Tomēr nedz itāļu fašisti, nedz Austrijas un Portugāles valdības nekad nopietni nemēģināja īstenot
korporatīvisma utopiju. Itāļi dažādām institūcijām piešķīra korporatīvisma birku un pārvērta politiskās
495
ekonomijas profesūras par economia politica e corporativa
profesūrām. Tomēr nekad nebija
nekādu jautājumu par daudz aprunāto korporatīvisma iezīmi - pašpārvaldi dažādās tirdzniecības un
rūpniecības nozarēs. Fašistiskā valdība galvenokārt turējās pie tiem pašiem ekonomikas politiku
principiem, kurus ne visas atklātas sociālistu valdības ir pieņēmušas mūsdienās - iejaukšanās. Tad
vēlāk tā soli pa solim virzījās uz vācu sociālisma sistēmu, tas ir, vispusīgu valsts kontroli pār
ekonomikas aktivitātēm.
Gan ģildes sociālisma, gan korporatīvisma pamata ideja ir tā, ka katra uzņēmējdarbības joma izveido
496
monopolisku institūciju - ģildi vai corporazione . Šis veidojums bauda pilnīgu autonomiju; tam ir brīvi
ļauts nokārtot visas savas iekšējās lietas bez ārēju faktoru un cilvēku, kas nav ģildes locekļi,
iejaukšanās. Savstarpējās attiecības starp dažādām ģildēm tiek nokārtotas tiešos darījumos no ģildes
uz ģildi vai ar visu ģilžu delegātu vispārējās asamblejas lēmumiem. Ikdienišķā lietu gaitā valdība vispār
neiejaucas. Tikai izņēmuma gadījumos, kad nav iespējams panākt vienošanos starp dažādām ģildēm,
497
tiek piesaistīta valsts.
Izstrādājot šo plānu, ģildes sociālisti domāja par britu pašvaldības apstākļiem un attiecībām starp
dažādām pašvaldībām un Lielbritānijas centrālo valdību. Viņu mērķis bija katras rūpniecības nozares
pašpārvalde; viņi vēlējās, kā to izskaidro Vebi, „pašnoteikšanās tiesības katrai profesijai”.498 Tādā pašā
veidā, kādā katra pašvaldība rūpējas par savas vietējās kopienas lietām un nacionālā valdība risina
tikai tos jautājumus, kas attiecas uz visas valsts interesēm, tikai ģildei vajadzētu būt jurisdikcijai pār
savām iekšējām lietām un valdībai vajadzētu ierobežot savu iejaukšanos ar tām lietām, kuras ģildes
pašas nevar atrisināt.
Tomēr sociālās sadarbības sistēmā ar darba dalīšanu nav tādas lietas kā jautājumu, kas skar tikai tos,
kas iesaistīti noteiktā rūpnīcā, uzņēmumā vai rūpniecības nozarē, un neskar ārpus tās esošos. Nav
nekādu ģildes vai corporazione iekšēju lietu, kuru nokārtošana neietekmē visu valsti. Uzņēmējdarbības
nozare nekalpo tikai tiem, kas ir tajā nodarbināti; tā kalpo ikvienam. Ja jebkurā uzņēmējdarbības
nozarē ir trūkums, trūkstošo ražošanas faktoru izsaimniekošana vai atteikšanās pieņemt
vispiemērotākās ražošanas metodes kaitē ikviena materiālajām interesēm. Nevar atstāt lēmumus par
tehnoloģisko metožu izvēli, produktu daudzumu un kvalitāti, darba stundām un tūkstošiem citu lietu
ģildes biedru ziņā, jo tie skar ārpus ģildes esošos ne mazāk kā tās locekļus. Tirgus ekonomikā
uzņēmējs, pieņemot tādus lēmumus, bez nosacījumiem ir pakļauts tirgus likumam. Viņš ir atbildīgs
patērētāju priekšā. Ja viņš nepakļautos patērētāju rīkojumiem, viņš ciestu zaudējumus un ļoti drīz
zaudētu savu uzņēmējdarbības pozīciju. Tomēr monopolistiskajai ģildei nav jābaidās no sāncensības.
Tā bauda neatņemamas tiesības vienīgai pārklāt savu ražošanas jomu. Tā, ja tiek atstāta vienatnē un
autonoma, nav patērētāju apkalpotāja, bet gan ir to saimnieks. Tai ir brīvi ļauts izmantot prakses,
kuras atbalsta tās locekļus un pārējo cilvēku rēķina.
Nav svarīgi, vai ģildē valda tikai darbinieki vai arī un kādā mērā kapitālisti un bijušie uzņēmēji
sadarbojas lietu pārvaldībā. Tāpat nav svarīgi, vai dažas vietas ģilžu valdēs ir vai nav piešķirtas
patērētāju pārstāvjiem. Svarīgi ir tas, ka ģilde, ja tā ir autonoma, nav pakļauta spiedienam, kas liek tai
pielāgot savu darbību vislabākajam iespējamam patērētāju apmierinājumam. Tai ir brīvi ļauts
augstāku stāvokli piešķirt savu biedru interesēm pār patērētāju interesēm. Ģildes sociālisma un
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korporatīvisma plānos nav nekā, kas ņemtu vērā to, ka vienīgais ražošanas mērķis ir patēriņš. Lietas ir
sagrieztas kājām gaisā. Ražošana pati par sevi kļūst par mērķi.
Kad amerikāņu Jaunais kurss sāka Nacionālās atkopšanās pārvaldības plānu, valdība un tās
padomdevēji pilnībā apzinājās, ka viņu plānotais ir tikai administratīva aparāta pilnīgai valdības
kontrolei pār uzņēmējdarbību izveide. Ģildes sociālistu un korporatīvisma piekritēju tuvredzība ir
vērojama tajā, ka viņi uzskatīja, ka autonomu ģildi vai corporazione varētu uzskatīt par instrumentu
strādājošai sociālās sadarbības sistēmai.
Ikvienai ģildei ir patiešām vienkārši sakārtot savas šķietami iekšējās lietas tā, lai pilnībā apmierinātu
savus biedrus. Īsas darba stundas, augstas algas likmes, nekādi tālāki tehnoloģisko metožu vai
produkcijas kvalitātes uzlabojumi, kas varētu radīt neērtības locekļiem - tas ir ļoti labi. Tomēr kāds būs
iznākums, ja visas ģildes izmantos vienu un to pašu politiku?
Ģilžu sistēmā vairs nav nekādu jautājumu par tirgu. Vairs nav nekādu cenu šī termina katalaktikas
izpratnē. Nav arī nedz konkurējošu cenu, nedz monopola cenu. Tās ģildes, kuras monopolizē būtisko
pirmās nepieciešamības preču piedāvājumu, iegūst diktatorisku pozīciju. Nepieciešamo pārtikas
produktu un degvielas ražotāji un elektrības un transporta piegādātāji nesodīti var izspiest no visas
tautas. Vai kāds sagaida, ka vairākums pacietīs tādu situāciju. Nav šaubu, ka jebkāds mēģinājums
īstenot korporatīvisma utopiju ļoti īsā laikā novestu pie vardarbīgiem konfliktiem, ja valdība
neiejauktos, kad būtiski svarīgās rūpniecības nozares ļaunprātīgi izmanto savu priviliģēto stāvokli.
Doktrināru vienīgi kā ārkārtas pasākums paredzētais - valdības iejaukšanās - kļūs par normu. Ģildes
sociālisms un korporatīvisms kļūs par pilnīgu valdības kontroli pār visām ražošanas darbībām. Tie
attīstīsies, lai kļūtu par prūšu Zwangswirtschaft499 sistēmu, no kuras viņi grasījās izvairīties.
Nav nepieciešams aplūkot citus fundamentālus ģildes plāna trūkumus. Tam ir tikpat daudz trūkumu,
cik ikvienam citam sindikālistu projektam. Tas neņem vērā nepieciešamību pārvietot kapitālu un
darbu no vienas nozares uz citu un dibināt jaunas ražošanas nozares. Tas pilnībā atstāj novārtā
ietaupīšanas un kapitāla uzkrāšanas problēmu. Īsumā, tās ir muļķības.
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XXXI.

KARA EKONOMIKA
1. Pilnīgs karš

Tirgus ekonomika ietver miermīlīgu sadarbību. Tā sašķīst gabalos, kad pilsoņi pārvēršas karavīros un
preču un pakalpojumu apmaiņas vietā cīnās viens pret otru.
Pirmatnējo cilšu izcīnītie kari neietekmēja sadarbību darba dalīšanā. Tāda sadarbība visumā
nepastāvēja starp karojošajām pusēm pirms karadarbības sākuma. Šie kari bija neierobežoti jeb pilnīgi
kari. To mērķis bija pilnīga uzvara un pilnīga sakāve. Sakautie tika iznīcināti vai padzīti no savas
dzīvesvietas, vai paverdzināti. Ideja, ka līgums varētu nokārtot konfliktu un padarīt iespējamu, ka abas
puses dzīvo miermīlīgos kaimiņu apstākļos, karotāju prātos neienāca.
Iekarošanas gars neatzīst citu jūgu, kā vien to, kas uztiepts ar varu, kas veiksmīgi pretojas. Impēriju
veidošanas princips ir paplašināt augstākās varas sfēru pēc iespējas tālāk. Lielākie aziātu iekarotāji un
Romas imperatori apstājās tikai tad, kad vairs nevarēja maršēt tālāk. Viņi atlika agresiju uz vēlāku
laiku. Viņi neatteicās no saviem ambiciozajiem plāniem un uzskatīja neatkarīgas ārvalstis vien par
mērķiem vēlākiem straujiem uzbrukumiem.
Šī bezgalīgā iekarojuma filozofija arī iedvesmoja Viduslaiku valdniekus Eiropā. Arī viņu galvenais
mērķis bija iespēju robežās paplašināt savu valdījumu lielumu. Tomēr feodālisma institūcijas sniedza
viņiem tikai niecīgus līdzekļus karošanai. Vasaļiem bija pienākums cīnīties par savu kungu vien
ierobežotu laiku. Vasaļu, kas uzstāja uz savām tiesībām, savtīgums iegrožoja karaļa agresivitāti.
Tādējādi radās vairāku suverēnu valstu miermīlīga līdzāspastāvēšana. Sešpadsmitajā gadsimtā
francūzis Bodīns attīstīja nacionālās suverenitātes teoriju. Septiņpadsmitajā gadsimtā holandietis
Grozijs pievienoja tai teoriju par starptautiskajām attiecībām karā un mierā.
Izjūkot feodālismam, valdnieki vairs nevarēja paļauties uz izsauktajiem vasaļiem. Viņi „nacionalizēja”
valsts bruņotos spēkus. No tā brīža karavīri bija karaļa algotņi. Tādu karavīru organizācija, aprīkojums
un atbalsts izmaksāja diezgan daudz un bija smaga nasta valdnieka ieņēmumiem. Prinču ambīcijām
robežu nebija, tomēr finansiālie apsvērumi lika viņiem padarīt savus plānus mērenākus. Viņi vairs
neplānoja iekarot visu valsti. Viss, uz ko viņi mērķēja, bija iekarot dažas pilsētas vai provinci. Sasniegt
ko vairāk būtu arī politiski nesaprātīgi. Eiropas lielvaras ļoti vēlējās neļaut nevienam no tiem kļūt pārāk
varenam un apdraudēt to pašu drošību. Pārāk dedzīgam iekarotājam vienmēr ir jābaidās no koalīcijas,
ko veido visi tie, kurus biedē viņa lielums.
Militāru, finanšu un politisku apstākļus kopīgā ietekme radīja ierobežotu karadarbību, kāda dominēja
Eiropā trīs gadsimtus pirms Franču revolūcijas. Karoja salīdzinoši nelielas profesionālu karavīru
armijas. Karš nebija tautu lieta; tas skāra tikai valdniekus. Pilsoņi juta riebumu pret karu, kas nesa
viņiem postījumus un apgrūtināja ar nodokļiem un devumiem. Tomēr viņi sevi uzskatīja par upuriem
notikumiem, kuros viņi aktīvi nepiedalījās. Pat karojošās armijas ievēroja civiliedzīvotāju „neitralitāti”.
To skatījumā tās cīnījās pret naidīgu spēku augstāko kara kungu, bet ne pret nekarojošiem ienaidnieka
pavalstniekiem. Eiropas kontinentā izcīnītajos karos civiliedzīvotāju īpašums tika uzskatīts par
neaizskaramu. 1856.gadā Parīzes Kongress mēģināja paplašināt šo principu uz jūras karadarbību.
Arvien vairāk izcilo prātu sāka diskutēt par iespējamību pilnībā likvidēt karu.
Aplūkojot apstākļus, kādi ir attīstījušies ierobežotas karadarbības sistēmā, filozofi secināja, ka karš ir
nelietderīgs. Cilvēki tiek nogalināti vai sakropļoti, bagātība tiek izkropļota, valstis tiek izpostītas vienīgi
karaļu un valdošo oligarhu labā. Pašas tautas negūst nekādu labumu no uzvaras. Atsevišķi pilsoņi
nekļūst bagātāki, ja viņu valdnieki paplašina sava valdījuma lielumu, pievienojot kādu provinci. Tautai
kari neatmaksājas. Bruņota konflikta vienīgais iemesls ir autokrātu alkatība. Karaliska despotisma
aizstāšana ar pārstāvniecisku valdību vispār likvidēs karu. Demokrātijas ir miermīlīgas. Tās neuztrauc,
vai valsts suverenitāte stiepjas pār lielāku vai mazāku teritoriju. Tās teritoriālās problēmas aplūkos bez
aizspriedumiem un kaislībām. Tās tiks nokārtotas miermīlīgi. Lai miers būtu ilgstošs, ir jāgāž no troņa
despoti. To, protams, nevar sasniegt miermīlīgi. Ir jāsagrauj karaļu algotņi. Tomēr šis tautas
revolucionārais karš pret tirāniem būs pēdējais karš - karš, lai karu likvidētu uz visiem laikiem.
Šī ideja neskaidri bija jau franču revolūcijas līderu prātos, kad pēc uzbrūkošo Prūsijas un Austrijas
armiju atvairīšanas viņi sāka agresijas kampaņu. Protams, Napoleona vadībā viņi paši drīz vien
pieņēma visnežēlīgākās metodes neierobežotai paplašināšanai un aneksijai līdz visu Eiropas varu
koalīcija izjauca viņu ambīcijas. Tomēr ideja par ilgstošu mieru drīz tika atdzīvināta. Tā bija viens no
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galvenajiem punktiem deviņpadsmitā gadsimta liberālismā, kas bija viscaur sīkāk izstrādāts plaši
ļaunprātīgi izmantotajos Mančestras skolas principos.
Šie britu liberāļi un viņu draugi kontinentā bija pietiekami aizrautīgi, lai apzinātos, ka ilgstošu mieru
nosargāt nevar vienkārši tautas valdība, bet gan valdība, ko veido cilvēki ar neierobežotu laissez faire.
Viņu skatījumā brīva tirdzniecība gan iekšējās lietās, gan starptautiskajās attiecībās bija obligāts
priekšnosacījums miera saglabāšanai. Tādā pasaulē bez tirdzniecības un migrācijas šķēršļiem nav
palikuši nekādi pamudinājumi uz karu un iekarošanu. Pilnībā pārliecināti par liberālo ideju
neapstrīdamo motivāciju, viņi atteicās no uzskata par pēdējo karu, lai likvidētu visus karus. Visas
tautas pēc savas piekrišanas atzīs brīvas tirdzniecības un miera svētību un iegrožos savus despotus bez
jebkādas palīdzības no ārvalstīm.
Lielākā daļa vēsturnieku pilnībā neapzinās faktorus, kuri aizvietoja antīkā režīma „ierobežotu” karu ar
mūsu laikmeta „neierobežotu” karu. Viņu skatījumā pārmaiņas nāca ar pāreju no dinastijas uz
nacionālu valsts formu un bija rezultāts Franču revolūcijai. Viņi aplūko tikai pavadošās parādības un
jauc cēloņus ar sekām. Viņi runā par armiju sastāvu, par stratēģiskiem un taktiskiem principiem, par
ieročiem un pārvadāšanas iespējām un daudzām citām kara mākslas lietām un administratīvām
tehniskām īpatnībām.500 Tomēr visas šīs lietas neizskaidro, kādēļ mūsdienu valstis izvēlas agresiju pār
mieru.
Valda pilnīga viedokļu saskaņa, ka pilnīgs karš ir agresīva nacionālisma atzars. Tomēr tā ir tikai aplinkus
spriešana. Mēs par agresīvu nacionālismu dēvējam to ideoloģiju, kas rada mūsdienu pilnīgu karu.
Agresīvs nacionālisms ir obligāts atvasinājums iejaukšanās un nacionālās plānošanas politikām. Kamēr
laissez faire likvidē starptautiska konflikta iemeslus, valdības iejaukšanās uzņēmējdarbībā un
sociālisms rada konfliktus, kuriem nevar rast miermīlīgu risinājumu. Ja brīvā tirdzniecībā un ar
migrācijas brīvību neviens indivīds neuztraucas par savas valsts teritoriālo izmēru, tad ekonomiskā
nacionālisma aizsargājošos pasākumos gandrīz katram pilsonim ir būtiska interese šajos teritoriālajos
jautājumos. Savas valdības suverenitātei pakļautas teritorijas paplašināšana nozīmē viņam materiālu
uzlabojumu vai vismaz atvieglojumu no ierobežojumiem, kurus ārvalstu valdība ir noteikusi viņa
labklājībai. Tas, kas ir pārvērtis ierobežotu karu starp karaliskām armijām pilnīgā karā - tautu
sadursmē -, nav kara mākslas tehniskās īpatnības, bet gan laissez faire stāvokļa aizstāšana ar
labklājības valsti.
Ja Napoleons būtu sasniedzis savu mērķi, Francijas impērija būtu sniegusies tālu pāri savām 1815.gada
robežām. Spānijā un Neapolē valdītu karaļi no Bonapartu-Murā dzimtas, nevis citas Francijas ģimenes
- Burbonu - karaļi. Kaseles pili būtu ieņēmis franču izpriecu meklētājs, nevis viens no kliedzošās
Hesenes valdnieku ģimenes. Visas šīs lietas nebūtu padarījušas Francijas pilsoņus turīgākus. Nez arī
Prūsijas pilsoņi ieguva kaut ko no tā, ka viņu karalis 1866.gadā padzina savus Hannoveres, HesenesLaseles un Naso brālēnus no viņu greznajām rezidencēm. Tomēr, vācieši sagaidīja, ka viņu dzīves
līmenis būs augstāks, ja Hitlers būtu īstenojis savus plānus. Viņi bija pārliecināti, ka franču, poļu un
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čehu iznīcināšana ikvienu viņu pašu rases locekli padarīs bagātāku. Cīņa par plašāku Lebensraum
bija viņu pašu karš.
Ar laissez fair miermīlīga dažādu suverēnu valstu līdzāspastāvēšana ir iespējama. Ar valdības kontroli
pār uzņēmējdarbību tā ir neiespējama. Prezidenta Vilsona traģiska kļūda bija tas, ka viņš ignorēja šo
būtisko punktu. Mūsdienu pilnīgam karam nav nekā kopīga ar seno dinastiju ierobežoto karu. Tas ir
karš pret tirdzniecības un migrācijas šķēršļiem, salīdzinoši pārapdzīvotu valstu karš pret salīdzinoši
maz apdzīvotām valstīm. Tas ir karš, lai likvidētu tās institūcijas, kuras kavē rasties tendencei uz algas
likmju vienādošanu visā pasaulē. Tas ir lauksaimnieku, kas apstrādā nabadzīgu augsni, karš pret tām
valdībām, kuras aizliedz viņiem piekļūt auglīgākai zemei, kas guļ papuvē. Īsumā tas ir algas pelnītāju un
lauksaimnieku, kuri raksturo sevi kā nepriviliģētos „nabagus”, karš pret citu valstu algas pelnītājiem un
lauksaimniekiem, kurus viņi uzskata par priviliģētajiem „bagātajiem”.
Šī fakta atzīšana nenorāda, ka uzvarēti kari patiešām likvidē visus tos ļaunumus, par kuriem sūdzas
agresori. Šos būtisko interešu konfliktus var novērst tikai ar vispārēju un beznosacījuma dominējošo
ideju par šķietami nesamierināmu pretnostatījumu starp dažādiem cilvēces sociāliem, reliģiskiem,
lingvistiskiem un rasu paveidiem aizstāšanu ar savstarpējās savdabības filozofiju.
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Tradicionālās interpretācijas labāko izklāstu sniedz grāmata „Makers of Modern Strategy, Military
Thought from Machiavelli to Hitler” („Modernās stratēģijas, militārās domas veidotāji no Makjavelli
līdz Hitleram”), Edvarda Mīda Ērla (Edward Mead Earl) redakcijā, („Princeton University Press”,
1944.gadā); skatīt īpaši Roberts Rozvels Palmers (Robert Roswell Palmer), 49.-53.lpp.
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Lebensraum - no vācu valodas - dzīves telpa.
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Velti ir uzticēties līgumiem, konferencēm un tādām birokrātiskām iekārtām kā Nāciju Līga un
Apvienoto Nāciju Organizācija. Pilnvarotie, biroju ierēdņi un eksperti slikti izrāda cīņu pret
ideoloģijām. Sāncensības garu nevar noslāpēt ar birokrātiju. Nepieciešamas ir radikālas pārmaiņas
ideoloģijās un ekonomikas politikās.

