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Socjalizm nie działa, ponieważ: marnotrawi
surowce
Jest to pierwszy z serii tekstów, w których przedstawi? podstawowe kwestie, które sprawiaj?, ?e socjalizm nie
mo?e by? efektywny. Na pocz?tek marnotrawstwo surowców. Lewica twierdzi, ?e redystrybucja dóbr przez
odgórny podmiot b?dzie korzystna dla spo?ecze?stwa. Jest to k?amstwo, które wynika z fanatyzmu oraz
ignorancji. ?adna centralizacja w skali masowej nie b?dzie efektywna na d?u?sz? met?.
Powód jest prosty – dodatkowe koszty. Czy to pa?stwo, czy wielkie korporacje, które ton? w biurokracji – nie stworz?
one tak efektywnego przep?ywu dóbr czy us?ug, jak ma?e i ?rednie firmy. Najlepiej przedstawi? to na dwóch
przyk?adach, które dotycz? tej samej bran?y.
Wolno?ciowa taktyka
Wyobra?my sobie firm?, która sprzedaje biurka domowe. Szef firmy ma jasny cel: zysk. W zwi?zku z tym zatrudnia
tyle osób, by biznes dzia?a? jak najlepiej: ma?o osób, które jednak nie zam?cz? si?, by dzia?a? na 100%. Zamówi od
producenta tyle biurek, ile, wed?ug przewidywa?, b?dzie w stanie sprzeda?.
Jego klienci b?d? dostawa? od niego tyle biurek, za ile zap?ac?. Ani wi?cej ani mniej. Ponadto, by ?ci?gn?? klientów,
sprzedawca zainwestuje w reklam? swojej firmy, dzi?ki czemu kto? zarobi. Sprzedawca nie b?dzie zastanawia? si?, po
co klient potrzebuje pi?ciu biurek na ogródek dzia?kowy – skoro chce i ma pieni?dze, to mu sprzeda pi?? biurek.
Klient za? nie b?dzie musia? wype?nia? wielu wniosków, czy lata? po urz?dach. Pójdzie do sprzedawcy i powie, ?e
chce biurko. Ten poka?e mu swoj? ofert?. Je?li klient nie b?dzie bogaty, b?dzie móg? pój?? do sprzedawcy, który
oferuje ta?szy sprz?t.
Od momentu dostarczenia surowców na biurko do fabryki i po wyp?aceniu robotnikom pieni?dzy za prac?, ?a?cuszek
wygl?da wi?c nast?puj?co: producent – transport do sklepu – sprzeda? klientowi.
Taktyka socjalistyczna
Pa?stwo chce zaopatrzy? spo?ecze?stwo w biurka. Celem jest wi?c zaspokojenie potrzeb. Pojawia si? odwieczne
pytanie: po równo, czy wed?ug potrzeb? Niezale?nie od odpowiedzi, pa?stwo zatrudnia osoby do tego zadania: zamiast
sprzedawcy, jest urz?dnik odpowiedzialny za redystrybucj? biurek. Pracownicy jak byli, tak s?. Natomiast pojawia si?
wielu innych pa?stwowych administratorów: na tym etapie s? to osoby kontroluj?ce urz?dnika oraz pracownicy dzia?u
potrzeb obywateli. Mamy wi?c ju? kilka dodatkowych osób, które musz? otrzyma? wynagrodzenie.
Otrzymuj?cy biurka nie p?ac? w ogóle lub niewiele za meble. W zwi?zku z tym pojawiaj? si? próby oszustw i wy?udze?
wi?kszej ilo?ci biurek. By to ukróci?, pa?stwo musi powo?a? kolejny organ, tym razem taki który b?dzie przeciwdzia?a?
próbom oszustwa. Mamy wi?c kolejne osoby, które nic nie produkuj?, ale bior? pieni?dze.
Aby biurko otrzyma?, obywatel musi z?o?y? wniosek. Zapewne b?dzie musia? te? uzasadni? swoj? petycj?. Musi wi?c
zosta? zatrudniony urz?dnik od przydzielania wniosków oraz ich rozpatrywania. ?eby za? przeciwdzia?a?
faworyzowaniu, wszystkie biurka b?d? jednakowe. Prawdopodobnie wi?c zlecenie otrzyma jedna firma, wybrana przez
pa?stwo (zak?adaj?c, ?e nie b?dzie to producent pa?stwowy).
A skoro mowa o wyborach, to, jak uczy do?wiadczenie, w sektorze pa?stwowym osoby decyzyjne ch?tnie tworz?
sztuczne stanowiska, na które wydawane s? publiczne pieni?dze. Przy przetargu mo?e te? zosta? faworyzowana
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konkretna firma, z któr? urz?dnik podejmuj?cy decyzj? ma jakie? powi?zania.
Wi?c ?a?cuszek tutaj jest inny – zamiast wcze?niejszego, mamy ?a?cuszek do urz?dnika i obywatela. Oprócz tego
jednak pojawia si? kilka-kilkana?cie stanowisk, które poch?aniaj? pieni?dze. Ponadto zu?yje si? wiele innego surowca:
papieru.
Niby biurka b?d? ta?sze. Natomiast produkcja i wynagrodzenie za prac? pozostaje. W przeciwie?stwie jednak do
modelu wolno?ciowego, mamy tutaj do utrzymania urz?dników, jak wida? w niema?ej ilo?ci. Czy w ostatecznym
rozrachunku wyjdzie taniej? Oczywi?cie, ?e nie.
Natomiast za wszystko zap?ac? obywatele. Pa?stwo nie mo?e by? stratne. Co, je?li b?dzie si? z uporem fanatyka
pod??a? za tym modelem? Grecja jest najlepszym przyk?adem, który nie wymaga ?adnego komentarza.
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