2. Karš un tirgus ekonomika
Tirgus ekonomika, saka sociālisti un iejaukšanās atbalstītāji, labākajā gadījumā ir sistēma, kuru varētu
pieļaut miera laikā. Tomēr, kad pienāk karš, tāda iecietīga izturēšanās ir nepieļaujama. Tā pakļautu
briesmām vitālās valsts intereses, lai iegūtu tikai un vienīgi savtīgās kapitālistu un uzņēmēju intereses.
Karš - un jebkurā gadījumā mūsdienu pilnīgais karš - stingri prasa valdības kontroli pār
uzņēmējdarbību.
Gandrīz neviens nav bijis tik bezkaunīgs, lai mestu izaicinājumu šai dogmai. Tā kalpoja abos pasaules
karos kā ērts aizbildinājums neskaitāmiem valdības iejaukšanās uzņēmējdarbībā pasākumiem, kas
daudzas valstīs pakāpeniski noveda pie pilnīga „kara sociālisma”. Kad beidzās karadarbība, tika ieviests
jauns sauklis. Pārejas periodā no kara uz mieru un „rekonversijas” periodā, cilvēki apgalvoja, ir
nepieciešama pat vēl lielāka valdības kontrole nekā tā bija kara periodā. Turklāt, kādēļ vispār
vajadzētu atgriezties pie sociālas sistēmas, kura darbojas - ja vispār darbojas - tikai periodā starp
diviem kariem? Vispiemērotāk būtu pastāvīgi pieturēties pie valdības kontroles, lai pienācīgi
sagatavotos jebkādai iespējamai ārkārtas situācijai.
Problēmu, ar kurām Savienotajām Valstīm bija jāsastopas Otrajā pasaules kara laikā, izpēte skaidri
parāda, cik kļūdaina ir tāda spriešana.
Lai uzvarētu karu Amerikai bija nepieciešama radikāla visu savu ražošanas darbību pārveide. Viss
civilais patēriņš, kas nebija absolūti nepieciešams, bija jālikvidē. Rūpnīcām un fermām no tā brīža bija
jāražo nemilitāram lietojumam tikai preču minimums. Pārējiem bija pilnībā jāziedo sevi bruņoto spēku
apgādes uzdevumam.
Šīs programmas īstenošanai nevajadzēja kontroles un prioritāšu izveidi. Ja valdība būtu palielinājusi
visu finansējumu, kas nepieciešams kara veikšanai, apliekot ar nodokļiem pilsoņus un aizņemoties no
viņiem, ikvienam būtu bijis krasi jāsamazina savs patēriņš. Uzņēmēji un lauksaimnieki būtu
pievērsušies ražošanai valdības vajadzībām, jo preču pārdošana privātajiem pilsoņiem būtu
samazinājusies. Vadība, tagad pateicoties nodokļu un aizņemtās naudas ieplūšanai kļuvusi par lielāko
pircēju tirgū, atrastos pozīcijā, lai iegūtu visu, ko tā vēlējās. Pat tas, ka valdība izvēlētos finansēt
ievērojamu daļu kara izdevumu, palielinot naudas daudzumu apgrozībā un aizņemoties no
komercbankām, nebūtu mainījis šo situāciju. Inflācijai, protams, ir jārada tirgus tendence uz visu preču
un pakalpojumu cenu palielinājumu. Valdībai būtu bijis jāmaksā augstākas nominālās cenas. Tomēr tā
joprojām būtu vismaksātspējīgākais pircējs tirgū. Tai būtu bijis iespējams pārsolīt pilsoņus, kuriem no
vienas puses nebūtu tiesību saražot sev nepieciešamo naudu un no otras puses būtu nonākuši naudas
grūtībās milzīgo nodokļu dēļ.
Tomēr valdība apzināti pieņēma politiku, kurai vajadzēja padarīt iespējamu, ka tā paļaujas uz
netraucētu tirgus darbību. Tā izmantoja cenu kontroli un padarīja nelikumīgu patēriņa cenu
palielinājumu. Turklāt tā ļoti lēni aplika ar nodokļiem ienākumus, kurus inflācija krietni palielināja. Tā
padevās arodbiedrību prasībai, ka darbinieku reālā alga, kādu viņi nes mājās, ir jāatstāj lielumā, kas
ļautu viņiem kara laikā saglabāt savu pirmskara dzīves līmeni. Patiesībā vislielākajai valsts šķirai šķirai, kas miera laikā patērēja lielāko daļu no patērētajām precēm - kabatās bija tik daudz naudas, ka
viņu spēja pirkt un patērēt bija lielāka nekā miera laikā. Algas pelnītāji - un kaut kādā ziņā arī
lauksaimnieki un valdībai ražojošo rūpnīcu īpašnieki - viltos par valdības pūliņiem vadīt rūpniecību uz
kara materiālu ražošanu. Viņi būtu mudinājušu uzņēmējdarbību ražot vairāk - nevis mazāk - to preču,
kurās kara laikā tiek uzskatītas par lieku greznību. Tieši šis apstāklis lika valdībai izmantot prioritāšu un
normēšanas sistēmas. Kara izdevumu finansēšanai pieņemto metožu trūkumu dēļ bija nepieciešama
valdības kontrole pār uzņēmējdarbību. Ja netiktu radīta nekāda uzpūšana un ja aplikšana ar
nodokļiem samazinātu visu pilsoņu, nevis tikai to, kas bauda lielākus ieņēmumus, ienākumus (pēc
nodokļiem) attiecībā pret viņu miera laika ienākumiem, šī kontrole būtu nevajadzīga. Doktrīnas, ka
algas pelnītāju reālajiem ienākumiem kara laikā ir jābūt pat vēl augstākiem par miera laika
ieņēmumiem, padarīja neiespējamu izvairīšanos no tādas kontroles.
Nevis valdības dekrēti un iedzīvotāju aizstāvju rakstu darbi par valdības algu izmaksas sarakstu, bet
gan privātu uzņēmumu pūliņi saražoja tās preces, kuras ļāva amerikāņu bruņotajiem spēkiem uzvarēt
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karā un sniegt visu materiālo aprīkojumu saviem sabiedrotajiem, kas nepieciešams, lai tie sadarbotos.
Ekonomists neko nesecina no šiem vēstures faktiem. Tomēr ir lietderīgi minēt to, jo iejaukšanās
piekritēji vēlētos, lai mēs ticam, ka dekrēts ar aizliegumu izmantot tēraudu dzīvojamo māju būvniecībā
automātiski saražo lidmašīnas un kaujas kuģus.
Ražošanas darbību pielāgojums patērētāju pieprasījuma izmaiņām ir peļņas avots. Jo lielāka ir
neatbilstība starp iepriekšējo ražošanas darbību stāvokli un sakritību ar jaunu pieprasījuma struktūru,
jo lielāki pielāgojumi ir nepieciešami un lielāku peļņu gūst tie, kuriem vislabāk veicās ar šo
pielāgojumu īstenošanu. Pēkšņā pāreja no miera uz karu radikāli pārveido tirgus struktūru, padara
pielāgojumus obligātus un tādējādi daudziem kļūst par lielas peļņas avotu. Plānotāji un iejaukšanās
atbalstītāji tādu peļņu uzskata par negodu. Viņu skatījumā, valdības galvenais pienākums kara laikā ir
novērst jaunu miljonāru rašanos. Viņi teic, ka ir negodīgi ļaut dažiem cilvēkiem kļūt bagātākiem,
kamēr citi cilvēki tiek nogalināti vai sakropļoti.
Karā nekas nav godīgi. Nav taisnīgi, ka Dievs ir lieliem bataljoniem un tie, kas ir labāk aprīkoti, sakauj
sliktāk aprīkotos pretiniekus. Nav taisnīgi, ka uz frontes līnijas esošie izlej savas asinis tumsā, kamēr
komandieri, ērti izvietoti štābos simtiem jūdžu attālumā no tranšejām, gūst triumfu un slavu. Nav
taisnīgi, ka Džons tiek nogalināts un Marks sakropļots uz visu atlikušo mūžu, kamēr Pols atgriežas mājā
sveiks un vesels un bauda visas veterāniem piešķirtās privilēģijas.
Varētu atzīt, ka nav „godīgi”, ka karš palielina to uzņēmēju, kuri sniedz vislabāko ieguldījumu kaujas
spēku aprīkošanā, peļņu. Tomēr būtu muļķīgi noliegt, ka peļņas sistēma ražo vislabākos ieročus. Ne
jau sociālistiskā Krievija palīdzēja kapitālistiskajai Amerikai ar lendlīzi; krievi tika nožēlojami sakauti
pirms amerikāņu ražotās bumbas nokrita Vācijā un pirms viņi saņēma ieročus, kurus ražojuši lielie
amerikāņu uzņēmumi. Karā vissvarīgākais nav izvairīties no lielas peļņas rašanās, bet gan sniegt
vislabāko aprīkojumu savas valsts karavīriem un jūrniekiem. Valsts ļaunākie ienaidnieki ir tie
ļaunprātīgie demagogi, kas priekšroku dotu savai skaudībai pār būtiskām savas valsts lietas interesēm.
Protams, ilgtermiņā karš un tirgus ekonomikas saglabāšana ir nesavienojama. Kapitālisms pamatā ir
plāns miermīlīgām valstīm. Tomēr tas nenozīmē, ka valstij, kura ir spiesta atvairīt ārvalstu agresorus,
ar valsts kontroli ir jāaizstāj privātā uzņēmējdarbība. Ja tā rīkotos šādi, tā pati sev atņemtu
visiedarbīgākos aizsardzības līdzekļus. Nav ziņu par sociālistu valsti, kas ir sakāvusi kapitālistu valsti.
Neskatoties uz savu slavināto kara sociālismu, vācieši cieta sakāvi abos pasaules karos.
Kara un kapitālisma nesavienojamība patiešām nozīmē, ka karš un augsta civilizācija ir nesavienojama.
Ja kapitālisma ražību valdības vada uz iznīcināšanas instrumentu izlaidi, privātās uzņēmējdarbības
atjautība saražo ieročus, kas ir pietiekami spēcīgi, lai iznīcinātu visu. Karu un kapitālismu savstarpēji
nesavienojumus padara tieši nepiedzīvota kapitālistu ražošanas veida ražība.
Tirgus ekonomika - pakļauta atsevišķu patērētāju suverenitātei - ražo produkciju, kas padara indivīda
dzīvi patīkamāku. Tā apgādā indivīda pieprasījumu pēc lielākām ērtībām. Tieši tas padarīja kapitālismu
nicināmu vardarbības piekritēju acīs. Viņi pielūdza „varoni” - iznīcinātāju un slepkavu - un nicināja
buržuju un viņa „preču iznēsātāja mentalitāti” (Zombarts). Tagad cilvēce plūc augļus, kas nogatavojās
no šo cilvēku sētajām sēklām.

3. Karš un pašapgāde
Ja ekonomiski pašpietiekams cilvēks sāk strīdu ar citu autarķijas cilvēku, nerodas nekādas īpašas „kara
ekonomikas” problēmas. Tomēr, ja drēbnieks sāk karu pret maiznieku, viņam no tā brīža ir jāsāk
pašam ražot sev maize. Ja viņš atstāj to novārtā, viņš postā nonāks ātrāk par savu pretinieku maiznieku. Maiznieks var ilgāk gaidīt jaunu uzvalku nekā drēbnieks var gaidīt svaigu maizi. Kara
sākšanas ekonomiskā problēma tādēļ ir atšķirīga maizniekam un drēbniekam.
Starptautiskā darba dalīšana tika attīstīta ar pieņēmumu, ka vairs nebūs karu. Mančestras skolas
filozofijā brīvā tirdzniecība un miers tika uzskatīti par savstarpēju priekšnosacījumu. Uzņēmēji, kuri
nodarbojās ar tirdzniecību starptautiski, neuzskatīja, ka pastāv jaunu karu iespējamība.
Tāpat arī kara mākslas ģenerālštābi un studenti nepievērsa nekādu uzmanību izmaiņām apstākļos,
kurus radīja starptautiskā darba dalīšana. Militārās zinātnes metodi veido pagātnē izcīnīto karu
pieredzes izpēte un vispārēju noteikumu izsecināšana no tās. Pat vissīkumainākā okupācija ar Turēna
un Napoleona I operācijām nevarētu liecināt, ka pastāv problēma, kādas nebija laikos, kad praktiski
nebija starptautiskas darba dalīšanas.
Eiropas militārie eksperti nevērīgi izturējās pret Amerikas pilsoņu kara izpēti. Viņu skatījumā šis karš
nebija pamācošs. Tajā cīnījās neregulārā karaspēka karavīri neprofesionālu komandieru vadībā.
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Civiliedzīvotāji, kā, piemēram, Linkolns, iejaucās operāciju veikšanā. Maz, viņi uzskatīja, varētu
mācīties no šīs pieredzes. Tomēr Pilsoņu karš bija pirmā reize, kad starpreģionu darba dalīšanas
problēmām bija izšķiroša loma. Dienvidi dominējoši bija lauksaimniecības reģions; to apstrādes
rūpniecība bija niecīga. Konfederāti bija atkarīgi no rūpniecisko ražojumu piegādēm no Eiropas. Tā kā
ūnijas jūras spēki bija pietiekami spēcīgi, lai bloķētu to piekrasti, viņiem drīz sāka trūkt nepieciešamā
aprīkojuma.
Vāciešiem abos pasaules karos bija jāsastopas ar tādu pašu situāciju. Viņi bija atkarīgi no pārtikas un
izejmateriālu piegādēm no ārvalstīm. Tomēr viņi nevarēja veikt britu blokādi. Abos karos iznākumu
noteica Atlantijas kaujas. Vācieši zaudēja, jo viņiem neizdevās centieni liegt britu salām piekļuvi
pasaules tirgiem un nespēja nosargāt paši savus jūras piegāžu ceļus. Stratēģisko problēmu noteica
starptautiskās darba dalīšanas apstākļi.
Vācu kara kūrēji vēlējās pieņemt politikas, kas, kā viņi cerēja, ļautu Vācijai karot, neskatoties uz ārējās
tirdzniecības situācijas grūtībām. Viņu panaceja bija Ersatz - aizstājējs.
Aizstājējs ir prece, kura ir mazāk piemērota vai dārgāka, vai arī gan mazāk piemērota un dārgāka par
īsto preci, kuras aizstāšanai tā ir izgatavota. Kad vien tehnoloģijas gūst panākumus ražot vai atklāt
kaut ko, kas ir piemērotāks vai lētāks par iepriekš izmantoto lietu, jaunā lieta pārstāv tehnoloģisku
jaunievedumu; tas ir uzlabojumus un nevis Ersatz. Būtiska Ersatz, kā šo terminu izmanto militārās
ekonomikas doktrīnā, iezīme ir zemāka kvalitāte vai augstākas izmaksas, vai abas kopā.502
Wehrwirtschaftslehre - vācu doktrīna par kara ekonomiku - apgalvo, ka nedz ražošanas izmaksām,
nedz kvalitātei nav nozīmes kara vešanas jautājumos. Peļņu meklējošos uzņēmējus uztrauc ražošanas
izmaksas un produkcijas kvalitāte. Tomēr augstākās rases varonīgajam garam nerūp tādi aso prātu
rēgi. Svarīga ir tikai sagatavotība karam. Kareivīgai valstij vajadzētu mērķēt uz autarķiju, lai tā būtu
neatkarīga no ārējās tirdzniecības. Tai ir jāveicina aizstājēju ražošana, neņemot vērā mammonisma
piekritēju apsvērumus. Tā nevar iztikt bez pilnīgas valdības kontroles pār ražošanu, jo atsevišķu
pilsoņu savtība izjauktu vadoņa plānus. Pat miera laikā komandierim - cilts vadonim ir jāuztic
ekonomikas diktatūra.
Abas Ersatz doktrīnas teorēmas ir kļūdainas.
Pirmkārt, nav taisnība, ka aizstājēja kvalitātei un piemērojamībai nav nekādas nozīmes. Ja karavīri tiek
sūtīti kaujā slikti pabaroti un aprīkoti ar ieročiem, kas izgatavoti no sliktāka materiāla, iespējas uzvarēt
ir pavājinātas. Viņu rīcība būs mazāk veiksmīga un viņi cietīs lielākus upurus. Apziņa par savu tehnisko
mazvērtīgumu uzguls viņu prātiem. Ersatz apdraud gan armijas materiālo spēku, gan tās morāli.
Ne mazāk nepareiza ir teorēma, ka nav svarīgas aizstājēju augstākas ražošanas izmaksas. Augstākas
ražošanas izmaksas nozīmē, ka ir jāiztērē vairāk darba un vairāk materiālo ražošanas faktoru, lai
sasniegtu tādu pašu rezultātu, kādu pretinieks, kurš ražo īsto produktu, iegūst ar zemākiem
izdevumiem. Tas ir pielīdzināms trūkstošo ražošanas faktoru, materiālu un darbaspēka izšķiešanai.
Tādas izšķērdības rezultāts miera apstākļos ir dzīves līmeņa pasliktināšanās un kara apstākļos operāciju veikšanai nepieciešamo preču piegāžu samazinājums. Pašreizējā tehnoloģisko zināšanu
stāvoklī ir tikai nedaudz pārspīlēti teikt, ka var saražot visu no visa. Tomēr svarīgi ir izvēlēties no visa
lielā iespējamo metožu daudzuma tās, ar kurām izlaide ir visaugstākā uz vienu ieguldītā vienību.
Jebkāda novirze no šī principa nes sodu. Sekas karā ir tikpat sliktas, cik tās ir mierā.
Tādā valstī kā Savienotās Valstis, kas tikai salīdzinoši niecīgā mērā ir atkarīgas no izejmateriālu
ievešanas no ārvalstīm, ir iespējams uzlabot sagatavotības karam līmeni, izmantojot tādu aizstājēju kā
sintētiskais kaučuks ražošanu. Nelabvēlīgie rezultāti būtu nelieli salīdzinājumā ar labvēlīgajiem
rezultātiem. Tomēr tāda valsts kā Vācija smagi kļūdījās, pieņemot, ka varētu uzvarēt ar sintētisku
benzīnu, sintētisku kaučuku, Ersatz audumiem un Ersatz taukvielām. Abos pasaules karos Vācija
atradās drēbnieka, kurš cīnās pret cilvēku, kas piegādā viņam maizi, pozīcijā. Ar visu savu brutalitāti
nacisti nespēja mainīt šo faktu.

4. Kara veltīgums
Cilvēku no dzīvniekiem atšķir ieskats ieguvumos, ko var saņemt no sadarbības darba dalīšanā. Cilvēks
iegrožo savu iedzimto agresijas instinktu, lai sadarbotos ar citām cilvēciskām būtnēm. Jo vairāk viņš
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Šajā ziņā kvieši, kas saražoti ar importa nodevu aizsargātā Reiha teritorijā, arī ir Ersatz: tie ir
saražoti ar augstākām izmaksām nekā ārvalstu kvieši. Ersatz uzskats ir katalaktisks uzskats un tas ir
jādefinē attiecībā uz preču tehnoloģiskajām fiziskajām īpašībām.
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vēlas uzlabot savu materiālo labklājību, jo vairāk viņam ir jāpaplašina darba dalīšanas sistēma.
Vienlaicīgi viņam arvien vairāk ir jāierobežo loks, kurā viņš ķeras pie militāras rīcības. Lai rastos
starptautiskā darba dalīšana, ir pilnībā jālikvidē karš. Tāda ir Mančestras laissez faire filozofijas būtība.
Šī filozofija, protams, ir nesavienojama ar valsts dievināšanu. Šajā kontekstā valstij - sociālajam
vardarbīgas apspiešanas aparātam - tiek uzticēta raitas tirgus ekonomikas darbības aizsardzība pret
antisociālu indivīdu un bandu straujiem uzbrukumiem. Tās darbība ir nepieciešama un izdevīga, tomēr
tai ir tikai palīgfunkcija. Nav iemesla pielūgt policijas varu un piedēvēt tai visvarenību un viszinību. Ir
lietas, kuras tā pilnīgi noteikti nevar paveikt. Tā nevar aizburt ražošanas faktoru trūkumu, tā nevar
padarīt cilvēkus turīgākus, tā nevar palielināt darba ražīgumu. Viss, ko tā var sasniegt, ir novērst
gangsterus no to cilvēku, kas vēlas uzlabot materiālo labklājību, traucēšanas.
503
Bentema un Bastjā liberālā filozofija vēl nebija pabeigusi savu darbu tirdzniecības barjeru un
valdības iejaukšanās uzņēmējdarbībā novēršanai, kad viltus teoloģija par dievišķo valsti sāka
darboties. Pūliņu uzlabot algas pelnītāju un mazo lauksaimnieku apstākļus ar valdības dekrētu dēļ bija
arvien vaļīgāk jāatlaiž saites, kas savienoja katras valsts vietējo ekonomiku ar citu valstu ekonomiku.
Ekonomiskais nacionālisms - obligāta vietējās iejaukšanās politikas sastāvdaļa - kaitē ārvalstnieku
interesēm un tādējādi rada starptautisku konfliktu. Tā ierosina šo neapmierinošo situāciju mainīt ar
karu. Kādēļ ietekmīgai valstij vajadzētu paciest izaicinājumu no mazāk spēcīgas valsts? Vai tā nav
nekaunība no mazās Laputānijas puses ievainot lielās Ruritānijas pilsoņus ar muitu, migrācijas
barjerām, ārvalstu valūtas maiņas kontroli, kvantitatīviem tirdzniecības ierobežojumiem un ruritāņu
investīciju Laputānijā atsavināšanu? Vai nebūtu vieglāk Ruritānijas armijai sagraut nicināmos
Laputānijas spēkus?
Tāda bija vācu, itāļu un japāņu kara kūrēju ideoloģija. Ir jāatzīst, ka viņi bija konsekventi no jauno
„netradicionālo” mācību viedokļa. Iejaukšanās rada ekonomisko nacionālismu, un ekonomiskais
nacionālisms rada kareivīgumu. Ja cilvēkiem un precēm ir liegts šķērsot robežas, kādēļ gan armijām
nemēģināt bruģēt tām ceļu?
No dienas, kad 1911.gadā Itālija uzbruka Turcijai, kaujas bija nerimtīgas. Gandrīz vienmēr kaut kur
pasaulē notika apšaudes. Noslēgtie miera līgumi praktiski bija tikai pamiera vienošanās. Turklāt tie
attiecās tikai uz lielvaru armijām. Dažas mazākas valstis vienmēr karoja. Papildus tam bija ne mazāk
postoši pilsoņu kari un revolūcijas.
Cik tālu mēs pašlaik esam no starptautisko tiesību noteikumiem, kas tika izstrādāti ierobežotas
karadarbības laikmetā! Mūsdienu karš ir bezjūtīgs, kas nežēlo sievietes stāvoklī vai zīdaiņus; tas ir
nekritiska nogalināšana un iznīcināšana. Tas neievēro neitrāli noskaņoto tiesības. Miljoniem tiek
nogalināti, pakļauti verdzībai vai padzīti no savas dzīvesvietas, kurās viņu senči ir dzīvojuši gadsimtiem.
Neviens nevar paredzēt, kas notiks nākamajā šīs nebeidzamās cīņas lappusē.
Tam ir maza saistība ar atombumbu. Ļaunuma sakne nav jaunu, baisāku ieroču uzbūvēšanā. Tā ir
iekarošanas gars. Iespējams, ka zinātnieki atklās kādas metodes aizsardzībai pret atombumbu. Tomēr
tas nemainīs lietas, tas tikai uz īsu brīdi pagarinās pilnīgas civilizācijas iznīcināšanas procesu.
Modernā civilizācija ir laissez faire filozofijas produkts. To nevar saglabāt ar valdības visvarenības
ideoloģiju. Valsts dievināšana daudz ir parādā Hēgeļa doktrīnām. Lai gan var pievērt acis uz daudzām
Hēgeļa neattaisnojamām kļūdām, Hēgelis arī radīja frāzi „uzvaras veltīgums” (die Ohnmacht des
504
Sieges). Ar agresoru sakaušanu nepietiek, lai miers būtu ilgstošs. Galvenais ir atmest ideoloģiju, kas
rada karu.

503

Klods Frederiks Bastjā (Claude Frederic Bastiat) - 19.gadsimta pirmās puses franču klasiskā
liberālisma teorētiķis un politekonomists.
504
Skatīt Hēgelis „Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte“ („Lekcijas par pasaules
vēstures filozofiju“), rediģējis Georgs Lasons (Georg Lasson), (Leipcigā, 1920.gadā), IV, 930.-931.lpp.
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XXXII.

LABKLĀJĪBAS PRINCIPS PRET TIRGUS PRINCIPU
1. Argumentācija pret tirgus ekonomiku

Iebildumi, kādus dažādas Sozialpolitik skolas vērš pret tirgus ekonomiku, ir balstīti ļoti sliktā
ekonomikas teorijā. Viņi atkal un atkal atkārto visas kļūdas, kuras ekonomisti jau pirms ilga laika
atspēkoja. Viņi vaino tirgus ekonomiku par pašu pretkapitālistisko politiku, kuras paši aizstāv kā
nepieciešamas un izdevīgas reformas, sekām. Viņi piesaista tirgus ekonomikai atbildību par
nenovēršamo iejaukšanās neveiksmi un sabrukumu.
Šiem propagandistiem beidzot ir jāatzīst, ka tirgus ekonomika galu galā nav tik slikta kā viņu
„netradicionālās” doktrīnas to mālē. Tā piegādā preces. Dienu pēc dienas tā palielina produkcijas
daudzumu un uzlabo tās kvalitāti. Tā ir radījusi līdz šim nepieredzētu turību. Tomēr, iebilst iejaukšanās
aizstāvis, tā ir nepilnīga no tā, ko viņš sauc par sociālo viedokli. Tā nav novērsusi nabadzību un
trūkumu. Tā ir sistēma, kas garantē privilēģijas mazākuma - augstākajai bagātu cilvēku šķirai - uz
pārliecinoša vairākuma rēķina. Tā ir negodīga sistēma. Labklājības principam ir jāaizstāj peļņas
princips.
Argumenta dēļ mēs varam mēģināt labklājības jēdzienu izskaidrot tā, lai to varētu pieņemt
pārliecinošs vairākums neaskētisku cilvēku. Jo labāk mums veicas šajos pūliņos, jo vairāk mēs
atņemam labklājības idejai jebkādu konkrētu nozīmi un saturu. Tā pārvēršas par bezkrāsainu parafrāzi
cilvēka rīcības pamata kategorijai, proti, dziņai pēc iespējas vairāk novērst neērtību. Tā kā ir vispārēji
atzīts, ka šo mērķi vieglāk - un pat vienīgi - var sasniegt ar sociālu darba dalīšanu, cilvēki sadarbojas ar
sabiedriskām saitēm. Sociālam cilvēkam atšķirībā no pašapgādājoša cilvēka obligāti ir jāpārveido sava
sākotnējā bioloģiskā vienaldzība par cilvēku ārpus viņa paša ģimenes labklājību. Viņam ir jāpielāgo
sava rīcība sociālās sadarbības prasībām un jāuzlūko savu līdzcilvēku panākumi kā sev pašam
nepieciešami. No šī viedokļa raugoties, sociālās sadarbības mērķi varētu raksturot kā vislielākā skaita
vislielākās laimes īstenošana. Gandrīz neviens neuzdrīkstētos iebilst šādai visvēlamākās situācijas
definīcijai un nepiekrist, ka nav labi redzēt pēc iespējas vairāk cilvēkus pēc iespējas laimīgākus. Visi
uzbrukumi, kas vērsti pret Bentema formulu, ir centrēti ap neskaidrību un pārpratumiem par laimes
jēdzienu; tie nav skāruši postulātu, ka labais, lai kas tas arī nebūtu, ir jāsniedz vislielākajam skaitam.
Tomēr, ja mēs labklājību izskaidrojam šādi, uzskatam nav nekādas specifiskas nozīmes. To var piesaukt
jebkāda veida sociālas organizācijas pamatojumam. Ir fakts, ka daži nēģeru verdzības aizstāvji apgalvo,
ka verdzība ir vislabākais līdzeklis, kā padarīt nēģerus laimīgus, un ka pašlaik Dienvidos daudzi baltie
no sirds tic, ka stingra segregācija melnādainajam cilvēkam ir ne mazāk izdevīga, cik tā šķietami ir
baltādainajam cilvēkam. Gobiņo un nacistu paveida rasisma galvenā tēze ir tāda, ka visaugstāko rasu
hegemonija ir derīga pat zemāko rasu patiesajām interesēm. Princips, kas ir pietiekami plašs, lai
pārklātu visas doktrīnas - lai cik pretrunā viena otrai tā nebūtu -, vispār nav lietojams.
Tomēr labklājības propagandistu mutēs labklājības jēdzienam ir noteikta nozīme. Viņi apzināti izmanto
terminu, kura vispārēji pieņemtā nozīme nepieļauj nekādu pretestību. Neviens kārtīgs cilvēks nevēlas
būt tik pārsteidzīgs, lai paustu iebildumus pret labklājības īstenošanu. Nepamatoti sev piedēvējot
sevišķās tiesības saukt pašiem savu programmu par labklājības programmu, labklājības propagandisti
vēlas triumfēt ar lētas loģikas triku. Viņi vēlas padarīt savas idejas drošas pret kritiku, piedēvējot tām
vārdu, kurš visiem patīk. Viņu terminoloģija jau ietver, ka visi pretinieki ir nelieši ar sliktiem
nodomiem, kas vēlas veicināt savas savtīgās intereses, kaitējot labu ļaužu vairākumam.
Rietumu civilizācijas nožēlojamais stāvoklis slēpjas tieši tajā, ka nopietni cilvēki var izmantot tādas
siloģisma viltības, nesaskaroties ar stingru rājienu. Ir atvērti tikai divi izskaidrojumi. Vai šie
pašpasludinātie labklājības ekonomisti paši neapzinās savas spriešanas loģisko nepieļaujamību; vai viņi
ir izvēlējušies šo argumentācijas veidu apzināti, lai saviem maldiem rastu patvērumu aiz darba, kura
mērķis ir priekšlaikus atbruņot visus pretiniekus. Jebkurā gadījumā viņu pašu rīcības viņus nodod.
Nekas nav jāpiebilst apcerējumiem iepriekšējās nodaļās par dažādu veidu iejaukšanās ietekmēm.
Smagie labklājības ekonomikas sējumi nav devuši nekādus argumentus, kas padarītu par spēkā
neesošiem mūsu secinājumus. Vienīgais uzdevums, kas vēl ir atlicis, ir labklājības propagandistu darba
kritiskās daļas, viņu apsūdzības tirgus ekonomikai izpēte.
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Visās šajās kaislīgajās labklājības skolas runās beigu beigās izkristalizējas trīs punkti. Kapitālisms ir
slikts, viņi teic, jo pastāv nabadzība, ienākumu un turības nevienlīdzība un nedrošība.

2. Nabadzība
Mēs varam attēlot apstākļus lauksaimnieku sabiedrībā, kurā katrs tās loceklis apstrādā zemes gabalu,
kurš ir pietiekami liels, lai apgādātu sevi un savu ģimeni ar visu dzīvei obligāti nepieciešamo. Tādā ainā
mēs varam iekļaut dažu speciālistu, kvalificētu amatnieku, piemēram, kalēju un profesionāļu,
piemēram, ārstu esību. Mēs varam pat iet tālāk un pieņemt, ka dažiem cilvēkiem nepieder sava ferma,
bet viņi ir strādnieki citu cilvēku fermās. Darba devējs atalgo viņus par viņu palīdzību un parūpējas par
viņiem, kad slimības vai vecuma dēļ viņi nevar strādāt.
Šāds ideālas sabiedrības izklāsts bija pamatā daudzu utopistu plāniem. Vispār tas tika īstenots uz kādu
laiku kādās kopienās. Tuvākā pieeja tā īstenošanai iespējams bija kopiena, kuru jezuītu mācītāji
izveidoja valstī, kas pašlaik ir Paragvaja. Tomēr nav nepieciešams izpētīt tādas sociālās organizācijas
sistēmas nopelnus. Vēstures attīstība sašķaidīja to gabalos. Tās robežas bija pārāk šauras cilvēku
skaitam, kas pašlaik dzīvo uz Zemes virsas.
Tādas sabiedrības raksturīga vājība ir tas, ka iedzīvotāju skaita palielinājuma rezultātā pieaug
nabadzība. Ja miruša fermera īpašums tiek sadalīts starp viņa bērniem, rocība beigu beigās kļūst tik
maza, ka viņi vairs nevar pietiekami apgādāt ģimeni. Visi ir zemes īpašnieki, bet visi ir ārkārtīgi
nabadzīgi. Apstākļi, kādi dominēja Ķīnas plašajās ārēs sniedz skumju mazu zemes gabalu apstrādātāju
nožēlojamā stāvokļa ilustrāciju. Alternatīva šādam iznākumam ir milzīgu proletāriešu bez zemes masu
rašanās. Tad plaša plaisa šķir bez mantojuma atstātos nabagus no laimīgajiem fermeriem. Viņi ir
izstumto šķira, kuras pastāvēšana pati par sevi sabiedrībai rada neatrisināmu problēmu. Viņi velti
meklē iztikas līdzekļus. Sabiedrībai no viņiem nav nekādas jēgas. Viņi ir nabagi.
Kad laikos pirms modernā kapitālisma celšanās valstsvīri, filozofi un juristi atsaucās uz nabagiem un
nabadzības problēmām, viņi domāja par šiem pārāk daudzajiem nožēlojamiem cilvēkiem. Laissez faire
un tās atzars - industriālisms - pārvērta darbam derīgos nabagus par algas pelnītājiem. Netraucētā
tirgus sabiedrībā ir cilvēki ar augstākiem ienākumiem un ir tādi ar zemākiem ienākumiem. Vairs nav
cilvēku, kuri, lai gan spēj un ir gatavi strādāt, nevar atrast regulāru darbu, jo sociālajā ražošanas
sistēmā viņiem nav atlikusi vieta. Tomēr liberālisms un kapitālisms pat savos plaukuma laikos bija
ierobežots salīdzinoši nelielās teritorijās rietumu un centrālajā Eiropā, Ziemeļamerikā un Austrālijā.
Pārējā pasaulē simtiem miljoni joprojām velk dzīvību uz bada sliekšņa. Viņi ir nabagi vai ubagi senajā šī
termina nozīmē - pārāk daudz un nevajadzīgi, nasta sev un apslēpts drauds saviem mazākumā
esošiem veiksmīgākiem līdzpilsoņiem.
Šo nožēlojamo masu - galvenokārt ar citu ādas krāsu - trūkumu neizraisīja kapitālisms, bet gan
kapitālisma neesamība. Tomēr ar laissez faire triumfu daudzām Rietumeiropas tautām klātos vēl
sliktāk nekā kūlijiem. Āzijas problēma ir tas, ka uz vienu iedzīvotāju investētā kapitāla daļa ir ārkārtīgi
neliela salīdzinājumā ar Rietumu kapitāla aprīkojumu. Dominējošā ideoloģija un sociālā sistēma, kas ir
tās atvasinājums, iegrožo uz peļņu orientētas uzņēmējdarbības attīstību. Vietējā kapitāla uzkrāšana ir
ļoti niecīga un tiek izrādīts naidīgums pret ārvalstu investoriem. Daudzās no šīm valstīm iedzīvotāju
skaita palielinājums pat pārsniedz pieejamā kapitāla palielinājumu.
Ir nepareizi vainot Eiropas lielvaras par masu nabadzību to bijušajās koloniālajās impērijās. Ieguldot
kapitālu, ārvalstu valdnieki izdarīja visu, ko spēja izdarīt, lai uzlabotu materiālo labklājību. Baltie nav
vainīgi, ka austrumu tautas atturīgi atsakās no saviem tradicionālajiem principiem un izjūt riebumu
pret kapitālismu kā pret svešu ideoloģiju.
Kamēr pastāv netraucēts kapitālisms, vairs nav nekādu jautājumu par nabadzību tādā ziņā, kādā šis
termins tiek izmantots nekapitālistiskas sabiedrības apstākļos. Iedzīvotāju skaita pieaugums nerada
liekas mutes, bet gan papildu rokas, kuru izmantojums veido papildu turību. Nav darbspējīgu ubagu.
No ekonomiski atpalikušu valstu viedokļa raugoties, konflikti starp „kapitālu” un „darbu”
kapitālistiskās valstīs parādās kā konflikti priviliģētā augstākajā šķirā. Aziātu skatījumā amerikāņu
autoražošanas strādnieks ir „aristokrāts”. Viņš ir cilvēks, kurš pieder 2 procentiem Zemes iedzīvotāju,
kuru ienākumi ir visaugstākie. Ne tikai rases ar citu ādas krāsu, bet arī slāvi, arābi un dažas citas tautas
uzskata kapitālistisko valstu pilsoņu apmēram 12 vai 15 procentu no kopējās cilvēces - ienākumus kā
savas materiālās labklājības samazinājumu. Viņi nespēj apzināties, ka par šo šķietami priviliģēto grupu
labklājību - bez migrācijas barjeru ietekmēm - netiek samaksāts ar viņu pašu nabadzību un ka
galvenais šķērslis viņu pašu apstākļu uzlabojumam ir riebums pret kapitālismu.
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Kapitālismā nabadzības jēdziens attiecas tikai uz tiem cilvēkiem, kas nav spējīgi par sevi parūpēties.
Pat tad, ja mēs neņemam vērā bērnu gadījumu, mums ir jāapzinās, ka vienmēr būs tādi
darbnespējīgie. Kapitālisms, uzlabojot masu dzīves līmeni, higiēnas apstākļus un profilakses un
terapeitiskās metodes, nenovērš ķermeņa nespēju. Ir taisnība, ka pašlaik daudz cilvēku, kuri pagātnē
būtu bijuši nolemti darbnespējai visa mūža garumā, tagad atjaunojas ar pilnu sparu. Tomēr no otras
puses daudzi, kuri ar iedzimtiem trūkumiem, slimībām vai pēc negadījumiem agrākos laikos būtu
gājuši bojā ātrāk, izdzīvo kā pastāvīgi darbnespējīgi cilvēki. Turklāt vidējā dzīves ilguma
pagarinājumam ir tendence uz gados vecu cilvēku, kas vairs nespēj nopelnīt iztikai, skaita
palielinājumu.
Darbnespējīgo problēma ir specifiska cilvēces un sabiedrības problēma. Nespējīgiem dzīvniekiem ir
jāaiziet bojā ātri. Viņi mirst bada nāvē vai kļūst par upuri savas sugas ienaidniekiem. Nežēlīgam
cilvēkam nav nekāda žēluma pret tiem, kas neatbilst standartam. Attiecībā uz tiem daudzas ciltis
praktizēja nežēlīgas iznīcināšanas barbariskās metodes, kādas mūslaikos izmantoja nacisti. Pati par
sevi salīdzinoši liela skaita invalīdu esība, lai cik tas paradoksāli arī nebūtu, ir civilizācijas un materiālas
labklājības raksturpazīme.
To invalīdu, kuriem trūkst iztikas līdzekļu un par kuriem nerūpējas viņu tuvākie radinieki, apgādāšana
ilgstoši ir bijusi uzskatīta par labdarības uzdevumu. Nepieciešamo finansējumu dažreiz ir sniegušas
valdības, bet daudz biežāk tie ir bijuši brīvprātīgi ziedojumi. Katoļu ordeņi un draudzes un dažas
protestantu institūcijas ir paveikušas brīnumus tādu ziedojumu vākšanā un to pienācīgā izmantojumā.
Pašlaik ir arī daudz ar nereliģisku nodibinājumu, kas sacenšas ar tām cildenā sāncensībā.
Labdarības sistēmu kritizē par diviem trūkumiem. Viens ir niecīgais pieejamo līdzekļu daudzums.
Tomēr, jo tālāk attīstās kapitālisms un palielinās turība, jo pietiekamāks kļūst labdarības finansējums.
No vienas puses cilvēki vairāk ir gatavi ziedot daļu no savas labklājības uzlabojuma. No otras puses
vienlaicīgi samazinās trūcīgo skaits. Pat tiem, kuru ienākumi ir mēreni, tiek sniegta iespēja - ar
ietaupīšanas un apdrošināšanas politikām - nodrošināties pret negadījumiem, slimību, vecumu, savu
bērnu izglītībai un atraitņu un bāreņu atbalstam. Ir ļoti iespējams, ka labdarības institūciju
finansējums būtu pietiekams kapitālistiskajās valstīs, ja iejaukšanās politika nenodarītu kaitējumu
būtiskām tirgus ekonomikas institūcijām. Kredīta paplašināšana un naudas daudzuma uzpūšanās
palielinājums kaitē „vienkāršā cilvēka” mēģinājumiem ietaupīt un uzkrāt rezerves mazāk labvēlīgām
dienām. Tomēr citas iejaukšanās procedūras ir ne mazāk kaitīgas algas pelnītāju un algotu darbinieku,
amatnieku un mazo uzņēmumu īpašnieku būtiskajām interesēm. Lielākā daļa to, kuriem palīdzību
sniedz labdarības institūcijas, cieš trūkumu tikai iejaukšanās dēļ. Vienlaikus uzpūšana un pūliņi
samazināt procentu likmi zem potenciālajām tirgus likmēm praktiski atsavina ziedojumus slimnīcām,
patversmēm, bāreņu namiem un līdzīgām iestādēm. Kamēr labklājības propagandisti žēlojas par
palīdzībai pieejamā finansējuma nepietiekamību, viņi žēlojas par vienu no rezultātiem viņu pašu
aizstāvētajām politikām.
Otrs trūkums, kas tiek piedēvēts labdarības sistēmai, ir tas, ka tā ir tikai labdarība un līdzjūtība.
Nabadzīgajam nav nekāda tiesiska prasījuma par viņam izrādīto laipnību. Viņš ir atkarīgs no labvēlīgu
cilvēku žēlsirdības, no labsirdības jūtām, kādas izraisa viņa posts. Tas, ko viņš saņem, ir brīvprātīga
dāvana, par kuru viņam jābūt pateicīgam. Būt par cilvēku, kas dzīvo no žēlastības dāvanām, ir
apkaunojoši un pazemojoši. Tas ir pašlepnam cilvēkam nepanesams stāvoklis.
Šīs sūdzības ir nepamatotas. Tādi trūkumi patiešām ir raksturīgi visa veida labdarībai. Tā ir sistēma, kas
samaitā gan devējus, gan saņēmējus. Tā padara pirmos paštaisnus un pēdējos padevīgus un lišķīgus.
Tomēr vienīgi kapitālistiskās vides mentalitāte liek cilvēkiem just necienību pret žēlastības dāvanu
sniegšanu un saņemšanu. Ārpus naudas saiknes un starp pircējiem un pārdevējiem veikto tīri lietišķo
darījumu jomas visas cilvēku savstarpējās attiecības sabojā viena un tā pati neizdošanās. Tieši šī
personīgā elementa tirgus darījumos trūkumu apraud visi, kas vaino kapitālismu par bezjūtību un
505
nesaudzību. Tādu kritiķu skatījumā sadarbība pēc do tu des principa atņem cilvēcīgās īpašības visām
sabiedriskajām saitēm. Tā ar līgumiem aizstāj brālīgu mīlestību un gatavību sniegt savstarpēju
palīdzību. Šie kritiķi apsūdz kapitālisma tiesisko kārtību par „cilvēcīgās puses” atstāšanu novārtā. Viņi
ir pretrunīgi, kad vaino labdarības sistēmu par paļaušanos uz žēlsirdības jūtām.
Feodāla sabiedrība tika dibināta uz labvēlības un to, kas saņēmuši labvēlību, pateicības aktiem.
Visvarenais pavēlnieks sniedza labvēlību vasalim un pēdējais viņam bija parādā personīgu uzticību.
Apstākļi bija cilvēcīgi tik lielā mērā, cik pakļautajiem bija jāskūpsta savu augstāk stāvošo rokas un
jāizrāda pakļāvība viņiem. Feodālā vidē labvēlības elements, kas raksturīgs labdarības aktiem, neradīja
505
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aizvainojumu. Tas atbilda vispārēji pieņemtai ideoloģijai un praksei. Vienīgi sabiedrības iekārtā, kas
balstīta tikai uz līgumu saistībām, radās ideja sniegt trūcīgajiem tiesisku prasījumu - tiesības sniegt
prasību pret sabiedrību par iztikas līdzekļiem.
Metafiziskie argumenti, kas izvirzīti tādu tiesību uz iztikas līdzekļiem labā, ir balstīti dabisko tiesību
doktrīnā. Dabas Dieva priekšā visi cilvēki ir vienlīdzīgi un apveltīti ar neatņemamām tiesībām dzīvot.
Tomēr atsauce uz iedzimtu vienlīdzību noteikti ir nevietā, aplūkojot iedzimtas nevienlīdzības ietekmes.
Skumji, ka fiziska nespējība liedz daudziem cilvēkiem aktīvi piedalīties sociālajā sadarbībā. Dabas
likumu darbība padara šos cilvēkus par izstumtajiem. Viņi ir Dieva vai dabas pabērni. Mēs varam
pilnībā apstiprināt reliģiskos un ētiskos priekšrakstus, kas pasludina, ka cilvēka pienākums ir palīdzēt
savam nelaimīgajam brālim, kurš ir dabas nolemts. Tomēr šī pienākuma atzīšana neatbild uz
jautājumu par to, kādas metodes ir jāizmanto tā izpildei. Tā neprasa metožu izvēli, kas apdraudētu
sabiedrību un samazinātu cilvēka pūliņu ražīgumu. Nedz darbspējīgie, nedz nespējīgie neko neiegūtu
no pieejamo preču daudzuma samazinājuma.
Iesaistītajām problēmām nav praksioloģijas rakstura, un pie ekonomikas nevar vērsties pēc labākā
iespējamā to risinājuma. Tās attiecas uz pataloģiju un psiholoģiju. Tās atsaucas uz bioloģisku faktu, ka
bailes no nabadzības un pazemojošajām sekām, kuras rada labdarības atbalsta saņemšana, ir nozīmīgs
faktors, lai saglabātu cilvēka psiholoģisko līdzsvaru. Tās skubina cilvēku uzturēt sevi formā, izvairīties
no slimībām un negadījumiem un no gūtajiem ievainojumiem atgūties pēc iespējas ātrāk. Sociālās
drošības sistēma, jo īpaši vissenākā un vispilnīgākā - vācu -, shēma ir skaidri parādījusi nevēlamās
ietekmes, kas rodas no šo pamudinājumu likvidācijas.506 Neviena civilizēta kopiena nav cietsirdīgi
ļāvusi darbnespējīgajiem aiziet bojā. Tomēr labdarības palīdzības aizstāšana ar tiesiski spēkā esošu
prasījumu pēc atbalsta vai iztikas līdzekļiem nešķiet atbilstoša cilvēka dabai kā tādai. Nevis metafiziski
aizspriedumi, bet gan praktiska lietderīguma apsvērumi padarīja neiesakāmu tiesību ar prasības spēku
uz iztikas līdzekļiem izsludināšanu.
Turklāt ir ilūzija uzskatīt, ka tādu likumu stāšanās spēkā varētu atbrīvot nabadzīgo no pazemojošajām
iezīmēm, kas raksturīgas žēlastības dāvanu saņemšanai. Jo devīgāki šie likumi ir, jo sīkumainākam ir
jākļūst to pielietojumam. Birokrātu rīcības brīvība aizstāj to cilvēku, kuru iekšējā balss vada labdarības
aktus, rīcības brīvību. Ir grūti pateikt, vai šī izmaiņa padara nespējīgo likteni vieglāku.

3. Nevienlīdzība
Ienākumu un turības nevienlīdzība ir tirgus ekonomikai raksturīga pazīme. Tās likvidēšana pilnībā
iznīcinātu tirgus ekonomiku.507
Tie cilvēki, kas prasa vienlīdzību, vienmēr domā par savas spējas patērēt palielinājumu. Apstiprinot
vienlīdzības principu kā politisku postulātu, neviens nevēlas dalīties savos ienākumos ar tiem, kuriem
pieder mazāk. Kad amerikāņu algas pelnītājs atsaucas uz vienlīdzību, viņš domā, ka akcionāru
dividendes ir jāsaņem viņam. Viņš neierosina savu ienākumu samazinājumu to 95 procentu Zemes
iedzīvotāju, kuru ienākumi ir zemāki par viņa, labā.
Ienākumu nevienlīdzības nozīmi tirgus sabiedrībā nedrīkst jaukt ar tās nozīmi feodālā sabiedrībā vai
cita veida nekapitālistiskās sabiedrībās.508 Tomēr vēsturiskās attīstības gaitā šai pirmskapitālistiskajai
nevienlīdzībai bija svarīga nozīme.
Salīdzināsim Ķīnas vēsturi ar Anglijas vēsturi. Ķīna ir attīstījusi ļoti augstu civilizāciju. Pirms diviem
tūkstošiem gadu tā krietni apsteidza Angliju. Tomēr deviņpadsmitā gadsimta beigās Anglija bija bagāta
un civilizēta valsts, kamēr Ķīna bija nabadzīga. Tās civilizācija daudz neatšķīrās no posma, kādu tā jau
bija sasniegusi sen atpakaļ. Tā bija apturēta civilizācija.
Ķīna bija mēģinājusi īstenot ienākumu vienlīdzības principu lielākā mērā nekā to darīja Anglija. Zemes
īpašumi bija sadalīti daļās un apakšdaļās. Nebija lielas bez zemes esošu proletāriešu šķiras. Tomēr
astoņpadsmitā gadsimta Anglijā šī šķira bija ļoti liela. Ļoti ilgu laiku nelauksaimnieciskas
uzņēmējdarbības ierobežojošās prakses - tradicionālo ideoloģiju pasludinātas par svētām - kavēja
modernas uzņēmējdarbības rašanos. Tomēr, kad laissez-faire filozofija bija pavērusi ceļu
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kapitālismam, pavisam iznīcinot ierobežošanas politikas maldus, industriālisma attīstība varēja
virzīties paātrinātā tempā, jo bija jau pieejams nepieciešamais darbaspēks.
„Tehnikas laikmetu” neradīja - kā to iedomājās Zombarts - asa prāta apķērība, kas vienu dienu mistiski
nonāca dažu cilvēku prātos un pārvērta tos par „kapitālistiskiem cilvēkiem”. Vienmēr ir bijuši cilvēki,
kas ir gatavi gūt peļņu no labāka ražošanas pielāgojuma sabiedrības vajadzību apmierinājumam.
Tomēr viņus paralizēja ideoloģija, kas apķērību nosodīja kā netikumīgu un radīja institucionālus
šķēršļus tās iegrožošanai. Doktrīnu, kas apstiprināja tradicionālo ierobežojumu sistēmu, aizstāšana ar
laissez-faire filozofiju novērsa šos šķēršļus materiālam uzlabojumam un tādējādi aizsāka jaunu
laikmetu.
Liberālā filozofija uzbruka tradicionālai kastu sistēmai, jo tās saglabāšana bija nesavienojama ar tirgus
ekonomikas darbību. Tā aizstāvēja privilēģiju atcelšanu, jo vēlējās sniegt rīcības brīvību tiem cilvēkiem,
kuriem piemīt izdomas spējas vislētākajā veidā saražot vislielāko daudzumu vislabākās kvalitātes
produkcijas. Šajā viņu programmas negatīvajā aspektā utilitāristi un ekonomisti piekrita to, kas
uzbruka statusa privilēģijām, idejām no šķietamu dabas tiesību un visu cilvēku vienlīdzības doktrīnas
viedokļa. Abas šīs grupas bija vienisprātis savā atbalstā ar laiku noteiktam visu cilvēku vienlīdzības
principam. Tomēr šī vienprātība neizskauda pamata pretestību starp abām domas līnijām.
Dabas likuma skolas skatījumā visi cilvēki ir bioloģiski vienlīdzīgi un tādējādi viņiem ir neatņemamas
tiesības uz vienlīdzīgu visu lietu daļu. Pirmā teorēma ir uzkrītoši pretrunā šim faktam. Otrā teorēma,
konsekventi interpretējot, noved pie tādām aplamībām, ka tās atbalstītāji vispār atsakās no loģiskas
konsekvences un beigu beigās ikvienu institūciju - lai cik diskriminējoša un netaisna tā arī nebūtu - sāk
uzskatīt par savienojamu ar neatņemamo visu cilvēku vienlīdzību. Ievērojamie Virdžīnijas štata
iedzīvotāji, kuru idejas iedvesmoja Amerikas revolūciju, pieņēma nēģeru verdzības saglabāšanu.
Visdespotiskākā valdības sistēma, kādu vēsture jebkad ir pieredzējusi - boļševisms - izrādās kā pats
visu cilvēku vienlīdzības un brīvības principa iemiesojums.
Ar likumu noteiktas vienlīdzības liberālie aizstāvji pilnībā apzinājās to, ka cilvēki ir dzimuši nevienlīdzīgi
un ka tieši viņu nevienlīdzība rada sociālu sadarbību un civilizāciju. Viņu skatījumā ar likumu noteikta
vienlīdzība nebija veidota, lai izlabotu visuma nepielūdzamos faktus un liktu dabiskai nevienlīdzībai
izzust. Gluži pretēji tā bija instruments, lai nodrošinātu visai cilvēcei maksimālus ieguvumus, ko tā var
gūt no tās. No šī mirkļa nevienai cilvēka radītai institūcijai nevajadzētu liegt cilvēkam iegūt to pozīciju,
kādā viņš vislabāk var kalpot saviem līdzpilsoņiem. Liberāļi problēmu neaplūkoja no indivīdu šķietami
neatņemamu tiesību viedokļa, bet gan no sociāla un utilitāra viedokļa. Ar likumu noteikta vienlīdzība
viņu skatījuma ir laba, jo tā vislabāk kalpo visu interesēm. Tā atstāj vēlētāju ziņā lēmumu par to,
kuram ir jākļūst par amatpersonu, un patērētāju ziņā atstāj to, kuram ir jāvada ražošanas darbības.
Tādējādi tā likvidē vardarbīga konflikta cēloņus un nodrošina stabilu attīstību uz apmierinošāku
cilvēku situācijas stāvokli.
Šīs liberālās filozofijas triumfs radīja visas tās parādības, kuras kopumā tiek sauktas par mūsdienu
Rietumu civilizāciju. Tomēr šī jaunā ideoloģija varēja triumfēt vienīgi vidē, kurā ienākumu vienlīdzības
ideāls bija ļoti vājš. Ja astoņpadsmitā gadsimta angļi būtu raizējušies par nepiepildāmo ienākumu
vienlīdzības sapni, laissez-faire filozofija viņiem nebūtu patikusi tāpat, kā tā pašlaik nepatīk ķīniešiem
vai muhamedāņiem. Šajā ziņā vēsturniekam ir jāatzīst, ka feodālisma un muižniecības sistēmas
ideoloģiskais mantojums sniedza ieguldījumu mūsu moderno civilizāciju izaugsmē, lai cik atšķirīga tā
arī nebūtu.
Tie astoņpadsmitā gadsimta filozofi, kuriem svešas bija jaunās utilitārisma teorijas idejas, joprojām
varēja runāt par apstākļu Ķīnā vai muhamedāņu valstīs pārākumu. Viņi ļoti maz zināja, tā ir taisnība,
par austrumu pasaules sociālo uzbūvi. Aprobežotajā informācijā, ko bija ieguvuši, viņi saskatīja par
uzslavas cienīgu to, ka tur nepastāvēja tradicionālā aristokrātija un lieli zemes īpašumi. Viņi iedomājās,
ka šīm valstīm labāk bija izdevies izveidot vienlīdzību nekā tas bija izdevies viņu pašu valstīm.
Tad vēlāk deviņpadsmitajā gadsimtā šos apgalvojumus atjaunoja aplūkoto valstu nacionālisti. Šo
kavalkādi vadīja panslāvisms, kura aizstāvji cildināja sabiedriskās sadarbības izcilību, kādā to īstenoja
509
krievu mir un artel un dienvidslāvu zadruga . Attīstoties semantiskajai neskaidrībai, kas politisku
terminu nozīmi pārvērta gluži pretējā, epitets „demokrātisks” tagad tiek dāļāts ar dāsnu roku.
Musulmaņu tautas, kas vienmēr zināja tikai vienu valdības formu - neierobežotu absolūtismu - tiek
sauktas par demokrātiskām. Indijas nacionālisti ar prieku runā par tradicionālu indiešu demokrātiju!
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Mir, artel - no krievu valodas - pasaule, artelis. Zadruga - no serbu valodas - korporatīvs - neliela
kopiena, kuru veido vairākas ģimenes, kuras saista ne tikai radniecīgas, bet arī teritoriālas un
ekonomiskas saites.
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Ekonomisti un vēsturnieki ir vienaldzīgi attiecībā uz visiem tādiem emocionāliem vārdu plūdiem.
Raksturojot aziātu civilizācijas kā zemākas civilizācijas, viņi nepauž nekādus vērtību spriedumus. Viņi
tikai konstatē faktu, ka šīs tautas neradīja tos ideoloģiskos un institucionālos apstākļus, kurus
Rietumos radīja tā kapitālistu civilizācija, kuras pārākumu aziāti pašlaik bez ierunām pieņem, klaigājot
vismaz par tās tehnoloģiskajiem un terapeitiskajiem instrumentiem un piederumiem. Tieši tad, kad
tiek atzīts tas, ka pagātnē daudzu aziātu tautu kultūras krietni apsteidza savus Rietumu laikabiedrus,
tiek uzdots jautājums par to, kas izraisa attīstības apstāšanos Austrumos. Indiešu civilizācijas gadījumā
atbilde ir acīmredzama. Šeit neelastīgās kastu sistēmas dzelzs tvēriens kavēja individuālas iniciatīvas
rašanos un pašā dīglī iznīcināja ikvienu mēģinājumu novirzīties no tradicionāliem standartiem. Tomēr
Ķīna un muhamedāņu valstis bija - neņemot vērā salīdzinoši maza cilvēku skaita verdzību - brīvas no
kastu stingrības. Tajās valdīja autokrāti. Tomēr atsevišķi pavalstnieki bija vienlīdzīgi zem autokrāta. Pat
vergiem un einuhiem nebija liegts piekļūt visaugstākajām amatpersonām. Tieši šī vienlīdzība valdnieka
priekšā ir tas, uz ko cilvēki mūsdienās atsaucas, runājot par šķietami demokrātiskām šo austrumnieku
paražām.
Pavalstnieku ekonomiskās vienlīdzības uzskats, ar kuru šīs tautas un viņu valdnieki bija saistīti, nebija
labi definēts, bet gan izplūdis. Tomēr tas bija ļoti izteikts vienā ziņā, proti, pilnībā nosodot jebkāda
privāta indivīda lielas bagātības uzkrāšanu. Valdnieki uzskatīja turīgus pilsoņus par draudu savam
politiskajam pārākumam. Visi cilvēki - gan valdnieki, gan pakļautie - bija pārliecināti, ka neviens nevar
savākt bagātīgos ražošanas līdzekļus citā veidā, kā vien atņemot citiem to, kam pēc tiesībām vajadzētu
piederēt viņiem, un ka dažu turīgo bagātība ir daudzu nabadzības iemesls. Turīgu uzņēmēju pozīcija
visās austrumu valstīs bija ārkārtīgi nedroša. Viņi bija amatpersonu varā. Pat dāsni kukuļi nespēja
viņus pasargāt no atsavināšanas. Visa tauta līksmoja, kad vien pārtikušie uzņēmēji kļuva par upuriem
valdības institūciju skaudībai un naidam.
Šis pret bagātību vērstais gars aizkavēja civilizācijas attīstību Austrumos un turēja masas uz bada
sliekšņa. Tā kā kapitāla uzkrāšana bija iegrožota, nevarēja būt nekādu jautājumu par tehnoloģisku
uzlabojumu. Kapitālisms ienāca Austrumos kā ievesta sveša ideoloģija, kuru uzspieda atvalstu armijas
un jūras spēki kā koloniālu kundzību vai ārpusteritorijas jurisdikciju. Šīs vardarbīgās metodes noteikti
nebija piemēroti līdzekļi, lai mainītu austrumnieku tradicionāli noskaņoto mentalitāti. Tomēr šī fakta
atzīšana nepadara par spēkā neesošu apgalvojumu, ka riebums pret kapitāla uzkrāšanu bija tas, kas
daudzus simtus miljonu aziātu nolēma nabadzībai un badam.
Vienlīdzības uzskats, kas prātā ir mūsu laikabiedriem labklājības propagandistiem, ir aziātiskās
vienlīdzības idejas atdarinājums. Lai gan izplūdis visos citos aspektos, tas ir ļoti skaidrs savā riebumā
pret lielu bagātību. Tas iebilst pret lieliem uzņēmumiem un lielu mantu. Tas aizstāv dažādus
pasākumus, lai kavētu atsevišķu uzņēmumu izaugsmi un radītu lielāku vienlīdzību ar atsavinošu
ienākumu un īpašumu aplikšanu ar nodokļiem. Un tam patīk nesaprātīgo masu skaudība.
Konfiscējošu politiku tūlītējas ekonomiskās sekas jau ir bijušas aplūkotas.510 Ir acīmredzams, ka
ilgtermiņā tādu politiku iznākumam ir jābūt ne tikai tālākas kapitāla uzkrāšanas, bet arī iepriekš
uzkrātā kapitāla patēriņa palēninājumam vai pilnīgam ierobežojumam. Tās ne tikai apturētu tālāku
attīstību uz lielāku materiālo labklājību, bet pat pagrieztu otrādāk šo tendenci un radītu tendenci uz
progresējošu nabadzību. Āzijas ideāli triumfētu; un beigās Austrumi un Rietumi satiktos vienādā posta
līmenī.
Labklājības skola izliekas ne tikai aizstāvam visas sabiedrības intereses pret peļņu meklējošo uzņēmēju
savtīgajām interesēm; tā turklāt arī apgalvo, ka ņem vērā tautas ilgtermiņa sekulārās intereses pret
spekulantu, veicinātāju un kapitālistu, kurus saista tikai peļņas gūšana un kuriem nerūp visas
sabiedrības nākotne, interesēm. Šis otrais apgalvojums, protams, ir nesavienojums ar uzsvaru, kādu
skola liek uz īstermiņa politikām pret ilgtermiņa bažām. Tomēr konsekvence nav viens no labklājības
doktrināru tikumiem. Argumenta dēļ neņemsim vērā šo pretrunu viņu apgalvojumos un pārbaudīsim
tos bez atsauces uz to neatbilstību.
Ietaupīšana, kapitāla uzkrāšana un ieguldīšana attur aplūkoto summu no kārtējā patēriņa un atvēl to
nākotnes apstākļu uzlabojumam. Taupītājs atsakās no kārtējā apmierinājuma palielinājuma, lai
uzlabotu pats savu un savas ģimenes labklājību tālākā nākotnē. Viņa nodomi noteikti ir savtīgi izplatītā
šī termina nozīmē. Tomēr viņa savtīgās rīcības ietekmes ir labvēlīgas gan visas sabiedrības, gan visu tās
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locekļu ilgtermiņa sekulārajām interesēm. Viņa rīcība rada visas tās parādības, kurām pat
visfanātiskākie labklājības propagandisti lieto epitetus ekonomisks uzlabojums un progress.
Labklājības skolas aizstāvētās politikas novērš pamudinājumu privātajiem pilsoņiem ietaupīt. No
vienas puses pasākumi, kas virzīti uz lielu ienākumu un bagātības samazinājumu ievērojami samazina
vai pilnībā iznīcina turīgāko cilvēku spēju ietaupīt. No otras puses summas, kādas cilvēki ar mēreniem
ienākumiem iepriekš atvēlēja kapitāla uzkrāšanai, tiek manipulētas tādā veidā, lai novirzītu tās uz
patēriņa līnijām. Kad pagātnē cilvēks ietaupīja, uzticot naudu krājbankai vai izņemot apdrošināšanas
polisi, banka vai apdrošināšanas kompānija veica ieguldījumu atbilstošā apmērā. Pat tad, ja taupītājs
vēlāk patērēja uzkrātās summas, neradās nekāda kapitāla izņemšana un kapitāla patērēšana.
Krājbanku un apdrošināšanas kompāniju kopējās investīcijas pakāpeniski palielinājās, neskatoties uz
šīm izņemšanām.
Pašlaik dominē tendence arvien vairāk spiest bankas un apdrošināšanas kompānijas uz ieguldījumu
valdības obligācijās. Sociālās apdrošināšanas institūciju finansējumu pilnībā veido valsts parāda
īpašumtiesības. Kamēr valsts parādu radīja kārtējo izdevumu tēriņi, indivīda ietaupītā rezultātā
kapitāls netika uzkrāts. Ja netraucētā tirgus ekonomikā ietaupīšana, kapitāla uzkrāšana un ieguldījums
sakrīt, tad iejaukšanās politikas ekonomikā atsevišķu pilsoņu ietaupīto var izšķiest valdība. Atsevišķs
pilsonis ierobežo savu kārtējo patēriņu, lai apgādātu savu nākotni; tā rīkojoties viņš iegulda savu daļu
sabiedrības tālākā ekonomikas virzībā un savu līdzpilsoņu dzīves līmeņa uzlabojumā. Tomēr valdība
iejaucas un novērš indivīda rīcības sociāli labvēlīgās ietekmes. Nekas labāk par šo piemēru neapgāž
labklājības banalitāti, kas pretnostata savtīgu un aprobežotu indivīdu, kuru saista tikai mirklīgo prieku
izbaudīšana un kuru nekādi neuztrauc viņa līdzcilvēku labklājība un mūžīgas sabiedrības bažas, un
tālredzīgu augstsirdīgu valdību, kas nenogurstoši nodevusies ilgstošas visas sabiedrības labklājības
veicināšanai.
Labklājības propagandists, tiesa, pauž divus iebildumus. Pirmais, ka indivīda motivācija ir savtība, bet
valdība ir pilna labiem nodomiem. Argumenta dēļ atzīsim, ka indivīdi ir velnišķi un valdītāji ir eņģelim
līdzīgi. Tomēr dzīvē un realitātē nozīme - neskatoties uz to, ko Kants teica par pretējo - ir nevis labiem
nodomiem, bet gan sasniegumiem. Sabiedrības pastāvēšanu un attīstību iespējamu padara tieši tas,
ka miermīlīga sadarbība darba sociālajā dalīšanā ilgtermiņā vislabāk kalpo visu indivīdu savtīgajām
bažām. Tirgus sabiedrības augstais stāvoklis ir tas, ka visa tās funkcionēšana un darbošanās ir šī
principa piepildījums.
Otrais iebildums norāda, ka labklājības sistēmā ar valdības kapitāla uzkrāšanu un valsts investīcijām ir
jāaizstāj privāta uzkrāšana un investīcijas. Tas attiecas uz to, ka ne visi līdzekļi, kurus valdība pagātnē
aizņēmās, tika iztērēti kārtējiem izdevumiem. Ievērojama daļa tika ieguldīta ceļu, dzelzceļu, ostu,
lidostu, spēkstaciju būvēšanā un citos sabiedriskos darbos. Vēl viena ne mazāk uzkrītoša daļa tika
iztērēta aizsardzības karu vešanai, kuru, kā jāatzīst, nevarēja finansēt ar citām metodēm. Tomēr
iebildumam nav jēgas. Svarīgi ir tas, ka daļu indivīda ietaupījumu valdība izmanto kārtējam patēriņam
un ka nekas neattur valdību no šīs daļas palielināšanas tik lielā mērā, ka tā faktiski uzsūc visu.
Ir acīmredzams, ka gadījumā, ja valdība padara neiespējamu saviem pavalstniekiem uzkrāt un ieguldīt
papildu kapitālu, atbildība par jauna kapitāla veidošanu - ja tāda vispār būs - gulstas uz valdību.
Labklājības propagandists, kura viedoklī valdības kontrole ir sinonīms Dieva liktenīgajai gādībai, kas
gurdi un nemanāmi vada cilvēci uz augstākiem un pilnīgākiem posmiem nenovēršamajā attīstības
progresā, nespēj saskatīt problēmas juceklību un tās sazarojumus.
Ne tikai tālākai ietaupīšanai un papildu kapitāla uzkrāšanai, bet arī kapitāla saglabāšanai tā pašreizējā
līmenī ir nepieciešama pašreizējā patēriņa samazināšana, lai vēlāk apgāde būtu pietiekamāka. Tā ir
511
abstinence - atturība no apmierinājumiem, kurus varētu gūt tūlīt. Tirgus ekonomika rada vidi, kurā
tāda atturēšanās tiek īstenota līdz noteiktam mēram un kurā tās rezultāts - uzkrātais kapitāls - tiek
ieguldīts tajās līnijās, kurās vislabāk apmierina vissteidzamākās patērētāju vajadzības. Rodas
jautājumi, vai valdības kapitāla uzkrāšana var aizstāt privātu uzkrāšanu un kādā veidā valdība ieguldītu
papildu uzkrāto kapitālu. Šīs problēmas neattiecas tikai uz sociālistu sabiedrību. Tās ir ne mazāk
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Šī fakta secināšana, protams, nav apstiprinājums teorijām, kas mēģināja aprakstīt procentus kā
„balvu” par atturēšanos. Īstenības pasaulē nav nekādas mītiskas aģentūras, kas apbalvo vai soda.
Iepriekš XIX nodaļā ir parādīts, kas patiesībā ir sākotnējie procenti. Tomēr pret šķietamu Lasalla ironiju
(„Herr Bastiat-Schulze von Delitzsch in Gesammelte Reden und Schriften“ („Bastiats-Šulces fon Deitcša
kunga savāktās runas un raksti”), Bernšteina redakcijā, V, 167), kas atkārtota neskaitāmās mācību
grāmatās, ir labi uzsvērt, ka ietaupīšana ir grūtības (Entbehrung) tik tālu, cik tā atņem ietaupītājam
tūlītēju baudījumu.
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steidzamas intervences sistēmā, kas ir pilnībā vai gandrīz pilnībā likvidējusi apstākļus, kas rada privāta
kapitāla veidošanos. Pat Savienotās Valstis izteikti arvien vairāk tuvojas tādai situācijai.
Aplūkosim gadījumu ar valdību, kura ir ieguvusi kontroli pār ievērojamas daļas pilsoņu ietaupījumu
izmantojumu. Sociālās apdrošināšanas sistēmas, privāto apdrošināšanas kompāniju, banku
ietaupījumu un komercbanku investīcijas lielā mērā nosaka varas iestādes un tās tiek novirzītas valsts
parādā. Privātie pilsoņi joprojām ir ietaupītāji. Tomēr tas, vai viņu ietaupījumi rada vai nerada kapitāla
uzkrāšanu un tādējādi palielina vai nepalielina ražošanas aparāta uzlabojumam pieejamo ražošanas
līdzekļu daudzumu, ir atkarīgs no valdības aizņemto līdzekļu izmantojuma. Ja valdība izšķiež šīs
summas, tērējot tās kārtējiem izdevumiem vai neefektīvi ieguldot, kapitāla uzkrāšanas process, kādu
to sāka ietaupošie indivīdi un turpināja banku un apdrošināšanas uzņēmumu veiktās ieguldījumu
darbības, ir pārtraukts. Abu ceļu salīdzinājums varētu izskaidrot šo jautājumu:
Netraucētas tirgus ekonomikas procesā Bils ietaupa vienu simtu dolāru un nogulda to krājbankā. Ja
viņš ir gudrs, izvēloties banku, kas ir gudra aizdodot un investējot, tad rodas kapitāla palielinājums un
tas rada darba galējā ražīguma pieaugumu. No tādējādi saražotā pārpalikuma daļa nonāk pie Bila kā
procenti. Ja Bils rupji kļūdās savā bankas izvēlē un uztic savus simts dolāru bankai, kura cieš neveiksmi,
viņš paliek tukšām rokām.
Valdības iejaukšanās ietaupīšanā un ieguldīšanā procesā Pols 1940.gadā ietaupa, samaksājot vienu
simtu dolāru valsts sociālās apdrošināšanas institūcijai.512 Viņš pretī saņem prasījumu, kas praktiski ir
beznosacījuma valdības „es esmu jums parādā” dokuments. Ja valdība iztērē simts dolārus kārtējiem
izdevumiem, nerodas nekāds papildu kapitāls un neveidojas darba ražīguma palielinājums. Valdības
„es esmu jums parādā” ir čeks, kas izrakstīts nākotnes nodokļu maksātājiem. 1970.gadā kādam
Pīteram var nākties izpildīt valdības doto solījumu, lai gan viņš pats negūst nekādu labumu no tā, ka
Pols 1940.gadā ietaupīja vienu simtu dolāru.
Tādējādi kļūst skaidrs, ka nav jāaplūko padomju Krievija, lai izprastu valsts finanšu nozīmi mūsdienās.
Nederīgais arguments, ka valsts parāds nav nasta, jo „mēs esam sev to parādā”, ir maldinošs.
1940.gada Poli nav sev to parādā. Tieši 1970.gada Pīteri ir tie, kas ir parādā 1940.gada Po nliem. Visa
sistēma ir īstermiņa principa virsotne. 1940.gada valstsvīri risina savas problēmas novirzot tās
1970.gada valstsvīriem. Tajā laikā 1940.gada valstsvīrs būs miris vai cienījams valstsvīrs, kas lepojas
par savu lielisko sasniegumu - sociālo drošību.
Labklājības skolas fabulas par Ziemassvētku vecīti raksturo to pilnīga nespēja aptvert kapitāla
problēmas. Tieši šis trūkums liek liegt tām labklājības ekonomikas nosaukumu, ar kuru tās raksturo
savas doktrīnas. Tas, kurš neņem vērā pieejamo ražošanas līdzekļu trūkumu, nav ekonomists, bet gan
ir fabulists. Viņš neaplūko realitāti, bet gan teiksmainu pārpilnības pasauli. Mūsdienu labklājības
skolas - tāpat kā sociālistu autoru - vārdu plūdi ir balstīti uz nešaubīgu pieņēmumu, ka ir pārpilns
ražošanas līdzekļu piedāvājums. Tad, protams, šķiet viegli atrast zāles visām slimībām, sniegt ikvienam
„atbilstoši viņa vajadzībām” un padarīt ikvienu pilnībā laimīgu.
Ir taisnība, ka labklājības skolas aizstāvjus uztrauc neskaidrais uzskats par iesaistītajām problēmām.
Viņi apzinās, ka kapitāls ir jāsaglabā neskarts, lai nekaitētu nākotnes darba ražīgumam.513 Tomēr šie
autori arī nespēj saprast, ka pat kapitāla uzturēšana vien ir atkarīga no prasmīgas investīciju problēmu
risināšanas, ka tas vienmēr ir veiksmīgas spekulācijas auglis un ka pūliņiem saglabāt kapitālu neskartu
ir nepieciešami iepriekšēji ekonomiskie aprēķini un tādējādi tirgus ekonomikas darbība. Citi labklājības
propagandisti pilnībā ignorē šo jautājumu. Nav svarīgi, vai viņi šajā ziņā piekrīt vai nepiekrīt marksisma
sistēmai vai arī ķeras izgudrot jaunus nepiepildāmus uzskatus, piemēram, noderīgu lietu
514
„pašdarbojošu raksturu”.
Jebkurā gadījumā viņu mācības ir veidotas, lai sniegtu pamatojumu
doktrīnai, kas vaino pārmērīgu ietaupīšanu un pārāk mazu patēriņu par visu, kas ir neapmierinošs, un
iesaka tērēšanu kā panaceju.
Kad ekonomisti izdara lielu spiedienu, daži propagandisti un sociālisti atzīst, ka no vidējā dzīves līmeņa
pasliktināšanās var izvairīties vienīgi saglabājot jau uzkrāto kapitālu un ka ekonomikas uzlabojums ir
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Nav atšķirības, vai pats Pauls samaksā šos simts dolārus, vai likums liek viņa darba devējam tos
samaksāt. Skatīt iepriekš 602.lpp.
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„The Economics of Welfare” („Labklājības ekonomika”) izdevumi un dažādi raksti. Profesora Pigū
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atkarīgs no papildu kapitāla uzkrāšanas. Kapitāla saglabāšana un jauna kapitāla uzkrāšana, viņi teic,
turpmāk būs valdības uzdevums. Tās vairs netiks atstātas indivīdu, kas uztraucas vienīgi paši par savas
un savas ģimenes bagātības vairošanu, savtībai; varas iestādes tās kārtos no kopējās labklājības
skatījuma.
Jautājuma būtība ir tieši savtības darbībā. Nevienlīdzības sistēmā šī savtība mudina cilvēku ietaupīt un
vienmēr ieguldīt savus ietaupījumus, lai vislabāk piepildītu patērētāju vissteidzamākās vajadzības.
Vienlīdzības sistēmā šī motivācija gaist. Patēriņa samazinājums tūlītējā nākotnē ir manāms trūkums trieciens indivīdu savtīgajiem mērķiem. Pieejamā piedāvājuma attālākos nākotnes periodos
palielinājums, kas ir sagaidāms no šī tūlītējā trūkuma, ir mazāk atzīstams vidējā prāta vērtējumā.
Turklāt tās izdevīgās ietekmes - sabiedriskās uzkrāšanas sistēmā - ir tik retināti izklātas, ka cilvēkam tās
tik tikko šķiet kā piemērota atlīdzība par to, kam viņš iet cauri pašlaik. Labklājības skola dzīvespriecīgi
pieņem, ka gaidas par to, ka pašreizējās ietaupīšanas augļus vienlīdzīgi plūks visa nākotnes paaudze,
ikviena savtīgumu virzīs uz lielāku ietaupīšanu. Tādējādi tā kļūst par upuri secinājumiem no Platona
ilūzijas, ka liegums cilvēkiem zināt, kuru bērnu vecāki viņi ir, iedvesmo viņos vecāku jūtas pret visiem
jaunākiem cilvēkiem. Būtu bijis gudri, ja labklājības skola rūpīgi ievērotu Aristoteļa novērojumu, ka
rezultāts drīzāk būs tāds, ka visi vecāki būs vienlīdz vienaldzīgi pret visiem bērniem.515
Kapitāla saglabāšanas un palielināšanas problēma ir neatrisināma sociālistu sistēmai, kas nespēj
izmantot ekonomiskus aprēķinus. Tādai sociālistu sabiedrībai trūkst jebkādas apliecinājuma metodes
tam, vai tās kapitāla aprīkojums palielinās vai samazinās. Tomēr situācija nav tik slikta iejaukšanās un
sociālisma sistēmā, kas joprojām ir pozīcijā, lai izmantotu ekonomiskos aprēķinus, pamatojoties uz
ārvalstīs noteiktajām cenām. Šeit vismaz ir iespējams izprast, kas notiek.
Ja tādā valstī ir demokrātiska valdība, kapitāla saglabāšanas un papildu kapitāla uzkrāšanas problēmas
kļūst par galveno jautājumu politiskajās cīņās. Būs demagogi, kas apgalvos, ka kārtējam patēriņam
varētu veltīt vairāk nekā tie, kas ir nonākuši pie varas, vai citas partijas, ir noskaņotas atļaut. Viņi
vienmēr būs gatavi pasludināt, ka „pašreizējā kritiskajā stāvoklī” nevar būt nekādu jautājumu par
kapitāla uzkrāšanu vēlākiem laikiem un ka - gluži pretēji - daļas jau pieejamā kapitāla patērēšana ir
pilnībā pamatota. Dažās partijas viena otru pārspēs, solot vēlētājiem lielākus valdības izdevumus un
vienlaikus visu nodokļu, kas nav nasta tikai bagātajiem, samazinājumu. Laissez-faire dienās cilvēki
valdību uzlūkoja kā institūciju, kuras darbībai ir nepieciešami naudas izdevumi, kas ir jāsedz ar pilsoņu
samaksātajiem nodokļiem. Atsevišķu pilsoņu budžetos valsts bija izdevumu priekšmets. Pašlaik
vairākums pilsoņu uzskata valdību par aģentūru, kas izsniedz pabalstus. Algas pelnītāji un
lauksaimnieki sagaida, ka no valsts kases saņems vairāk nekā iegulda tās ieņēmumos. Viņu skatījumā
valsts ir tērētāja, nevis ņēmēja. Lords Keinss un viņa sekotāji šos izplatītos principus racionalizēja un
pacēla līdz kvaziekonomikas doktrīnas līmenim. Tērēšana un nesabalansēti budžeti ir tikai sinonīmi
kapitāla patēriņam. Ja kārtējie izdevumi, lai par cik izdevīgiem tos neuzskatītu, tiek finansēti, atņemot
ar mantojuma nodokļiem tās lielāku ienākumu daļas, kuras būtu bijušas izmantotas ieguldījumiem, vai
aizņemoties, valdība kļūs par faktoru, kas rada kapitāla patēriņu. Tas, ka mūsdienu Amerikā,
iespējams,516 joprojām ir ikgadējā kapitāla uzkrājuma pārpalikums pār ikgadējo kapitāla patēriņu,
nepadara par spēkā neesošu apgalvojumu, ka federālās valdības, štatu un pašvaldību kopējais finanšu
politiku komplekss ir virzīts uz kapitāla patēriņu.
Daudzi, kas apzinās nevēlamās kapitāla patēriņa sekas, tiecas uzskatīt, ka tautas valdība ir
nesavienojama ar saprātīgām finanšu politikām. Viņi neapzinās, ka nevis demokrātija kā tāda ir
apsūdzama, bet gan doktrīnas, kuru mērķis ir ar valdības kā Ziemassvētku vecīša uztveršanu aizstāt tās
uztveršanu kā naktssargu, kuru izsmēja Lasalls. Valsts ekonomiskās politikas kursu vienmēr nosaka
ekonomikas idejas, kādas ir sabiedrības viedoklī. Neviena valdība - nedz demokrātiska, nedz
diktatoriska - nevar atbrīvoties no vispārēji pieņemtas ideoloģijas ietekmes.
Tiem, kas aizstāv parlamenta privilēģiju budžeta veidošanas un nodokļu iekasēšanas jautājumos
ierobežošanu vai pat pilnīgu pārstāvnieciskas valdības aizstāšanu ar autoritāru valdību, skatienu ir
aizmiglojis neīstenojams nevainojama valsts līdera tēls. Šis cilvēks - ne mazāk labvēlīgs, cik gudrs būtu no sirds nodevies savu pavalstnieku ilgstošas labklājības veicināšanai. Tomēr īsts Fīrers izrādās ir
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mirstīgais, kurš vispirms tiecas uz savas un savas dzimtas, savu draugu un savas partijas augstākās
varas iemūžināšanu. Ja viņš varētu īstenot nepopulārus pasākumus, viņš to darītu šo mērķu labā. Viņš
neiegulda un neuzkrāj kapitālu. Viņš būvē cietokšņus un aprīko armijas.
Daudz aprunātie padomju un nacistu diktatoru plāni ietvēra kārtējā patēriņa ierobežojumu
„ieguldījumu” vārdā. Nacisti nekad nemēģināja noklusēt patiesību, ka šīs investīcijas ir veidotas kā
gatavošanās agresijas kariem, kurus viņi bija ieplānojuši. Padomju varas pārstāvji sākotnēji bija mazāk
vaļsirdīgi. Tomēr vēlāk viņi lepni pasludināja, ka visu viņu plānošanu vada kara gatavības apsvērumi.
Vēsture nesniedz nekādus piemērus kapitāla uzkrāšanai, ko ir radījusi valdība. Ja valdības ieguldīja
ceļu, dzelzceļu būvniecībā un citos noderīgos sabiedriskajos darbos, tam nepieciešamo kapitālu
sniedza atsevišķu pilsoņu ietaupījumi un valdības aizņemtie līdzekļi. Tomēr lielāka valsts parāda iegūto
līdzekļu daļa tika iztērēta kārtējiem izdevumiem. To, ko indivīdi bija ietaupījuši, valdība izšķieda.
Pat tie, kas turības un ienākumu nevienlīdzību uzlūko kā nožēlojamu lietu, nevar noliegt, ka tā rada
pieaugošu kapitāla uzkrāšanu. Un tikai papildu kapitāla uzkrāšana rada tehnoloģisku uzlabojumu,
algas likmju palielinājumu un augstāku dzīves līmeni.

4. Nedrošība
Izplūdušais drošības uzskats, kurš labklājības doktrināriem ir prātā, sūdzoties par nedrošību, attiecas
uz kaut ko tādu, kā galvojumu, ar kuru sabiedrība garantē ikvienam - neatkarīgi no viņa sasniegumiem
- dzīves līmeni, kādu viņš uzskata par apmierinošu.
Drošību šajā ziņā, apgalvo pagājušo laiku slavinātāji, sniedza Viduslaiku sociālais režīms. Tomēr nav
nepieciešamības sākt pārbaudīt šos apgalvojumus. Reālie apstākļi pat daudz slavinātajā trīspadsmitajā
gadsimtā atšķīrās no ideālās ainas, kādu zīmēja sholastiskā filozofija; šīs sistēmas bija domātas kā
apraksts apstākļiem, nevis tādiem, kādi tie bija, bet gan kādiem tiem vajadzētu būt. Tomēr pat šīs
filozofu un teologu utopijas ļauj pastāvēt dažādām nabadzīgu lūdzēju šķirām, kas ir pilnībā atkarīgas
no turīgo sniegtajām žēlastības dāvanām. Tā gluži nav drošības ideja, kādu sniedz moderns šī termina
lietojums.
Drošības uzskats ir algas pelnītāju un mazo lauksaimnieku papildinājums uzskatam par stabilitāti, kāds
ir kapitālistiem.517 Tādā pašā veidā, kādā kapitālisti vēlas pastāvīgi baudīt ienākumus, kas nav pakļauti
mainīgo cilvēcīgo apstākļu svārstībām, algas pelnītāji un mazie lauksaimnieki vēlas padarīt savus
ienākumus neatkarīgus no tirgus. Abas grupas vēlas izrauties no vēsturisku notikumu plūsmas.
Nekādam tālākam atgadījumam nevajadzētu pavājināt viņu pašu pozīciju; no otras puses, protams,
viņi izteiksmīgi neiebilst pret savas materiālās labklājības uzlabojumu. Tādu tirgus struktūru, kādai viņi
ir pagātnē pielāgojuši savas darbības, nekad nevajadzētu mainīt tā, lai viņiem būtu no jauna
jāpielāgojas. Zemnieks Eiropas kalnainā ielejā kļūst sašutis, sastopoties ar sāncensību no Kanādas
lauksaimniekiem, kas saražo ar zemākām izmaksām. Māju krāsotājs vārās no dusmām, kad jaunas
ierīces ieviešana ietekmē apstākļus viņa darba tirgus sektorā. Ir acīmredzams, ka šo cilvēku vēlmes var
piepildīt vienīgi pilnīgi uz vietas stāvošā pasaulē.
Netraucēta tirgus sabiedrības raksturīga iezīme ir tas, ka tā neizturas ar godbijību pret piešķirtajām
interesēm. Pagātnes sasniegumi neskaitās, ja tie ir šķēršļi tālākam uzlabojumam. Tādēļ drošības
aizstāvjiem diezgan lielā mērā ir taisnība, vainojot kapitālismu par nedrošību. Tomēr viņi izkropļo
faktus, norādot, ka atbildīgas ir kapitālistu un uzņēmēju savtīgās intereses. Piešķirtajām interesēm
kaitē patērētāju vēlēšanās pēc vislabākā iespējamā savu vajadzību apmierinājuma. Nevis mazākuma
turīgo alkatība, bet gan ikviena dziņa izmantot ikvienas piedāvātās iespējas uzlabot pašam savu
labklājību priekšrocības padara ražotāju nedrošu. Mājas krāsotāja sašutumu izraisa tas, ka viņa
līdzpilsoņi labprātāk izvēlas lētākas mājas pār dārgākām. Un mājas krāsotājs pats, izvēloties lētākas
preces pār dārgākām, sniedz savu ieguldījumu, lai rastos nedrošība citos darba tirgus sektoros.
Noteikti patiesība ir tas, ka nepieciešamība atkal un atkal pielāgoties mainīgiem apstākļiem ir
apgrūtinoša. Tomēr pārmaiņas ir dzīves būtība. Netraucētā tirgus ekonomikā drošības trūkums, tas ir
piešķirto interešu aizsardzības trūkums, ir princips, kas rada nepārtrauktu uzlabojumu materiālajā
labklājībā. Nav nepieciešamības strīdēties ar Vergilija un astoņpadsmitā gadsimta dzejnieku un
gleznotāju bukolikas sapņiem. Nav nepieciešams pārbaudīt to drošības veidu, kādu baudīja īstie gani.
Neviens patiešām nevēlas mainīties vietām ar viņiem.
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Ilgošanās pēc drošības īpaši kvēla kļuva lielo depresiju, kas sākās 1929.gadā, laikā. Tā sastapās ar
aizrautīgu reakciju no miljoniem bez darba esošo. Tas jums ir kapitālisms, kliedza lauksaimnieku un
algas pelnītāju spiediena izdarīšanas grupu līderi. Tomēr ļaunumus neradīja kapitālisms, bet - gluži
pretēji - centieni „reformēt” un „uzlabot” tirgus ekonomikas darbību ar iejaukšanos. Sabrukums bija
obligāts iznākums mēģinājumiem pazemināt procentu likmi ar kredīta paplašināšanu. Institucionālais
bezdarbs bija nenovēršams iznākums politikai ar algu noteikšanu virs potenciālā tirgus lieluma.

5. Sociālais taisnīgums
Vismaz vienā ziņā mūslaiku labklājības propagandisti ir pārāki par senākām sociālistu un reformatoru
skolām. Viņi vairs neuzsver sociālā taisnīguma uzskatu, kura pieņemtajiem priekšstatiem cilvēkiem
vajadzētu pakļauties, lai cik postošas arī nebūtu sekas. Viņi piekrīt utilitāram viedoklim. Viņi neiebilst
pret principu, ka vienīgais standarts sociālo sistēmu novērtēšanai ir spriešana par tām, ņemot vērā to
spēju īstenot cilvēka, kurš rīkojas, meklētos mērķus.
Tomēr, tiklīdz viņi sāk izpētīt tirgus ekonomikas darbību, viņi aizmirst savus saprātīgos nodomus. Viņi
piesauc metafizisku principu kopumu un nosoda tirgus ekonomiku jau iepriekš, jo tā tiem neatbilst.
Viņi slepus pa aizmugures durvīm ienes ideju par pilnīgu morāles standartu, kurai viņi ir lieguši ieeju
pa galvenajām durvīm. Meklējot zāles nabadzībai, nevienlīdzībai un nedrošībai, viņi soli pa solim
nonāk pie visu senāku sociālisma un iejaukšanās politikas skolu maldu apstiprinājuma. Viņi arvien
vairāk sapinas pretrunās un aplamībās. Beigās viņi nevar neķerties pie salmiņa, pie kura mēģināja
pieķerties visi agrākie „netradicionālie” reformatori - pilnīgas valdnieku vispārākās gudrības. Viņu
pēdējais darbs vienmēr ir valsts, valdība, sabiedrība vai citi gudri izstrādāti sinonīmi pārcilvēciskajam
diktatoram.
Labklājības skola - galvenā to vidū vācu Kathedersozialisten518 un tās lietpratēji - amerikāņu
institucionālisti - ir publicējuši daudzus tūkstošus sējumu, kas piebāzti ar sīkumaini dokumentētu
informāciju par neapmierinošiem apstākļiem. Viņuprāt, savāktie materiāli skaidri parāda kapitālisma
trūkumus. Patiesībā tie parāda to, ka cilvēka vēlmes ir praktiski neierobežotas un ka ir atvērts milzīgs
lauks tālākiem uzlabojumiem. Tie noteikti nepierāda nevienu no labklājības doktrīnas apgalvojumiem.
Nav nepieciešamības stāstīt mums, ka bagātīgāks dažādu preču piedāvājums būtu vēlams visiem
cilvēkiem. Jautājums ir tāds, vai ir jebkādi citi līdzekļi, kā sasniegt lielāku piedāvājumu, kā vien cilvēka
pūliņu ražīguma palielinājums, ieguldot papildu kapitālu. Visas labklājības propagandistu pļāpāšanas
mērķis ir tikai viens, proti, aizēnot šo punktu - vienīgo punktu, kam ir nozīme. Lai gan papildu kapitāla
uzkrāšana ir obligāts līdzeklis jebkurai tālākai ekonomikas attīstībai, šie cilvēki runā par „pārlieku
ietaupīšanu” un „pārlieku ieguldīšanu”, par nepieciešamību tērēt vairāk un ierobežot izlaidi. Tādējādi
viņi ir ekonomikas atpakaļkustības vēstneši, kas sludina sabrukuma un sociālās sairšanas filozofiju.
Sabiedrība, kas sakārtota atbilstoši viņu priekšstatiem, dažiem cilvēkiem var šķist godīga no pieņemtā
sociālā taisnīguma standarta viedokļa. Tomēr tā noteikti būs sabiedrība, kurā attīstās visu tās locekļu
nabadzība.
Vairāk nekā gadsimtu Rietumvalstīs sabiedrības viedoklis ir maldināts ar ideju, ka ir tāda lieta kā
„sociālais jautājums” vai „darba problēma”. Ietvertā nozīme bija tāda, ka pati kapitāla pastāvēšana
kaitē masu - jo īpaši algas pelnītāju un mazo lauksaimnieku - vitālajām interesēm. Pret šīs uzkrītoši
negodīgās sistēmas saglabāšanu nevar izturēties ar iecietību; obligātas ir radikālas reformas.
Patiesība ir tāda, ka kapitālisms ir ne tikai daudzkāršojis iedzīvotāju skaitu, bet vienlaikus ir uzlabojis
tautas dzīves līmeni līdz šim nepieredzētā veidā. Nedz ekonomikas domāšana, nedz vēsturiskā
pieredze neierosina, ka jebkura cita sociāla sistēma būtu masām tik izdevīga kā kapitālisms. Rezultāti
runā paši par sevi. Tirgus ekonomikai nevajag apoloģētus un propagandistus. Tā pati uz sevi var
attiecināt sera Kristofera Vrena kapa uzrakstu Svētā Pāvila katedrālē: Si monumentum requiris,
circumspice.519

518

Kathedersozialisten - sociālās politikas aizstāvji, kas vēlējās sociālas reformas un apstākļu
uzlabojumu vienkāršajam cilvēkam industrializācijas laikmetā. Tika dēvēti par Kathedersozialisten jeb
krēslu sociālistiem, jo lielākoties bija profesori, kas ieņēma noteiktu amatu, pozīciju.
519
Ja meklējiet šo pieminekli, palūkojiet apkārt.

Lapa 441 no 458

XXXIII.

IEJAUKŠANĀS POLITIKAS KRĪZE
1. Iejaukšanās politikas augļi

Iejaukšanās politikas, kādas tās visas kapitālistisko Rietumu valdības praktizēja daudzus gadu
desmitus, ir radījušas visus tos rezultātus, kādus ekonomisti paredzēja. Ir kari un pilsoņu kari,
pašieceltu diktatoru klasteri nežēlīgi apspiež masas, ir ekonomikas depresijas, masu bezdarbs, kapitāla
patēriņš, bads.
Tomēr ne jau šie katastrofālie notikumi ir noveduši pie iejaukšanās politikas krīzes. Iejaukšanās
doktrināri un viņu sekotāji visas šīs nevēlamās sekas izskaidro kā nenovēršamas kapitālisma iezīmes.
Viņu skatījumā tieši šīs nelaimes skaidri parāda nepieciešamību pastiprināt iejaukšanos. Iejaukšanās
politiku neveiksmes ne vismazākajā mērā nekaitē ietvertās doktrīnas izplatībai. Tās tiek iztulkotas kā
šo mācību prestižu stiprinošas, nevis vājinošas. Tā kā aplamu ekonomikas teoriju nevar vienkārši
atspēkot ar vēsturisku pieredzi, iejaukšanās propagandisti ir spējuši turpināt, neskatoties uz visiem
postījumiem, ko viņi ir izplatījuši.
Tomēr iejaukšanās politikas laikmets ir sasniedzis savas beigas. Iejaukšanās politika ir izsmēlusi savas
iespējas un tai ir jāpazūd.

2. Rezervju fonda izsīkums
Ideja, kas ir pamatā visām iejaukšanās politikām, ir tāda, ka bagātākās iedzīvotāju daļas lielāki
ienākumi un turība ir finansējums, kuru var brīvi izmantot mazāk turīgo apstākļu uzlabojumam.
Iejaukšanās politikas būtība ir paņemt no vienas grupas, lai iedotu citai. Tā ir atsavināšana un pārdale.
Ikviens pasākums beigās tiek pamatots, paziņojot, ka ir godīgi iegrožot turīgos nabadzīgo labā. Valsts
finanšu jomā ienākumu un īpašumu aplikšana ar progresīvu nodokli ir visraksturīgākā šīs doktrīnas
izpausme. Aplikt ar nodokļiem bagātos un ienākumus izlietot nabadzīgo apstākļu uzlabojumam ir
mūsdienu budžetu princips. Rūpniecisko attiecību jomā darba stundu samazināšana, algu
paaugstināšana un tūkstoš citu pasākumu tiek ieteikti ar pieņēmumu, ka tie ir izdevīgi darba ņēmējam
un ir nasta darba devējam. Ikviens valdības un kopienas jautājums tiek risināts tikai no šī principa
viedokļa.
Ilustratīvu piemēru sniedz metodēs, kas tiek pielietotas nacionalizētu un municipalizētu uzņēmumu
darbībā. Šie uzņēmumi ļoti bieži cieš finansiālu neveiksmi; to atskaitēs bieži vien parādās zaudējumi,
kas apgrūtina valsts vai pilsētas kasi. Nav lietderīgi pētīt, vai deficīti ir rezultāts bēdīgi slavenajai
sabiedrisko uzņēmumu vadības neefektivitātei vai - vismaz daļēji - cenu, par kādām preces vai
pakalpojumi tiek pārdoti patērētājiem, neatbilstībai. Nozīme ir tam, ka nodokļu maksātājiem ir jāsedz
šie deficīti. Iejaukšanās atbalstītāji pilnībā apstiprina šo izkārtojumu. Viņi kaislīgi noraida abus pārējos
iespējamos risinājumus: uzņēmumu pārdošanu privātiem uzņēmējiem vai patērētājiem noteikto cenu
paaugstināšanu līdz tādam līmenim, ka nepaliek nekāds tālāks deficīts. Viņu skatījumā pirmais no šiem
risinājumiem ir uzkrītoši reakcionārs, jo viņi uzskata, ka nenovēršamā vēstures tendence ir uz arvien
lielāku socializāciju. Otrais tiek uzskatīts par „antisociālu”, jo tas uzliek smagāku nastu uz
patērējošajām masām. Ir godīgāk likt nodokļu maksātājiem, tas ir, turīgajiem pilsoņiem nest šo nastu.
Viņu spēja maksāt ir lielāka nekā tā ir vidējiem cilvēkiem, kas brauc pa nacionalizētiem dzelzceļiem un
ar municipalizētiem metro, trolejbusiem un autobusiem. Prasīt, ka tādiem pakalpojumiem pašiem sevi
ir jāuztur, teic iejaukšanās atbalstītāji, ir vecmodīgo tradicionālo finanšu ideju atliekas. Tikpat labi var
mērķēt uz ceļu un sabiedrisko skolu padarīšanu par pastāvīgām institūcijām.
Nav jāstrīdas ar šīs deficīta politikas aizstāvjiem. Ir acīmredzams, ka ķeršanās pie šī spējas maksāt
principa ir atkarīga no tādiem ienākumiem un turības, kuru vēl var iekasēt nodokļos. To vairs nevar
izmantot, ja šos papildu līdzekļus ir izsmēluši nodokļi un citi iejaukšanās pasākumi.
Tieši tāda ir pašreizējā situācija lielākajā daļā Eiropas valstu. Savienotās Valstis vēl nav aizgājušas tik
tālu; tomēr, ja to ekonomiskās politikas faktiskā tendence ļoti drīz netiks krasi mainīta, dažu gadu laikā
tās atradīsies tādos pašos apstākļos.
Argumenta dēļ mēs varam neņemt vērā visas citas sekas, kādas ir jārada pilnīgam spējas maksāt
principa triumfam, un koncentrēties uz tā finanšu aspektiem.
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Iejaukšanās atbalstītājs, aizstāvot papildu sabiedriskus izdevumus, neapzinās, ka pieejamie līdzekļi ir
ierobežoti. Viņš neapzinās, ka izdevumu palielināšana vienā jomā prasa to ierobežošanu citās jomās.
Viņaprāt, ir pieejams milzum daudz naudas. Bagāto ienākumus un turību var brīvi izspiest. Iesakot
lielāku naudas summu skolām, viņš vienkārši uzsver, ka būtu labi vairāk tērēt izglītībai. Viņš
neuzdrīkstas pierādīt, ka budžeta finansējums skolām ir lietderīgāks par pieaugumu citās jomās,
piemēram, veselībai. Viņam nekad nešķiet, ka nopietnus argumentus var izvirzīt sabiedrisko izdevumu
ierobežošanai un nodokļu nastas samazināšanai. Budžeta samazinājuma cīnītāji viņa acīs ir tikai
acīmredzami negodīgu bagāto šķiras interešu aizstāvji.
Ar pašreizējām ienākuma un mantojuma nodokļu likmēm šis rezerves fonds, no kura iejaukšanās
atbalstītāji cenšas segt visus sabiedriskos izdevumus, strauji sarūk. Tas praktiski vispār pazūd lielākajā
daļā Eiropas valstu. Savienotajās Valstīs nesenie nodokļu likmju palielinājumi radīja tikai necilus
ienākumu rezultātus, kas bija zem tā līmeņa, kāds būtu radīts ar progresiju, kas apstātos pie daudz
zemākām likmēm. Augstas papildnodokļu likmes bagātajiem ir ļoti izplatītas iejaukšanās diletantu un
520
demagogu vidū, tomēr tās nodrošina vien pieticīgu ienākumu papildinājumu. Dienu no dienas kļūst
arvien skaidrāk, ka liela apmēra papildinājumus sabiedrisko izdevumu apmēram nevar finansēt ar
„bagāto izsūkšanu”, bet gan nasta ir jānes masām. Tradicionālā iejaukšanās laikmeta nodokļu politika,
tās slavinātie progresīvās nodokļu iekasēšanas instrumenti un dāsnie izdevumi ir novesti līdz punktam,
kurā to bezjēdzību vairs nevar noslēpt. Bēdīgi slavenais princips, ka - ievērojot, ka privāti izdevumi ir
atkarīgi no pieejamo ienākumu apmēra - sabiedriski ienākumi ir jāregulē atbilstoši izdevumiem,
atspēko pats sevi. No šī brīža valdībām būs jāapzinās, ka vienu dolāru nevar iztērēt divreiz un ka
dažādi valdības izdevumu priekšmeti savā starpā konfliktē. Ikviens valdības papildu izdevumu penijs
būs jāiekasē tieši no tiem cilvēkiem, kas līdz šim vēlējās galveno nastu pārvirzīt uz citām grupām. Tie,
kas vēlas saņemt subsīdijas, pašiem būs jāmaksā rēķins. Par publiskā īpašumā esošu un pārvaldītu
uzņēmumu deficītiem maksās sabiedrības masas.
Situācija darba devēja un darba ņēmēja attiecībās būs analoga. Izplatītā doktrīna apgalvo, ka algas
pelnītāji gūst „sociālus labumus” uz ekspluatējošo šķiru nenopelnīto ienākumu rēķina. Streikotāji, tiek
teikts, nestreiko pret patērētājiem, bet gan pret „vadību”. Nav iemesla pacelt produkcijas cenas, kad
darbaspēka izmaksas tiek palielinātas; starpība ir jāuzņemas darba devējiem. Tomēr, kad arvien lielāka
uzņēmēju un kapitālistu daļa tiek uzsūkta nodokļos, lielākās algas likmēs un citos darba ņēmēju
„sociālajos labumos un ar cenu griestiem, tādai buferfunkcijai nekas neatliek. Tad kļūst redzams, ka
ikvienam algas palielinājumam - ar visu savu pamudinājumu - ir jāietekmē produkcijas cenas un ka
katras grupas sociālie ieguvumi pilnībā atbilst citu grupu sociālajiem zaudējumiem. Ikviens streiks - pat
īstermiņa un ne tikai ilgtermiņa - kļūst par streiku pret pārējiem cilvēkiem.
Iejaukšanās sociālajā filozofijā nozīmīgs punkts ir neizsmeļamā fonda, kuru var tērēt mūžīgi, esība. Visa
iejaukšanās sistēma sabrūk, kad šī strūklaka izsīkst: Ziemassvētku vecīša princips pats sevi likvidē.

3. Iejaukšanās politikas beigas
Iejaukšanās starpspēlei ir jābeidzas, jo iejaukšanās nevar novest pie pastāvīgas sociālas organizācijas
sistēmas. Tam ir trīs iemesli.
Pirmais: ierobežojoši pasākumi vienmēr ierobežo izlaidi un patēriņam pieejamo preču daudzumu. Lai
kādus arī argumentus nevarētu izvirzīt par labu noteiktiem ierobežojumiem un aizliegumiem, tādi
pasākumi paši par sevi nekad nevar aizstāt sociālas ražošanas sistēmu.
Otrais: visa veida iejaukšanās tirgus parādībās ne tikai cieš neveiksmi to autoru un atbalstītāju meklēto
mērķu sasniegšanā, bet rada situāciju, kura - no to autoru un aizstāvju vērtējuma viedokļa raugoties 520

Savienotajās Valstīs papildnodokļa likme 1942.gada Likumā bija noteikta 52% ar nodokli
apliekamiem ienākumiem no 22 000 līdz 26 000 dolāriem. Ja papildnodoklis būtu apturēts šajā līmeni,
ienākuma zaudējumi par 1942.gada ienākumiem būtu bijuši ap 249 miljoniem dolāru jeb 2,8
procentiem no kopējā indivīdu ienākuma nodokļa tajā gadā. Tajā pašā gadā kopējie ienākumi 10 000
dolāru un vairāk ienākumu klasēs bija 8912 miljoni. Pilnīga šo ienākumu atsavināšana nebūtu veidojusi
tik daudz ienākumu, kādi šajā gadā tika gūti no visiem ar nodokli apliekamajiem ienākumiem, proti,
9046 miljoni dolāru. Skatīt „A Tax Program for a Solvent America” („Nodokļu programma
maksātspējīgai Amerikai”), Pēckara Nodokļu politikas komiteja (Ņujorkā, 1945.gadā), 116.-117.,
120.lpp.
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ir mazāk vēlama par iepriekšējo situāciju, kuras mainīšanai tie tika izstrādāti. Ja kāds vēlas izlabot to
acīmredzamo nepiemērotību un nejēdzību, papildinot pirmās iejaukšanās darbības ar arvien jaunām
tādām darbībām, ir jāiet arvien tālāk un tālāk, līdz tirgus ekonomika ir pilnībā iznīcināta un tā ir
aizstāta ar sociālismu.
Trešais: iejaukšanās mērķis ir atsavināt „pārpalikumu” vienai iedzīvotāju daļai un atdot to citai daļai.
Kad šo pārpalikumu ir izsmēlusi pilnīga atsavināšana, tālāka šīs politikas turpināšana ir neiespējama.
Dodoties tālāk pa iejaukšanās politikas ceļu, visas tās valstis, kas nav pieņēmušas pilnīgu krievu
parauga sociālismu, arvien vairāk tuvojas tam, kas tiek saukts par plānveida ekonomiku, tas ir , vācu
vai Hindenburgas parauga sociālismu. Attiecībā uz ekonomikas politikām mūsdienās ir maz atšķirības
starp dažādām valstīm un - katrā valstī - starp dažādām politiskajām partijām un spiediena izdarīšanas
grupām. Vēsturiskie partiju nosaukumi ir zaudējuši savu nozīmi. Aplūkojot ekonomikas politiku,
praktiski ir palikušas tikai divas frakcijas: Ļeņina metodes par vispārēju nacionalizāciju un iejaukšanās
politikas aizstāvji. Brīvā tirgus ekonomikas aizstāvjiem ir niecīga ietekme uz notikumu gaitu. Tas, ka vēl
pastāv ekonomiskā brīvība, ir iznākums valdību izmantoto pasākumu neveiksmei, nevis apzinātai
politikai.
Ir grūti noskaidrot, cik daudz iejaukšanās atbalstītāju apzinās to, ka viņu ieteiktās politikas tieši noved
pie sociālisma, un cik daudzi stingri turas pie ilūzijas, ka tas, uz ko viņi tiecas, ir pusceļš uz sistēmu, kas
var turpināties kā pastāvīga sistēma - „trešais risinājums” sabiedrības ekonomiskās organizācijas
problēmai. Jebkurā gadījumā ir skaidrs, ka visi iejaukšanās aizstāvji uzskata, ka valdība - un tikai
valdība - tiek lūgta izlemt ikvienā gadījumā, vai ir jāļauj lietām notikt, kā tās nosaka tirgus, vai arī ir
nepieciešama iejaukšanās darbība. Tas nozīmē, ka viņi ir gatavi paciest patērētāju augstāko varu vien
tik, cik tā rada iznākumu, kādu viņi paši apstiprina. Tiklīdz ekonomikā notiek kaut kas tāds, kas jebkurai
no dažādajām birokrātiskajām institūcijām nepatīk vai kas izraisa spiediena izdarīšanas grupas
dusmas, cilvēki kliedz pēc jaunas iejaukšanās, kontroles un ierobežojumiem. Tomēr ar likumdevēju
neefektivitāti un paviršību, bezrūpību un daudzu funkcionāru korupciju, pēdējās tirgus ekonomikas
paliekas jau sen būtu pazudušas. Nepārspējama kapitālisma efektivitāte nekad iepriekš neizpaudās
izdevīgākā veidā kā šajā šaušalīgajā pretkapitālisma laikmetā. Kamēr valdības, politiskās partijas un
arodbiedrības sabotē visu uzņēmējdarbības aktu veikšanu, uzņēmējdarbības garam joprojām izdodas
palielināt produkcijas daudzumu un uzlabot tās kvalitāti un padarīt to pieejamāku patērētājiem.
Valstīs, kas vēl nav pilnībā atteikušās no kapitālistiskās sistēmas, vienkāršais cilvēks pašlaik bauda
dzīves līmeni, par kādu pagājušo laiku prinči un bagātnieki būtu viņu apskauduši. Nesen demagogi
vainoja kapitālismu par masu nabadzību. Pašlaik viņi vaino kapitālismu par „pārpilnību”, kas dāvāta
vienkāršajam cilvēkam.
Ir bijis parādīts, ka organizatoriska sistēma, tas ir, palīgdarbu uzņēmējdarbības veikšanā uzticēšana
atbildīgiem palīgiem, kuriem tiek garantēta noteikta apmēra rīcības brīvība, ir iespējama tikai peļņas
sistēmā.521 Vadītāju kā tādu raksturo un sniedz viņam apstākļus, kas atšķiras no tehniķa apstākļiem,
tas, ka - sava uzdevuma robežās - viņš pats nosaka metodes, kādām vajadzētu atbilst peļņas
principam. Sociālistu sistēmā, kurā nav nedz ekonomisku aprēķinu, nedz kapitāla uzskaites, nedz
peļņas aprēķināšanas, nav atlikusi vieta arī organizatoriskām darbībām. Tomēr, kamēr sociālistu
sabiedrība joprojām atrodas pozīcijā, lai veiktu aprēķinus, pamatojoties uz ārvalstu tirgos noteiktajām
cenām, tā kaut kādā mērā var arī izmantot kvaziorganizatorisku hierarhiju.
Vājš pagaidu līdzeklis ir saukt jebkuru laikmetu par pārejas laikmetu. Dzīvojošā pasaulē vienmēr ir
pārmaiņas. Ikviens laikmets ir pārejas laikmets. Mēs varam izšķirt starp sociālām sistēmām, kas var
ilgt, un tādām, kas nenovēršami ir pagaidu, jo ir pašiznīcinošas. Jau ir bijis norādīts, kādā ziņā
iejaukšanās pati sevi likvidē un tai ir jānoved pie vācu parauga sociālisma. Dažas Eiropas valstis jau ir
sasniegušas šo posmu un neviens nezina, vai Savienotās Valstis sekos vai nesekos piemēram. Tomēr
tik ilgi, kamēr Savienotās Valstis turas pie tirgus ekonomikas un nepieņem pilnīgas valdības kontroles
pār uzņēmējdarbību sistēmu, Rietumeiropas sociālistu ekonomikas joprojām būs pozīcijā, lai veiktu
aprēķinus. Viņu uzņēmējdarbībai joprojām trūkst visraksturīgākās sociālistu rīcības iezīmes: tā
joprojām, ir balstīta uz ekonomiskiem aprēķiniem. Tādēļ tā ikvienā ziņā ir ļoti atšķirīga no tā, kāda
būtu kļuvusi, ka visa pasaule virzītos uz sociālismu.
Bieži tiek teikts, ka puse pasaules nevar palikt uzticīga tirgus ekonomikai, kad otra puse ir sociālistiska,
un otrādāk. Tomēr nav iemesla pieņemt, ka tāda veida Zemes sadalīšana un divu sistēmu
līdzāspastāvēšana ir neiespējama. Ja tā patiešām ir, tad pašreizējā ekonomikas sistēma valstīs, kas ir
atteikušās no kapitālisma, var turpināties nenoteiktu laika periodu. Tās darbības rezultāts var būt
521

Skatīt iepriekš 305.-308.lpp.
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sociāla sairšana, haoss un tautu posts. Tomēr nedz zems dzīves līmenis, nedz slīgšanas nabadzībā
pastiprināšanās automātiski nelikvidē ekonomikas sistēmu. Tas paver ceļu iedarbīgākai sistēmai vien
tad, ja paši cilvēki ir pietiekami inteliģenti, lai saprastu ieguvumus, ko viņiem varētu nest tādas
izmaiņas. Vai arī to varētu iznīcināt ārvalstu iebrucēji, kas ir apgādāti ar labāku militāro aprīkojumu, jo
viņu ekonomiskā sistēma ir iedarbīgāka.
Optimisti cer, ka vismaz tās valstis, kas pagātnē bija attīstījušas kapitālistisku tirgus ekonomiku un tās
civilizāciju, pieturēsies pie šīs sistēmas arī nākotnē. Noteikti ir tikpat daudz zīmju, lai apstiprinātu
tādas gaidas, cik to ir, lai tās noliegtu. Ir velti spekulēt par privātā īpašuma un sabiedriskā īpašuma,
individuālisma un totalitārisma, brīvības un autoritāras stingrās disciplīnas principu lielā ideoloģiskā
konflikta iznākumu. Visu, ko mēs varam iepriekš zināt par šīs cīņas iznākumu, var īsi izteikt trīs šādos
apgalvojumos:
1. Mums nav nekādu zināšanu par to aģentūru, kas gūtu pēdējo uzvaru šajā sadursmē par šīm
ideoloģijām, kuru piemērošana nodrošinās sociālo saikņu saglabāšanu un tālāku pastiprinājumu un
cilvēces materiālās labklājības uzlabošanu, esību un darbību. Nekas nevedina uz uzskatu, ka attīstība
uz apmierinošākiem apstākļiem ir nenovēršama vai ka atkrišana ļoti neapmierinošos apstākļos ir
neiespējama.
2. Cilvēkiem ir jāizvēlas starp tirgus ekonomiku un sociālismu. Viņi nevar izvairīties no izlemšanas starp
šīm divām alternatīvām, ieņemot „ceļa vidus” pozīciju, lai kādu nosaukumu tai arī nedotu.
3. Atceļot ekonomiskos aprēķinus, vispārējas sociālisma pieņemšanas rezultāts būtu pilnīgs haoss un
sociālās sadarbības darba dalīšanā sabrukums.
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SEPTĪTĀ DAĻA
XXXVII.

EKONOMIKAS VIETA SABIEDRĪBĀ

Ekonomikas nenosakāmais raksturs

1. Ekonomikas savdabīgums
Tas, kas ekonomikai piešķir tās sevišķo un unikālo pozīciju gan tīru zināšanu, gan praktiska zināšanu
pielietojuma jomā, ir fakts, ka tās īpašās teorēmas nav atvērtas jebkāda veida pierādījumam vai
viltošanai, pamatojoties uz pieredzi. Protams, saprātīgas ekonomiskās spriešanas ierosināta pasākuma
iznākums ir ietekmes, uz kurām tiek mērķēts, un kļūdaini ierosināts pasākums nedod meklēto
rezultātu. Bet tāda pieredze vienmēr tomēr ir vēsturiska pieredze, tas ir, sarežģītu parādību pieredze.
Tā nekad - kā jau ir bijis norādīt - nevar nedz pierādīt, nedz apgāzt jebkādu noteiktu teorēmu.522
Viltotu ekonomisko teorēmu piemērošanas rezultāts ir nevēlamas sekas. Tomēr šīm ietekmēm nekad
nebija tā neapstrīdamā pārliecināšanas vara, kādus dabaszinātņu jomā sniedz eksperimentālie fakti.
Ekonomikas teorēmas pareizuma vai nepareizuma galīgā mēraukla ir vienīgi no pieredzes neatkarīgs
iemesls.
Draudoša šīs situācijas nozīme ir tas, ka tā novērš naivo prātu no lietu, kuras risina ekonomika,
realitātes apzināšanās. „Reāls” - cilvēka skatījumā - ir viss, ko viņš nevar mainīt un kā pieredzei viņam
ir jāpielāgo savas rīcības, ja viņš vēlas sasniegt savus mērķus. Realitātes apzināšana ir skumja pieredze.
Tā iemāca robežas vēlmju apmierinājumam. Tikai negribīgi cilvēks samierinās ar atskārsmi, ka ir lietas,
proti, visu cēloņsakarību attiecību starp notikumiem kopums, kuras nevar mainīt ar ilgpilnu
domāšanu. Tomēr sajūtu pieredze vienmēr runā viegli uztveramā valodā. Nav vērts strīdēties par
eksperimentiem. Eksperimentāli noteiktu faktu realitāti nevar apstrīdēt.
Tomēr praksioloģisko zināšanu jomā nedz panākumi, nedz neveiksmes nerunā skaidru, visiem
dzirdamu valodu. Pieredze, kas gūta vienīgi no sarežģītām parādībām, neliedz vairīties interpretācijās,
kas balstītas uz ilgpilnu domāšanu. Naivā cilvēka tieksmi piedēvēt visvarenību savām domām, lai cik
apjukušas un pretrunīgas tās arī nebūtu, pieredze nekad uzskatāmi un neapšaubāmi nevilto.
Ekonomists nekad nevar atspēkot ekonomikas pūšļotājus un šarlatānus tā, kā ārsts atspēko šamaņus
un šarlatānus. Vēsture runā tikai par tiem cilvēkiem, kas zina, kā to interpretēt, pamatojoties uz
pareizām teorijām.

2. Ekonomika un sabiedrības viedoklis
Šīs pamata gnozeoloģiskās atšķirības nozīme kļūst skaidra, ja mēs apzināmies, ka ekonomikas mācību
praktiskais pielietojums iepriekš nosaka to apstiprinājumu ar sabiedrības viedokli. Tirgus ekonomikā
tehnoloģisko jaunievedumu īstenošanai nevajag neko citu, kā vien viena vai dažu apgaismoto prātu
atzīšanu par to saprātīgumu. Masu neasums un neveiklība nevar apturēt uzlabojuma celmlaužus.
Viņiem nav nepieciešams iepriekš iegūt kūtro masu apstiprinājumu. Viņi brīvi var sākt savus projektus
pat tad, ja visi citi par viņiem smejas. Vēlāk, kad jaunie, labākie un lētākie produkti parādās tirgū, šie
zobgaļi cīnīsies par tiem. Lai cik truls būtu cilvēks, viņš zina, kā atšķirt lētu kurpi no dārgākas, un
novērtē jaunu produktu lietderīgumu.
Tomēr sociālās organizācijas un ekonomikas politiku jomā tas ir atšķirīgi. Šeit labākās teorijas ir
nelietderīgas, ja tās neatbalsta sabiedrības viedoklis. Tās nevar darboties, ja tās nepieņem iedzīvotāju
vairākums. Lai kāda būtu valdības sistēma, nevar būt nekādu jautājumu par ilgstošu valdīšanu valstī,
pamatojoties uz doktrīnām, kas atšķiras no sabiedrības viedokļa. Beigās dominē vairākuma filozofija.
Ilgtermiņā nevar būt tādas lietas kā nepopulāra valdības sistēma. Atšķirība starp demokrātiju un
despotismu neietekmē gala iznākumu. Tas attiecas tikai uz metodi, ar kādu tiek īstenots valdības
sistēmas pielāgojums sabiedrības viedoklī valdošajai ideoloģijai. Nepopulārus autokrātus var gāzt tikai
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revolucionāros apvērsumos, bet nepopulāri demokrātiski valdnieki miermīlīgi tiek gāzti nākamajās
vēlēšanās.
Sabiedrības viedokļa augstākā vara nosaka ne tikai savdabīgo nozīmi, kāda ekonomikai ir domas un
zināšanu kopumā. Tā nosaka visu cilvēces vēstures procesu.
Ierastās diskusijās par indivīda lomu vēsturē trūkst lietas būtības. Viss, kas tiek domāts, izdarīts un
sasniegts ir indivīdu sniegums. Jaunas idejas un jaunievedumi vienmēr ir neparastu cilvēku
sasniegums. Tomēr šie dižie cilvēki nevar gūt panākumus sociālo apstākļu pielāgošanā saviem
plāniem, ja viņi nepārliecina sabiedrības viedokli.
Cilvēku sabiedrības uzplaukums ir atkarīgs no diviem faktoriem: izcilu cilvēku intelektuālajām spējām
iedomāties saprātīgas sociālas un ekonomikas teorijas un šo vai citu cilvēku spējas padarīt šīs
ideoloģijas patīkamas vairākumam.

3. Seno liberāļu ilūzija
Masas - liels skaits vienkāršo cilvēku - neizdomā nekādas idejas - nedz saprātīgas, nedz nesaprātīgas.
Viņi tikai izvēlas starp ideoloģijām, kuras attīstījuši cilvēces intelektuālie līderi. Tomēr viņu izvēle ir
galīga un nosaka notikumu gaitu. Ja viņi priekšroku dod sliktām doktrīnām, nekas nevar novērst
katastrofu.
Apgaismības sociālā filozofija nespēja saskatīt briesmas, kuras var izraisīt nesaprātīgu ideju
dominēšana. Iebildumi, kas ierasti tiek vērsti pret ekonomikas klasiķu un utilitārisma domātāju
racionālismu, ir velti. Tomēr viņu doktrīnās bija viens trūkums. Viņi dzīvespriecīgi pieņēma, ka tas, kas
ir saprātīgs, īstenosies tikai uz sava saprātīguma rēķina. Viņi nekad neapdomāja iespējamību, ka
sabiedrība varētu izvēlēties neīstas ideoloģijas, kuru īstenošana kaitētu dzīves apstākļu uzlabošanai un
labklājībai un izjauktu sociālo sadarbību.
Pašlaik ir modīgi noniecināt tos domātājus, kas kritizē liberālo filozofu ticību vienkāršajiem cilvēkiem.
Tomēr Bērks523 un Hallers524, Bonalds525 un de Mestrs526 pievērsa uzmanību būtiskai problēmai, kuru
liberāļi atstāja novārtā. Viņi bija reālistiskāki par saviem pretiniekiem masu novērtējumā.
Protams, konservatīvie domātāji darbojās ar ilūziju, ka var saglabāt tradicionālo tēvišķīgas valdības
sistēmu un ekonomisko institūciju stingrību. Viņi pilnībā slavēja antīko režīmu, kurš cilvēkus bija
padarījis turīgākus un pat bija padarījis cilvēcīgu karu. Tomēr viņi neredzēja, ka tieši šie sasniegumi ir
palielinājuši iedzīvotāju skaitu un tādējādi radījuši iedzīvotāju pārpalikumu, kuram nebija atlicis vietas
vecajā ekonomisko ierobežojumu sistēmā. Viņi pievēra acis uz to, ka pieaug šķira cilvēku, kuri stāv
ārpus robežām sociālajā kārtībā, kuru viņi vēlējās iemūžināt. Viņi nespēja piedāvāt nekādu risinājumu
visaktuālākajai problēmai, ar kuru cilvēcei bija jātiek galā „Rūpnieciskās revolūcijas” priekšvakarā.
Kapitālisms sniedza pasaulei to, ko tai vajadzēja - augstāku dzīves līmeni pakāpeniski pieaugošajam
cilvēku skaitam. Tomēr liberāļi - kapitālisma celmlauži un aizstāvji - nepievērsa uzmanību vienam
būtiskam punktam. Sociāla sistēma, lai cik arī nebūtu izdevīga, nevar darboties, ja tai nav sabiedrības
viedokļa atbalsta. Viņi negaidīja pretkapitālistiskās propagandas panākumus. Pēc tam, kad bija
anulējuši iesvaidīta karaļa dievišķās misijas fabulu, liberāļi kļuva par upuri ne mazāk ilūziju pilnām
doktrīnām - neatvairāmajai saprāta varai, volonté générale527 nemaldīgumam un dievišķajai
vairākumu iedvesmai. Ilgtermiņā, viņi domāja, nekas nevar apturēt progresīvu sociālo apstākļu
uzlabojumu. Atmaskojot seno laiku māņticību, Apgaismības filozofija reizi pa visām reizēm ir noteikusi
saprāta augstāko varu. Brīvības politiku sasniegumi sniegs tādu pārliecinošu apliecinājumu jaunās
ideoloģijas svētībai, ka neviens inteliģents cilvēks neuzdrošināsies to apstrīdēt. Un, norādīja filozofi,
pārliecinošs cilvēku vairākums ir inteliģenti un spējīgi domāt pareizi.
Senajiem liberāļiem nekad neienāca prātā, ka vairākums vēsturisko pieredzi varētu interpretēt,
pamatojoties uz citām filozofijām. Viņi negaidīja popularitāti, kādu deviņpadsmitajā un divdesmitajā
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gadsimtā guva idejas, kuras viņi sauktu par reakcionārām, māņticīgām un nesaprātīgām. Viņus arī bija
tik pārņemti ar pieņēmumu, ka visi cilvēki ir apveltīti ar spēju pareizi spriest, ka pilnībā nepareizi
izskaidroja pareģojumu nozīmi. Viņu skatījumā, visi šie nepatīkamie notikumi ir pagaidu kritieni
atpakaļ, nejaušas epizodes, kurām filozofs, kurš cilvēces vēsturi aplūko sub specie aeternitatis528,
nevar piešķirt nekādu nozīmi. Lai ko arī reakcionāri nevarētu teikt, bija viens fakts, kuru noliegt viņi
nespēja; proti, kapitālisms sniedza strauji augošajam cilvēku skaitam dzīves līmeni, kas neatlaidīgi
uzlabojās.
Tieši tādēļ lielākais vairums neiebilda. Visu sociālistu autoru - un jo īpaši Marksa - mācībās pamata
punkts ir doktrīna, ka kapitālisma rezultāts ir strādājošo masu arvien tālāka slīgšana nabadzībā.
Attiecībā uz kapitālistiskajām valstīm šīs teorēmas maldus ir grūti ignorēt. Attiecībā uz atpalikušajām
valstīm, kuras kapitālisms ietekmējis vien virspusēji, nepieredzētais iedzīvotāju skaita pieaugums
neliecina par interpretāciju, ka masas slīgst arvien dziļāk un dziļāk. Šīs valstis ir nabadzīgas, ja salīdzina
ar attīstītākām valstīm. To nabadzība ir rezultāts strauji augošam iedzīvotāju skaitam. Šīs tautas ir
priekšroku devušas audzināt vairāk pēcnācēju tā vietā, lai celtu dzīves līmeni uz augstāku. Tā ir to pašu
darīšana. Tomēr fakts paliek tāds, ka tām bija bagātība, lai pagarinātu vidējo dzīves līmeni. Tām
nebūtu bijis iespējams izaudzināt vairāk bērnu, ja iztikas līdzekļu daudzums nebūtu pieaudzis.
Tomēr ne tikai marksisti, bet arī daudzi šķietami „buržuju” autori apliecināja, ka Marksa gaidas par
kapitālistu attīstību vispār ir pierādījusi pēdējo simts gadu vēsture.
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XXXVIII.

EKONOMIKAS VIETA IZPĒTĒ
1. Ekonomikas pētīšana

Dabas zinātnes galu galā ir balstītas uz faktiem, kurus nosaka laboratorijas eksperiments. Fizikas un
bioloģijas teorijas tiek konfrontētas ar šiem faktiem un tās tiek noraidītas, kad nonāk konfliktā ar tiem.
Šo teoriju pilnveidošanai ne mazāk kā tehnoloģisko un zinātnisko procedūru uzlabojumam ir
nepieciešama plašāka un labāka laboratoriskā izpēte. Šiem eksperimentālajiem pasākumiem ir
vajadzīgs laiks, speciālistu centīgi pūliņi un dārgs materiālu izlietojums. Pētījumus vairs nevar veikt
zinātnieki, kas ir noslēgti un bez graša pie dvēseles, lai cik arī atjautīgi viņi nebūtu. Eksperimentēšanas
vieta pašlaik ir lielajās laboratorijās ar valdību, universitāšu, dāvinājumu un lielo uzņēmumu atbalstu.
Darbs šajās institūcijās ir pāraudzis profesionālā rutīnā. Lielākā daļa tajās nodarbināto ir tehniķi, kas
reģistrē tos faktus, kurus celmlauži - no kuriem daži paši ir eksperimentētāji - kādu dienu izmantos par
būvakmeņiem savām teorijām. Attiecībā uz zinātnisku teoriju attīstību parasto pētnieku
sasniegumiem ir tikai palīgnozīme. Tomēr ļoti bieži šiem atklājumiem ir tūlītēji praktiski rezultāti
terapijas un uzņēmējdarbības metožu uzlabojumā.
Ignorējot krasās gnozeoloģiskās atšķirības starp dabas zinātnēm un cilvēka rīcības zinātnēm, cilvēki
uzskata, ka tālākām ekonomiskām zināšanām ir jāorganizē ekonomiski pētījumi atbilstoši
pārbaudītajām medicīnas, fizikas un ķīmijas pētījumu institūtu metodēm. Ievērojamas naudas
summas ir iztērētas tam, kas tika apzīmēts kā ekonomikas pētījums. Patiesībā visu šo institūtu darba
priekšmets ir nesenā ekonomikas vēsture.
Noteikti slavējami ir iedrošināt ekonomikas vēstures izpēti. Lai cik pamācošs nebūtu tādu pētījumu
rezultāts, to nedrīkst jaukt ar ekonomikas izpēti. Tie nerada faktus tādā ziņā, kādā šis termins tiek
piemērots attiecībā uz notikumiem, kas tiek pārbaudīti laboratorijas eksperimentos. Tie nedod
ķieģeļus, lai a aposteriori529 veidotu hipotēzes un teorēmas. Gluži pretēji, tiem nav nozīmes, ja netiek
interpretēti atbilstoši teorijām, kas izstrādātas bez atsauces uz tiem. Nav nekā piebilstama par šo
tēmu jau iepriekšējās nodaļās teiktajam. Nekādus strīdus par vēsturiska notikuma cēloņiem nevar
atrisināt, pamatojoties uz faktu, kurus nevada noteiktas praksioloģijas teorijas, izpēti.530
Institūtu vēža izpētei izveide, iespējams, var sniegt ieguldījumu metožu cīņai pret šo postošo slimību
un tās novēršanai atklāšanā. Tomēr uzņēmējdarbības cikla pētījumu institūts nemaz nepalīdz
centienos izvairīties no depresiju atkārtošanās. Visprecīzākajai un visuzticamākajai visu datu par
ekonomikas depresijām pagātnē kopai nav nekāda pielietojuma mūsu zināšanās šajā jomā. Zinātnieki
nav vienisprātis par šiem datiem; viņi nav vienisprātis par teorēmām, kas jāizmanto to interpretācijai.
Tomēr svarīgāk ir tas, ka ir neiespējami apkopot datus par konkrētu notikumu bez atsauces uz
teorijām, kuras vēsturniekam bija pašā viņa darba sākumā. Vēsturnieks neziņo visus faktus, bet gan
tikai tos, kurus viņš uzskata kā atbilstošus, pamatojoties uz savām teorijām; viņš izlaiž datus, kurus
uzskata par neatbilstošiem notikumu interpretācijai. Ja viņu maldina kļūdainas teorijas, viņa ziņojums
kļūst neveikls un var pat būt gandrīz bezvērtīgs.
Pat visprecīzākā ekonomikas vēstures - lai tā būtu pat visnesenākais pagātnes periods - nodaļas izpēte
nav aizstājējs ekonomikas domāšanai. Ekonomika, tāpat kā loģika un matemātika, ir abstraktas
spriešanas izpausme. Ekonomika nekad nevar būt eksperimentāla un empīriska. Ekonomistam nevajag
dārgas iekārtas savu pētījumu veikšanai. Viņam ir nepieciešama spēja skaidri domāt un izšķirt
notikumu milzumā to, kas ir būtisks, no tā, kas ir tikai nejaušs.
Starp ekonomikas vēsturi un ekonomiku nav konflikta. Katrai zināšanu jomai ir sava vērtība un savas
tiesības. Ekonomisti nekad nav mēģinājuši noniecināt vai noliegt ekonomikas vēstures nozīmi. Nedz
arī īsti vēsturnieki iebilst pret ekonomikas izpēti. Naidīgumu par pastāvošu apzināti pasludināja
sociālisti un iejaukšanās atbalstītāji, kas nevarēja atspēkot iebildumus, kurus pret viņu doktrīnām
pauda ekonomisti. Vēstures skola un institucionālisma aizstāvji mēģināja izspiest ekonomiku un
529
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aizstāt to ar „empīriskiem” pētījumiem tieši tādēļ, ka viņi vēlējās apklusināt ekonomistus. Ekonomikas
vēsture, kā viņi to plānoja, bija līdzeklis, kā iznīcināt ekonomikas prestižu un propagandēt iejaukšanās
politiku.

2. Ekonomika kā profesija
Agrīnie ekonomisti veltīja sevi ekonomikas problēmu izpētei. Lasot lekcijas un rakstot grāmatas viņi
vēlējās darīt zināmus saviem līdzpilsoņiem savu domājumu rezultātus. Viņi mēģināja ietekmēt
sabiedrības viedokli, lai panāktu, ka saprātīgas politikas dominē pilsonisko lietu veikšanā. Viņi nekad
neuztvēra ekonomiku kā profesiju.
Ekonomistu profesijas attīstība ir iejaukšanās atzars. Profesionāls ekonomists ir speciālists, kurš palīdz
izstrādāt dažādus valdības iejaukšanās uzņēmējdarbībā pasākumus. Viņš ir eksperts ekonomikas
likumu kopuma jomā, kuras mērķis pašlaik vienmēr ir traucēt tirgus ekonomikas darbību.
Ir tūkstošiem un tūkstošiem tādu profesionālu ekspertu, kas ir nodarbināti valdības birojos un dažādās
politiskajās partijās un spiediena izdarīšanas grupās, un partijas laikrakstu un spiediena izdarīšanas
grupu periodikas redakcijās. Citi ir nodarbināti kā padomdevēji uzņēmējiem vai vada neatkarīgas
aģentūras. Dažiem no viņiem ir valsts vai pat visas pasaules mēroga reputācija; daudzi ir savas valsts
ietekmīgāko cilvēku vidū. Bieži gadās, ka tādi eksperti tiek aicināti vadīt lielu banku vai korporāciju
lietas, tiek ievēlēti likumdevēja varā un ir iecelti par valdības ministriem. Viņi ir sāncenši juristiem
politisko lietu augstākajā vadībā. Viņu gūtā ievērojamā nozīme ir viena no raksturīgākajām mūsu
iejaukšanās laikmeta iezīmēm.
Nevar būt nekādu šaubu, ka tik dominējošu cilvēku šķira ietver ārkārtīgi talantīgus indivīdus, pat
visizcilākos mūsu laikmeta cilvēkus. Tomēr filozofija, kas vada viņu darbības sašaurina viņu horizontu.
Pateicoties savai saistībai ar noteiktām partijām un spiediena izdarīšanas grupām, vēloties iegūt īpašas
privilēģijas, viņi kļūst neobjektīvi. Viņi piever acis uz tālākām savu aizstāvēto politiku sekām. Viņiem
nekas cits nav svarīgs, kā vien grupas, kurai viņi kalpo, īstermiņa rūpes. Viņu centienu galējais mērķis ir
padarīt savus klientus turīgus uz citu cilvēku rēķina. Viņi vēlas pārliecināt sevi, ka cilvēces liktenis sakrīt
ar viņu grupas īstermiņa interesēm. Viņi mēģina pārdot šo ideju sabiedrībai. Cīnoties par augstāku
sudraba, kviešu vai cukura cenu vai par augstākām algām savas arodbiedrības locekļiem, vai par
nodevu lētākiem ārvalstu produktiem, viņi apgalvo, ka cīnās par augstāku labumu - par brīvību un
taisnīgumu, par savas tautas uzplaukumu un par civilizāciju.
Sabiedrība greizi skatās uz lobētājiem un vaino viņus par drūmajām iejaukšanās likumu normu
iezīmēm. Tomēr ļaunuma lauks ir daudz dziļāks. Dažādu spiediena grupu filozofija ir pārņēmusi
likumdevēja orgānus. Mūsdienu parlamentos ir kviešu audzētāju, lopkopju, fermeru korporatīvu,
sudraba, dažādu arodbiedrību, nozaru, kuras nevar izturēt ārvalstu sāncensību bez muitas nodevām,
un daudzu citu spiediena izdarīšanu grupu pārstāvji. Ir maz tādu, kuriem valsts ir svarīgāka par savām
spiediena grupām. Tas pats ir spēkā attiecībā uz valdības departamentiem. Lauksaimniecības ministrs
valdībā uzskata sevi par lauksaimniecības interešu aizstāvi; viņa galvenais mērķis ir panākt pārtikas
cenu kāpumu. Darba lietu ministrs uzskata sevi par arodbiedrību aizstāvi; viņa galvenais mērķis ir
padarīt arodbiedrības pēc iespējas grūtāk uzveicamas. Katrs departaments seko savam kursam un
strādā pret citu departamentu pūliņiem.
Daudzi cilvēki pašlaik sūdzas par radošas mākslas pārvaldīt valsti trūkumu. Tomēr iejaukšanās ideju
dominancē politiskā karjera ir atvērta tikai tiem cilvēkiem, kas sevi identificē ar spiediena grupas
interesēm. Arodbiedrības līdera vai lauksaimnieku asociācijas sekretāra gars nav tas, kas ir vajadzīgs
tālredzīgam valstsvīram. Kalpošana spiediena grupas īstermiņa interesēm nav vadītspējīga to īpašību,
kas padara par diženu valstsvīru, attīstība. Māksla pārvaldīt valsti vienmēr ir ilgtermiņa politika; tomēr
spiediena grupas neapgrūtina sevi ar ilgtermiņu. Vācijas Veimāras sistēmas un Francijas Trešās
republikas nožēlojamā neveiksme galvenokārt saistāma ar to, ka politiķi tajās bija tikai spiediena
grupu interešu lietpratēji.

3. Prognozēšana kā profesija
Kad uzņēmēji beidzot uzzināja, ka kredīta paplašināšanas radīts uzplaukums nevar ilgt un tam noteikti
ir jānoved pie noplakuma, viņi saprata, ka ir viņiem ir svarīgi laikus zināt lūzuma brīdi. Viņi pēc padoma
vērsās pie ekonomistiem.
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Ekonomists zina, ka tāda uzplaukuma rezultātam ir jābūt depresijai. Tomēr viņš nezina un nevar zināt,
kad krīze radīsies. Tas ir atkarīgs no katra gadījuma īpašajiem apstākļiem. Daudzi politiski notikumi var
ietekmēt iznākumu. Nav noteikumu, atbilstoši kuriem var aprēķināt uzplaukuma vai tai sekojošā
noplakuma ilgumu. Un pat tad, ja tādi noteikumi būtu pieejami, uzņēmējiem tie nebūtu lietderīgi.
Atsevišķam uzņēmējam, lai izvairītos no zaudējumiem, ir nepieciešamas zināšanas par pagrieziena
punkta brīdi laikā, kad citi uzņēmēji vēl uzskata, ka sabrukums ir tālāk nekā tas ir patiesībā. Tad viņa
pārākās zināšanas sniegs viņam iespēju sakārtot savas darbības tā, lai to pārvarētu neskarts. Tomēr, ja
uzplaukuma beigas varētu izrēķināt atbilstoši formulām, visi uzņēmēji uzzinātu šo datumu vienlaikus.
Viņu pūliņi pielāgot savas darbības šādai informācijai nekavējoties radītu visas depresijas parādības.
Ikvienam no viņiem būtu par vēlu izvairīties no kļūšanas par upuri.
Ja būtu iespējams aprēķināt tirgus nākotnes stāvokli, nākotne nebūtu neskaidra. Nebūtu nedz
uzņēmējdarbības zaudējumu, nedz peļņas. Tas, ko cilvēki sagaida no ekonomistiem, ir ārpus jebkura
mirstīga cilvēka spējām.
Pati ideja, ka nākotne ir paredzama, ka ar dažām formulām var aizstāt īpašo izpratni, kas ir
uzņēmējdarbības būtība, un ka šo formulu zināšana ļautu ikvienam pārņemt uzņēmējdarbības
veikšanu, protams, ir iznākums visam maldu un nepareizu priekšstatu kopumam, kas ir pamatā
mūslaiku pretkapitālistiskajām politikām. Visā sistēmā, kas tiek saukta par marksisma filozofiju, nav ne
mazākās atsauces uz to, ka rīcības galvenais uzdevums ir apgādāt neskaidras nākotnes gadījumus. Tas,
ka termins spekulants pašlaik tiek izmantots tikai ar apvainojošu noskaņu, skaidri parāda, ka mūsu
laikabiedriem nav pat aizdomu, kur slēpjas rīcības pamata problēma.
Uzņēmēja spriedumu nevar nopirkt tirgū. Uzņēmēja ideja, kas īstenojas un nes peļņu, ir tieši tā ideja,
kas neienāca prātā vairākumam. Ne jau pareiza paredzēšana kā tāda nes peļņu, bet gan to nes tāda
paredzēšana, kas ir labāka nekā pārējiem. Balva nonāk tikai pie disidentiem, kas neļauj sevi maldināt
vairākuma pieņemtajām kļūdām. Peļņu rada to nākotnes vajadzību apgādāšana, kuras pārējie nav
pienācīgi apgādājuši.
Uzņēmēji un kapitālisti atstāj neaizsargātu savu materiālo labklājību, ja ir pilnībā pārliecināti par savu
plānu pamatotību. Viņi nekad neuzdrīkstētos ņemt savās rokās savu ekonomisko dzīvi, jo lietpratējs
viņiem ir ieteicis tā darīt. Šie nezinošie cilvēki, kas darbojas akciju un preču biržās saskaņā ar
mājieniem, ir nolemti zaudēt savu naudu, lai kāds arī būtu avots, no kura viņi guvuši savu iedvesmu un
„iekšējo” informāciju.
Patiesībā saprātīgi uzņēmēji pilnībā apzinās nākotnes neskaidrību. Viņi apzinās, ka ekonomisti
nesniedz nekādu uzticamu informāciju par lietām, kas nāks, un ka viss, ko viņi sniedz, ir statistikas
datu par pagātni interpretācija. Kapitālistiem un uzņēmējiem ekonomistu viedoklis par nākotni ir vien
apšaubāmi pieņēmumi. Viņi ir skeptiski un viņus nevar viegli apmuļķot. Tomēr viņi diezgan pareizi
uzskata, ka ir noderīgi zināt visus faktus, kam iespējami varētu būt jebkāda nozīme viņu darījumos,
tādēļ viņi abonē laikrakstus un žurnālus, kas publicē prognozes. Vēloties nepalaist garām nevienu
pieejamās informācijas drusku, lielie uzņēmēji izmanto algotus ekonomistus un statistiķus.
Uzņēmējdarbības prognozēšana cieš neveiksmi veltos mēģinājumos panākt, ka zūd neskaidrība par
nākotni, un atņemt uzņēmējdarbībai tai raksturīgo spekulatīvo raksturu. Tomēr tā sniedz dažus
pakalpojumus pieejamo datu par ekonomikas tendencēm un attīstību nesenajā pagātnē apkopošanā
un izskaidrošanā.

4. Ekonomika un universitātes
Ar nodokļiem atbalstītas universitātes atrodas pie varas esošās partijas ietekmē. Varas iestādes
mēģina iecelt tikai tādus profesorus, kuri ir gatavi virzīt idejas, kuras tās pašas apstiprina. Tā kā visas
nesociālistu valdības pašlaik ir stingri uzticīgas iejaukšanās politikai, tās ieceļ tikai iejaukšanās
atbalstītājus. Viņuprāt, universitātes pirmais pienākums ir popularizēt oficiālo sociālo filozofiju
augošajai paaudzei.531 Ekonomisti tām nekādi nav noderīgi.
Tomēr iejaukšanās politika dominē arī daudzās neatkarīgajās universitātēs.

531

Džordžs Santajana (George Santayana), runājot par - tolaik Karaliskās Prūsijas - Berlīnes
Universitātes filozofijas profesoru, novēroja, ka šim cilvēkam šķiet, „ka profesora darīšana ir slāt pa
valdības ceļu gar krauju ar likumīgu kravu”. („Persons and Places” („Cilvēki un vietas”) [Ņujorkā,
1945.gadā], II, 7.)
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Saskaņā ar mūžseno tradīciju universitāšu mērķis nav tikai mācīt, bet arī veicināt zināšanas un zinātni.
Universitātes pasniedzēja uzdevums nav tikai nodot studentiem citu cilvēku izstrādātu zināšanu
kopumu. No viņa tiek gaidīts ieguldījums šīs bagātības paplašināšana ar savu darbu. Ir pieņemts, ka
viņš ir pilntiesīgs loceklis visu pasauli aptverošā zināšanu republikā - izgudrotājs un celmlauzis ceļā uz
plašākām un labākām zināšanām. Neviena universitāte neatzīs, ka tās fakultātes locekļi ir mazvērtīgāki
par ikvienu to atbilstošajā jomā. Ikviens universitātes profesors uzskata sevi par vienlīdzīgu visiem
citiem savas zinātnes meistariem. Kā diženākie no viņiem, arī viņš sniedz savu ieguldījumu zināšanu
uzlabošanā.
Ideja par visu profesoru vienlīdzību, protams, ir šķietama. Ir milzīga atšķirība starp ģēnija radošo darbu
un speciālista nomogrammu. Tomēr empīriskas izpētes jomā ir iespējams pieturēties pie šīs
šķietamības. Diženais izgudrotājs un vienkāršais pētnieks savā izpētē ķeras pie vienām un tām pašām
pētījumu tehniskajām metodēm. Viņi piemēro laboratorijas eksperimentus vai apkopo vēsturiskus
dokumentus. Viņu darba āriene ir vienāda. Viņu publikācijās runāts par vieniem un tiem pašiem
tematiem un problēmām. Viņi ir atbilstoši viens otram.
Diezgan pretēja situācija ir tādās teorētiskās zinātnēs kā filozofija un ekonomika. Šeit nav nekā tāda,
ko vienkāršais pētnieks var sasniegt atbilstoši vairāk vai mazāk šabloniskam modelim. Nav tādu
uzdevumu, kuriem nepieciešams rūpīgi un centīgi uzcītīgo monogrāfijas autoru pūliņi. Šeit nav
empīriskas izpētes; viss ir jāsasniedz ar spēju apdomāt, apcerēt un spriest. Nav specializācijas, jo visas
problēmas ir saistītas viena ar otru. Aplūkojot jebkuru zināšanu kopuma daļu, patiesībā tiek aplūkots
viss. Izcils vēsturnieks reiz aprakstīja doktora tēzes psiholoģisko un izglītības nozīmi, pasludinot, ka tā
sniedz autoram lepnuma pilnu apliecinājumu, ka zināšanu laukā ir mazs stūrītis - kaut gan niecīgs -,
kurā viņu neviens nespēj pārspēt. Ir acīmredzams, ka šo ietekmi nevar īstenot ar tēzi ekonomikas
analīzes tematā. Ekonomikas domas kopumā nav tādu nošķirtu stūru.
Nekad vienlaikus nav dzīvojuši vairāk kā divdesmit cilvēku, kuru darbs sniedza ko būtisku ekonomikai.
Radošu cilvēku skaits ekonomikā ir tikpat mazs, cik tas ir citās zināšanu jomās. Turklāt daudzi no
radošajiem ekonomistiem nepieder mācībspēku profesijai. Tomēr ir pieprasījums pēc tūkstošiem
universitāšu un koledžu ekonomikas pasniedzējiem. Sholastiska tradīcija prasa, ka ikvienam no viņiem
ir jāapliecina sava vērtība, publicējot oriģinālo ieguldījumu, nevis tikai vācot mācību grāmatas un
rokasgrāmatas. Akadēmiska skolotāja reputācija un alga vairāk ir atkarīga no viņa literārā darba nekā
no viņa didaktiskajām spējām. Profesors nevar nepublicēt grāmatas. Ja viņš nejūt aicinājumu rakstīt
par ekonomiku, viņš pievēršas ekonomikas vēsturei vai aprakstošai ekonomikai. Tomēr tad, lai
nezaudētu reputāciju, viņam ir jāuzstāj uz apgalvojumu, ka viņa aplūkotās problēmas ir īpaši par
ekonomiku, nevis par ekonomikas vēsturi. Viņam pat ir jāizliekas, ka viņa rakstu darbi pārklāj vienīgo
likumīgo ekonomikas pētījumu jomu, ka tikai tie ir empīriski, induktīvi un zinātniski, kamēr tīri
deduktīvi „kabineta” teorētiķu izplūdumi ir tukšas spekulācijas. Ja viņš būtu nevērīgs pret šo, viņam
būtu jāatzīst, ka ekonomikas skolotāju vidū ir divas šķiras: tie, kas paši ir sniegušie ieguldījumu
ekonomikas domas attīstībā, un tie, kas to nav darījuši, lai gan, iespējams, ir paveikuši lielisku darbu
citās disciplīnās, piemēram, nesenajā ekonomikas vēsturē. Tādējādi akadēmiskā gaisotne kļūst
nelabvēlīga ekonomikas mācīšanai. Daudzi profesori - par laimi ne visi no viņiem - vēlas noniecināt
„tikai teoriju”. Viņi mēģina ar nesistemātiski savāktu vēstures un statistikas informācijas apkopojumu
aizstāt ekonomikas analīzi. Viņi sadala ekonomiku vairākās saskaņotās nozarēs. Viņi specializējas
lauksaimniecībā, darbaspēkā, Latīņamerikas apstākļos un daudzās citās līdzīgās apakšnozarēs.
Viens no universitātes apmācības uzdevumiem noteikti ir iepazīstināt studentus ar ekonomikas vēsturi
vispārīgi un ne mazāk arī ar neseno ekonomikas attīstību. Tomēr visi tādi pūliņi ir nolemti neveiksmei,
ja nav stingri balstīti uz rūpīgu iepazīšanos ar ekonomiku. Ekonomika neļauj nekādu sadalīšanos īpašās
nozarēs. Tā vienmēr aplūko visu rīcības parādību savstarpējo saistību. Katalaktikas problēmas nevar
pamanīt, ja katra ražošanas joma tiek aplūkota atsevišķi. Ir neiespējami izpētīt darbu un algas, netieši
nepētot arī preču cenas, procentu likmes, peļņu un zaudējumus, naudu un kredītu un visas citas
lielākās problēmas. Algas likmju noteikšanas patiesās problēmas nevar pat pieskarties darba gaitai.
Nav tādas lietas kā „darba ekonomika” vai „lauksaimniecības ekonomika”. Ir tikai saistīts ekonomikas
kopums.
Tas, ko savās lekcijās un publikācijās aplūko šie speciālisti, nav ekonomika, bet gan dažādu spiediena
izdarīšanas grupu doktrīnas. Ignorējot ekonomiku, viņi nevar nekrist par upuri to, kuru mērķis ir īpašas
privilēģijas savai grupai, ideoloģijām. Pat tie speciālisti, kuri atklāti nenostājas noteiktas spiediena
izdarīšanas grupas pusē un kuri apgalvo, ka saglabā ļoti augstu neitralitāti, neviļus apstiprina
iejaukšanās doktrīnas pamata pārliecību. Aplūkojot tikai neskaitāmu valdības iejaukšanās
uzņēmējdarbībā dažādību, viņi nevēlas pieturēties pie tā, ko viņi sauc par tīru negatīvismu. Ja viņi
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kritizē izmantotos pasākumus, viņi to dara tikai tādēļ, lai ieteiktu paši savu iejaukšanās šķirni kā
aizstājēju citu cilvēku iejaukšanās politikai. Bez sirdsapziņas pārmetumiem viņi apstiprina gan
iejaukšanās, gan sociālisma pamata tēzi, ka netraucēta tirgus ekonomika negodīgi kaitē milzīgā
vairākuma būtiskajām interesēm vienīgi par labu bezjūtīgajiem ekspluatatoriem. Viņu skatījumā
ekonomists, kurš parāda iejaukšanās politikas tukšumu, ir piekukuļots negodīgu lielā biznesa
apgalvojumu aizstāvis. Ir jāliedz tādiem neliešiem pieeja universitātēm un viņu rakstiem ir jāliedz
drukāšana universitātes pasniedzēju asociāciju periodikā.
Studenti ir samulsuši. Matemātikas ekonomistu kursos viņi tiek baroti ar formulām, kas apraksta
hipotētiskus līdzsvara stāvokļus, kuros vairs nepastāv nekāda rīcība. Viņi viegli secina, ka šie
vienādojumi nav nekādi pielietojami, lai izprastu ekonomikas darbības. Speciālistu lekcijās viņi dzird
milzum daudz detaļu par iejaukšanās pasākumiem. Viņiem ir jāsecina, ka nosacījumi ir patiešām
paradoksāli, jo nekad nepastāv līdzsvars un algas likmes un lauksaimniecības produkcijas cenas nav tik
augstas, cik augstas tās vēlas arodbiedrības un lauksaimnieki. Ir acīmredzams, viņi secina, ka ir
nepieciešama radikāla reforma. Tomēr kāda veida reformai tai jābūt?
Lielākā daļa studentu bez nekādas kavēšanās atbalsta iejaukšanās panacejas, kuras ieteikuši viņu
profesori. Sociālie apstākļi būs pilnībā apmierinoši, kad valdība ieviesīs minimālās algas likmes un
apgādās ikvienu ar piemērotu pārtiku un mājokli, vai kad margarīna pārdošana un ārvalstu cukura
ievešana būs aizliegta. Viņi neredz pretrunas tajā, ko saka viņu skolotāji, kas vienu dienu žēlojas par
konkurences trakumu un nākamajā dienā par monopola ļaunumiem, kas vienu dienu sūdzas par cenu
krišanos un nākamajā dienā - par iztikas minimuma celšanos. Viņi saņem savu grādu un cenšas pēc
iespējas drīzāk iegūt darbu valdībā vai ietekmīgā spiediena izdarīšanas grupā.
Tomēr ir daudz jaunu cilvēku, kas ir pietiekami aizrautīgi, lai redzētu cauri iejaukšanās maldiem. Viņi
pieņem savu skolotāju noraidījumu netraucētai tirgus ekonomikai. Tomēr viņi netic, ka atsevišķi
iejaukšanās pasākumi varētu veiksmīgi nodrošināt meklēto mērķu sasniegšanu. Viņi neatlaidīgi noved
savu audzinātāju domas līdz to galīgam loģiskam iznākumam. Viņi pievēršas sociālismam. Viņi slavina
padomju sistēmu kā jaunas un labākas civilizācijas rītausmu.
Tomēr daudzas mūsdienu universitātes lielā mērā par sociālisma inkubatoriem padarīja ne tik daudz
apstākļi, kas dominēja ekonomikas fakultātēs, cik citās fakultātēs nodotas mācības. Ekonomikas
fakultātēs joprojām var atrast dažus ekonomistus un pat citi pasniedzēji var būt pazīstami ar dažiem
iebildumiem, kas pausti pret sociālisma sasniedzamību. Situācija ir atšķirīga ar daudziem no filozofijas,
vēstures, literatūras, socioloģijas un politikas zinātnes pasniedzējiem. Viņi vēsturi interpretē,
pamatojoties uz dialektiskā materiālisma izkropļotu vulgarizāciju. Pat daudzi no tiem, kas kaislīgi
uzbrūk marksismam saistībā ar tā materiālismu un ateismu, ir Komunistiskā manifestā un
Komunistiskās internacionāles programmā attīstīto ideju ietekmē. Viņi izskaidro depresijas, masu
bezdarbu, inflāciju, karu un nabadzību kā ļaunumus, kas ir obligāti raksturīgi kapitālismam, un norāda,
ka šīs parādības var pazust vien ar kapitālisma beigām.

5. Vispārējā izglītība un ekonomika
Valstīs, kuras nenovārdzina cīņa starp dažādām lingvistiskajām grupām, sabiedriskā izglītība var
darboties, ja tā tiek aprobežota ar lasīšanu, rakstīšanu un aritmētiku. Prātīgiem bērniem var pievienot
arī ģeometrijas, dabas zinātņu un valstī spēkā esošo likumu pamata jēdzienus. Tomēr, tiklīdz kāds
vēlas iet tālāk, rodas nopietnas grūtības. Mācīšana pamata līmenī obligāti pārvēršas par ideoloģisko
apstrādi. Nav iespējams pusaudžus iepazīstināt ar visiem problēmas aspektiem un ļaut viņiem
izvēlēties starp pretējiem uzskatiem. Ne mazāk neiespējami ir atrast skolotājus, kas varētu nodot
viedokļus, kuriem paši nepiekrīt, tā, lai apmierinātu tos, kuriem ir tāds viedoklis. Partija, kas pārvalda
skolas, atrodas pozīcijā, lai propagandētu savas mācības un noniecinātu citu partiju mācības.
Reliģiskās izglītības jomā deviņpadsmitā gadsimta liberāļi atrisināja šo problēmu, nošķirot valsti no
baznīcas. Liberālās valstīs reliģija vairs netiek mācīta publiskajās skolās. Tomēr vecākiem ir brīvas
tiesības sūtīt savus bērnus konfesionālās skolās, ko atbalsta reliģiskas kopienas.
Tomēr problēma neattiecas tikai uz reliģijas mācīšanu un noteiktām dabaszinātņu teorijām, kas
neatbilst Bībelei. Tā vairāk pat attiecas uz vēstures un ekonomikas mācīšanu.
Sabiedrība jautājumu apzinās tikai attiecībā uz vēstures mācīšanas starptautiskajiem aspektiem.
Pašlaik maz tiek runāts par nepieciešamību atbrīvot vēstures mācīšanu no nacionālisma un šovinisma
ietekmes. Tomēr daži cilvēki apzinās, ka taisnīguma un objektivitātes problēma ir ne mazāk klātesoša
vēstures vietējo aspektu aplūkošanā. Skolotāja vai mācību grāmatas autora paša sociālā filozofija
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iekrāso viņa stāstījumu. Jo vairāk aplūkošana ir jāvienkāršo un koncentrēti jāizsaka, lai būtu saprotama
nenobriedušajiem bērnu un pusaudžu prātiem, jo sliktāka ir ietekme.
Marksistu un iejaukšanās atbalstītāju skatījumā vēstures mācīšanu skolās sabojā klasiskā liberālisma
ideju apstiprinājums. Viņi vēlas paši ar savu vēstures interpretāciju aizstāt „buržuju” interpretāciju.
Marksisma viedoklī 1688.gada Anglijas revolūcija, Amerikas revolūcija, Lielā Franču revolūcija un
deviņpadsmitā gadsimta revolucionārās kustības kontinentālajā Eiropā bija buržuju kustības. To
rezultāts bija feodālisma sakaušana un buržuju pārākuma izveide. Proletāriešu masas netika
emancipētas; tās tikai pārgāja no aristokrātijas šķiras varas uz kapitālistu ekspluatatoru šķiras varu. Lai
atbrīvotu strādājošo cilvēku, ir nepieciešama kapitālistu ražošanas veida atcelšana. To, apgalvo
iejaukšanās aizstāvji, vajadzētu izraisīt Sozialpolitik vai Jaunajam kursam. Tradicionālie marksisti - no
otras puses - apgalvo, ka tikai buržuju valdības sistēmas gāšana iedarbīgi varētu emancipēt
proletāriešus.
Ir neiespējami aplūkot jebkuru vēstures nodaļu, neieņemot noteiktu pozīciju šajos pretrunīgajos
jautājumos un ietvertajās ekonomikas mācībās. Mācību grāmatas un skolotāji nevar pieņemt
augstprātīgu neitralitāti attiecībā uz postulātu, ka „nepabeigtā revolūcija” ir jāpabeidz komunistu
revolūcijai. Ikviens paziņojums par pēdējo trīs gadsimtu notikumiem ietver noteiktu spriedumu par
šīm pretrunām. Nav iespējams izvairīties no izvēles starp Neatkarības deklarācijas un Getisburgas
uzrunas filozofiju un Komunistu manifesta filozofiju. Šeit ir izaicinājums, un ir bezjēdzīgi slēpt galvu
smiltīs.
Vidusskolas līmenī un pat koledžas līmenī vēsturisko un ekonomikas zināšanu nodošana praktiski ir
ideoloģiskā apstrāde. Lielākā daļa studentu noteikti nav pietiekami nobrieduši, lai veidotu savu
viedokli, pamatojoties uz kritisku izvērtējumu par savu skolotāju pausto tēmas attēlojumu.
Ja publiskā izglītība būtu iedarbīgāka par to, kāda tā patiešām ir, politiskās partijas steidzami tiektos uz
skolu sistēmas dominanci, lai noteiktu veidu, kādā šie temati tiek mācīti. Tomēr vispārējai izglītībai ir
maznozīmīga loma augošās paaudzes politisko, sociālo un ekonomisko ideju veidošanā. Preses, radio
un vides apstākļu ietekme ir daudz spēcīgāka par to, kāda ir skolotājiem un mācību grāmatām.
Baznīcu, politisko partiju un spiediena izdarīšanas grupu propaganda pārspēj skolu ietekmi, lai ko arī
tās nemācītu. Tas, kas tiek mācīts skolā, bieži vien ļoti drīz tiek aizmirsts un nevar stāties pretī
nepārtrauktiem apkārtējās sociālās vides, kurā cilvēks pārvietojas, centieniem.

6. Ekonomika un pilsonis
Ekonomiku nevajag pazemināt līdz klasēm un statistikas birojiem un to nedrīkst atstāt ezotēriskām
aprindām. Tā ir cilvēka dzīves un rīcības filozofija un skar ikvienu un itin visu. Tā ir civilizācijas un
cilvēka cilvēciskās esības serde.
Minēt šo faktu nav nodoties bieži izsmietajai speciālistu, kas pārvērtē paši savas zināšanu jomas
nozīmi, vājībai. Nevis ekonomisti, bet visi cilvēki pašlaik šo ievērojamo vietu piešķir ekonomikai.
Visi mūslaiku politiskie jautājumi skar problēmas, kas vispārīgi tiek sauktas par ekonomiku. Visi
mūsdienu sociālo un sabiedrisko jautājumu diskusijās izvirzītie argumenti skar praksioloģijas un
ekonomikas pamata lietas. Ikviena prātu ir pārņēmušas ekonomikas doktrīnas. Filozofi un teologi šķiet
vairāk ieinteresēti ekonomikas problēmās nekā tajās problēmās, kuras agrākas paaudzes uzskatīja par
filozofijas un teoloģijas jautājumu. Romānos un lugās pašlaik visas cilvēciskās lietas - tostarp seksuālās
attiecības - tiek aplūkotas no ekonomikas doktrīnu skatu punkta. Ikviens apzināti vai neapzināti domā
par ekonomiku. Pievienojoties politiskajai partijai un nobalsojot, pilsoni netieši ieņem pozīciju būtiskās
ekonomikas teorijās.
Sešpadsmitajā un septiņpadsmitajā gadsimtā reliģija bija galvenais Eiropas politisko strīdu jautājums.
Astoņpadsmitajā un deviņpadsmitajā gadsimtā gan Eiropā, gan Amerikā pats svarīgākais jautājums
bija pārstāvnieciska valdība pret karalisko absolūtismu. Pašlaik tas ir tirgus ekonomika pret sociālismu.
Tā, protams, ir problēma, kuras risinājums pilnībā ir atkarīgs no ekonomiskas analīzes. Ķeršanās pie
tukšiem saukļiem vai pie dialektiskā materiālisma misticisma ir velta.
Nav līdzekļu, ar kuriem kāds varētu izvairīties no savas personīgās atbildības. Kurš vien atstāj palaiž
garām visu iesaistīto problēmu brīvprātīgu izpēti, cik labi vien to spēj, atsakās no savām pirmdzimtības
tiesībām pašieceltu pārcilvēku elites labā. Tādos būtiskos jautājumos akla paļaušanās uz „ekspertiem”
un nekritiska izplatītu saukļu un aizspriedumu pieņemšana ir pielīdzināma atteikumam no
pašnoteikšanās un piekāpšanai citu cilvēku dominancei. Pašreizējos apstākļos ikvienam inteliģentam
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cilvēkam nekas nevar būt svarīgāks par ekonomiku. Viņa paša un viņa pēcnācēju liktenis ir likts uz
spēles.
Tikai daži ir spējīgi sniegt jebkādu svarīgu ideju ekonomikas domas kopumam. Tomēr visi saprātīgie
cilvēki ir aicināti iepazīties ar ekonomikas mācībām. Tas mūslaikos ir galvenais pilsoniskais pienākums.
Vai mums tas patīk vai nē, ir fakts, ka ekonomika nevar palikt par ezotērisku zināšanu jomu, kas
pieejama tikai mazām zinātnieku un speciālistu grupām. Ekonomika aplūko sabiedrības pamata
problēmas; tā skar ikvienu un pieder visiem. Tā ir galvenais un piemērotais priekšmets ikviena pilsoņa
mācībai.

7. Ekonomika un brīvība
Augstākā nozīme, kāda ekonomikas idejām ir pilsonisko lietu noteikšanā, izskaidro, kādēļ valdības,
politiskās partijas un spiediena izdarīšanas grupas vēlas ierobežot ekonomiskās domas brīvību. Tās
vēlas propagandēt „labo” doktrīnu un apklusināt „slikto” doktrīnu balsi. To skatījumā doktrīnas
patiesuma kritērijs ir tas, ka tās atbalstītājiem izdodas ar ieroču spēku sakaut pretēju uzskatu
aizstāvjus. Tiek norādīts, ka Dievs vai kāds mītisks spēks, vadot cilvēka lietu gaitu, sniedz uzvaru tiem,
kas cīnās laba mērķa vārdā. Valdība ir no Dieva un tās svētais pienākums ir izskaust ķecerus.
Ir veltīgi kavēties pie šīs neiecietības un pretēji domājošo vajāšanas doktrīnas pretrunām un
neatbilstībām. Nekad iepriekš pasaule nav pazinusi tik gudri sadomātu propagandas un apspiešanas
sistēmu, kādu ir uzsākušas mūsdienu valdības, partijas un spiediena izdarīšanas grupas. Tomēr visas
šīs celtnes sabruks kā kāršu namiņi, tiklīdz tām uzbruks diža ideoloģija.
Ne tikai valstīs, kurās valda barbaru un neobarbaru despoti, bet ne mazāk arī tā sauktajās Rietumu
demokrātijās, ekonomikas izpēte pašlaik praktiski ir pasludināta par ārpus likuma esošu. Ekonomikas
problēmu sabiedriskajā apspriešanā gandrīz pilnībā tiek ignorēts viss, ko ekonomisti ir teikuši pēdējos
divsimt gados. Cenas, algas likmes, procentu likmes un peļņa tiek aplūkota tā, it kā to noteikšana
nebūtu pakļauta nekādam likumam. Valdības mēģina izdot dekrētu un ieviest preču cenas
maksimumu un algas likmes minimumu. Valstsvīri pārliecina uzņēmējus samazināt peļņu, samazināt
cenas un palielināt algas likmes tā, it kā šīs lietas būtu atkarīgas no cildināmiem indivīdu nodomiem.
Starptautisko ekonomikas attiecību aplūkošanā cilvēki priecīgi ķeras pie visnaivākajiem merkantilisma
maldiem. Daži zina visu šo izplatīto doktrīnu trūkumus vai apzinās, kādēļ uz tiem balstītas politikas
vienmēr nes postu.
Šie ir skumji fakti. Tomēr ir tikai viens veids, kā cilvēks var uz tiem reaģēt: nekad neatslābt patiesības
meklējumos.
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XXXIX.

EKONOMIKA UN CILVĒKA ESĪBAS PAMATA PROBLĒMAS
1. Zinātne un dzīve

Ir ierasts kritizēt moderno zinātni, jo tā atturas no vērtību spriedumu sniegšanas. Cilvēks, kurš dzīvo
un rīkojas, mums tiek teikts, nekādi nevar izmantot Wertfreiheit, viņam ir jāzina, uz ko viņam ir
jātiecas. Ja zinātne nesniedz atbildi uz šo jautājumu, tā ir veltīga. Tomēr šis iebildums ir nepamatots.
Zinātne nevērtē, bet gan tā sniedz cilvēkam, kurš darbojas, visu informāciju, kas viņam varētu būt
vajadzīga attiecībā uz viņa vērtējumiem. Tā klusē tikai tad, kad tiek uzdots jautājums, vai dzīve pati par
sevi ir vērta dzīvošanas.
Šis jautājums, protams, arī ir bijis uzdots un vienmēr tiks uzdots. Kāda ir nozīme visiem šiem cilvēka
pūliņiem un darbībām, ja beigās neviens nevar izbēgt nāves un satrūdēšanas? Cilvēks dzīvo nāves ēnā.
Lai ko arī viņš varētu būt sasniedzis sava svētceļojuma laikā, viņam kādu dienu ir jāaiziet mūžībā un
jāpamet viss, ko viņš ir izveidojis. Ikviens mirklis var kļūt par viņa pēdējo. Par indivīda nākotni ir
skaidra tikai viena lieta - nāve. Skatoties no šī galējā un neizbēgamā iznākuma, visi cilvēka centieni
šķiet velti un tukši.
Turklāt cilvēka rīcība ir jāsauc par bezsaturīgu pat tad, ja par to spriež tikai attiecībā uz tās tūlītējiem
mērķiem. Tā nekad nevar sniegt pilnīgu apmierinājumu; tā tikai uz gaistošu mirkli sniedz daļēju
neērtības novērsumu. Tiklīdz viena vēlme ir apmierināta, rodas jaunas vēlmes un prasa pēc
apmierinājuma. Civilizācija, tiek teikts, padara cilvēkus nabadzīgākus, jo tā daudzkāršo viņu vēlmes un
nevis remdē, bet gan iekvēlina alkas. Visas čaklu cilvēku rosīgās rīcības un darīšanas, viņu steiga,
uzņēmība un rosība ir muļķīga, jo tā nesniedz nedz laimi, nedz mieru. Dvēseles mieru un skaidrību
nevar iegūt ar rīcību un laicīgām ambīcijām, bet gan tikai ar atsacīšanos un samierināšanos. Vienīgais
rīcības veids, kas ir piemērots gudrajam, ir glābiņš tīri vērojošas esības bezdarbībā.
Tomēr visas tādas bažas, šaubas un sirdsapziņas pārmetumus apspiež cilvēka dzīvības enerģijas
neatvairāmais spēks. Taisnība, cilvēks nevar izbēgt no nāves. Tomēr pašlaik viņš ir dzīvs; un dzīve nevis nāve - kontrolē viņu. Lai ko arī viņam nestu nākotne, viņš nevar atteikties no esošās stundas
vajadzībām. Kamēr vien cilvēks dzīvo, viņš nevar nepakļauties pamata impulsam - elan vital . Tā ir
cilvēka iedzimtā daba, ka viņš tiecas saglabāt un stiprināt savu dzīvību, ka viņš ir neapmierināts un
tiecas novērst neērtību, ka viņš meklē to, ko varētu saukt par laimi. Ikvienā dzīvā būtnē strādā
neizskaidrojama un neizanalizējama zemapziņa. Zemapziņa ir visu dziņu pamudinājums, spēks, kas
dzen cilvēku dzīvē un rīcībā, sākotnējā un neizskaužama dziņa pēc pilnīgākas un laimīgākas esības. Tā
darbojas tik ilgi, kamēr vien cilvēks dzīvo un apstājas vien izdziestot dzīvībai.
Cilvēka saprāts kalpo šim būtiskajam impulsam. Saprāta bioloģiskā funkcija ir saglabāt un veicināt
dzīvību un atlikt tās izdzišanu pēc iespējas ilgāk. Domāšana un rīkošanās nav pretēja dabai; tās drīzāk
ir augstākās cilvēka dabas raksturiezīmes. Vispiemērotākais raksturojums cilvēkam atšķirībā no
necilvēciskām būtnēm ir: būtne, kas mērķtiecīgi cīnās pret spēkiem, kas ir nelabvēlīgi tās dzīvībai.
Tādējādi visas runas par neracionālu elementu pārākumu ir veltas. Visumā, kura esību mūsu saprāts
nespēj izskaidrot, analizēt vai aptvert, ir atlicis šaurs lauks, kurā cilvēks ir spējīgs novērst neērtību kaut
kādā mērā. Tā ir saprāta un racionalitātes karaliste, zinātnes un mērķtiecīgas rīcības karaliste. Nedz tās
aprobežotība, nedz rezultātu, kurus cilvēks var tajā iegūt, ierobežotība neliecina par radikālas
atkāpšanās un apātijas ideju. Neviena filozofiska izveicība nekad nevar atturēt veselīgu indivīdu no
ķeršanās pie rīcībām, kas - kā viņš domā - var apmierināt viņa vajadzības. Varētu būt taisnība, ka
dziļākajos cilvēka dvēseles nostūros ir ilgas pēc netraucēta miera un tīri veģetatīvas pastāvēšanas
pasīvuma. Tomēr dzīvā cilvēkā šīs alkas - lai kādas tās arī nebūtu - ir pārākas pār dziņu rīkoties un
uzlabot savu stāvokli. Kad atteikšanās spēki gūst virsroku, cilvēks mirst; viņš nepārvēršas par augu.
Ir taisnība, ka praksioloģija un ekonomika nepasaka cilvēkam, vai viņam vajadzētu saglabāt dzīvību vai
no tās atteikties. Dzīve pati par sevi un visi nezināmie spēki, kas to rada un notur, ir sākotnēji doti, un
kā tādi ir ārpus cilvēces zinātnes robežām. Praksioloģijas temats ir tikai cilvēka dzīves pamata
izpausme, proti, rīcība.
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2. Ekonomika un vērtību spriedumi
Lai gan daudzi cilvēki vaino ekonomiku par tās neitralitāti attiecībā uz vērtību spriedumiem, citi cilvēki
to vaino par šķietamu izdabāšanu tiem. Daži apgalvo, ka ekonomikai noteikti ir jāizsaka vērtību
spriedumi un tādējādi tā nav īsti zinātniska, jo zinātnes kritērijs ir tās vērtību vienaldzība. Citi uzstāj, ka
labai ekonomikai vajadzētu būt un tā varētu būt objektīva un ka tikai slikti ekonomisti grēko pret šo
postulātu.
Semantiskais sajukums aplūkoto problēmu izskatīšanā ir saistāms ar to, ka daudzi ekonomisti
neprecīzi lieto terminus. Ekonomists pētī, vai pasākums a var radīt rezultātu p, kura sasniegšanai tas ir
ieteikts, un secina, ka a rezultāts nav p, bet gan ir g - ietekme, kuru pat pasākuma a atbalstītāji uzskata
par nevēlamu. Ja šis ekonomists pasludina savas izpētes iznākumu, sakot, ka a ir slikts pasākums, viņš
nepasludina vērtību spriedumu. Viņš tikai pasaka, ka no to, kas tiecas uz mērķi p, viedokļa pasākums a
ir nepiemērots. Šajā ziņā brīvās tirdzniecības ekonomisti uzbruka protekcionismam. Viņi parādīja, ka
protekcionisms - atšķirībā no tā aizstāvju uzskata - nepalielina, bet gan - gluži pretēji - pamazina
kopējo produkcijas daudzumu, un tādēļ tas ir slikts no to, kas izvēlas bagātīgāku, nevis mazāku
produkcijas piedāvājumu, viedokļa raugoties. Tieši šajā ziņā ekonomisti kritizē politikas no to mērķu
viedokļa. Ja ekonomists sauc minimālās algas likmes par sliktu politiku, ar to viņš domā to, ka to
ietekmes ir pretējas mērķim, kuru vēlējās sasniegt to piemērošanas ieteicēji.
No tāda paša viedokļa praksioloģija un ekonomika uzlūko cilvēka esības un sociālās attīstības pamata
principu, proti, sadarbība sociālajā darba dalīšanā ir iedarbīgāks rīcības veids nekā indivīdu
pašapgādājoša izolācija. Praksioloģija un ekonomika nesaka, ka cilvēkiem vajadzētu mierīgi
sadarboties sociālo saikņu robežās; tās tikai teic, ka cilvēkiem ir jārīkojas šādi, ja viņi vēlas savu rīcību
padarīt veiksmīgāku nekā pretējā gadījumā. Morāles noteikumu, kurus prasa sociālās sadarbības
izveide, saglabāšana un pastiprināšana, ievērošana netiek uzskatīta par ziedošanos mītiskam
vienumam, bet gan par ķeršanos pie visiedarbīgākajām rīcības metodēm, par cenu, kas jāmaksā, lai
iegūtu augstāk novērtētu atdevi.
Pret šo gan institucionisma, gan atklātu priekšstatu heteronomo doktrīnu aizstāšanu ar autonomu,
racionālistisku un voluntāristisku ētiku visi antiliberālo skolu un dogmatismu spēki virza savus
visniknākos uzbrukumus. Tie visi vaino utilitārisma filozofiju par nežēlīgo stingrību, ar kādu tā raksturo
un analizē cilvēka dabu un sākotnējos cilvēka rīcības iedīgļus. Nekas vairāk nav jāpiebilst šīs kritikas
atspēkojumam, ko sniedz ikviena šīs grāmatas lappuse. Ir vēlreiz jāpiemin tikai viens punkts, jo no
vienas puses tā ir visu mūsdienu raibo stabulētāju doktrīnas virsotne, un no otras puses tā sniedz
vidējam intelektuālim apsveicamu attaisnojumu izvairīties no centīgās ekonomikas studiju disciplīnas.
Ekonomika, tiek teikts, savos racionālistiskajos aizspriedumos pieņem, ka cilvēku vienīgais vai
galvenais mērķis ir materiālā labklājība. Tomēr realitātē cilvēki priekšroku dod neracionāliem mērķiem
pār racionāliem. Viņus vairāk vada dziņa īstenot mītus un ideālus, nevis dziņa baudīt augstāku dzīves
līmeni.
Kādu atbildi uz to sniedz ekonomika:
1. Ekonomika nepieņem vai nepostulē, ka cilvēka vienīgais vai galvenais mērķis ir tas, kas tiek saukts
par materiālo labklājību. Ekonomika - kā plašākas cilvēka rīcības teorijas atzars - aplūko ikvienu cilvēka
rīcību, tas ir, cilvēka mērķtiecīgu tiekšanos uz izvēlēto mērķu sasniegšanu, lai kādi šie mērķi arī
nebūtu. Jēdziena racionāls vai neracionāls piemērošana galējiem izvēlētajiem mērķiem ir aplama. Mēs
par neracionālu varam saukt galējo dotu, proti, tās lietas, kuras mūsu domāšana nevar nedz izanalizēt,
nedz reducēt uz citām galēji dotām lietām. Tad jebkura cilvēka ikviens galējais izvēlētais mērķis ir
neracionāls. Tiekties uz bagātībām kā Krēzam ir ne vairāk un ne mazāk racionāli kā tiekties uz
nabadzību kā budistu mūkam.
2. Tas, kas šiem kritiķiem ir prātā, izmantojot terminu racionāli mērķi, ir vēlme uz materiālu labklājību
un augstāku dzīves līmeni. Faktisks jautājums ir tas, vai ir vai nav patiess viņu apgalvojums, ka cilvēku
kopumā un jo īpaši mūsu laikabiedru dzinējspēks vairāk ir vēlme īstenot mītus un sapņus, nevis vēlme
uzlabot savu materiālo labklājību. Lai gan neviena inteliģenta būtne nevarētu kļūdīties sniegt pareizu
atbildi, mēs šo jautājumu neņemam vērā. Ekonomika neko nesaka par labu vai pret mītiem. Tā ir
pilnīgi neitrāla attiecībā uz arodbiedrību doktrīnu, kredīta paplašināšanas doktrīnu un visām tādām
doktrīnām, kamēr vien tās varētu izskatīties kā mīti un tās kā mītus atbalsta to piekritēji. Tā aplūko šīs
doktrīnas vien tikmēr, kamēr tās tiek uzskatītas par doktrīnām saistībā ar līdzekļiem, kas ir piemēroti
noteiktu mērķu sasniegšanai. Ekonomika nesaka, ka arodbiedrību kustība ir slikts mīts. Tā tikai saka,
ka tas ir nepiemērots līdzeklis algas likmju paaugstinājumam visiem tiem, kas vēlas nopelnīt algas. Tā
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atstāj ikviena cilvēka paša ziņā lēmumu, vai arodbiedrību veidošanas mīts ir svarīgāks par izvairīšanos
no nenovēršamajām arodbiedrību politiku sekām.
Šajā ziņā mēs varam teikt, ka ekonomika ir apolitiska vai nepolitiska, lai gan tā ir pamats politikai un
ikviena veida politiskai rīcībai. Turklāt mēs varam teikt, ka tā ir pilnībā neitrāla attiecībā uz visiem
vērtību spriedumiem, jo tā vienmēr atsaucas uz līdzekļiem un nekad uz galējo mērķu izvēli.
3. Ekonomiskā izziņa un cilvēka rīcība
Cilvēka brīvība izvēlēties un rīkoties tiek ierobežota trīskāršā veidā. Pirmkārt ir fizikas likumi, kuru
nejūtīgajai neapšaubāmībai cilvēkam ir jāpielāgo sava rīcība, ja viņš vēlas dzīvot. Otrkārt ir indivīda
iedzimtās pamata rakstura iezīmes un rīcības un vides faktoru iedarbība; mēs zinām, ka tie ietekmē
gan mērķu, gan līdzekļu izvēli, lai gan mūsu apziņa par to darbības veidu ir diezgan neskaidra. Beigās ir
parādību likumsakarība attiecībā uz līdzekļu un mērķu savstarpējo saistību, proti, praksioloģisks likums
atšķirībā no fizikas un psiholoģiskā likuma.
Šīs trešās visuma likumu klases izskaidrošana un kategorijās iedalīta un formāla izpēte ir praksioloģijas
un līdz šim vislabāk attīstītās tās nozares - ekonomikas - temats. Ekonomikas zināšanu kopums ir
būtisks elements cilvēces civilizācijas struktūrā; tas ir pamats, uz kura ir uzbūvēts modernais
industriālisms un visi pēdējo gadsimtu morālie, intelektuālie, tehnoloģiskie un terapeitiskie
sasniegumi. Cilvēku ziņā ir tas, vai viņi pienācīgi izmantots bagātīgos dārgumus, kādus viņiem sniedz
šīs zināšanas, vai arī viņi atstās tos neizmantotus. Tomēr, ja viņi nespēj tos izmantot vislabākajā veidā
un neņem vērā mācības un brīdinājumus, viņi neatcels ekonomiku; viņi likvidēs sabiedrību un cilvēku
rasi.
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