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                                                      LIBERALIZM KLASYCZNY 

1 Szkocki filozof Adam Smith (1723-1790) uważany 

jest za ojca liberalizmu gospodarczego i pierwszego 

teoretyka wolnego rynku. 

W "Teorii uczuć..." Smith przedstawił koncepcję 

tzw. niezaangażowanego obserwatora, będącego 

swego rodzaju sumieniem. Ludzie komunikując się 

ze sobą doświadczają podobieństwa przeżywanych 

stanów psychicznych i i na tej podstawie tworzą 

wyobrażenie zachowań akceptowanych, 

powodujących u człowieka reakcje pozytywne 

(radość, zadowolenie) i nieakceptowanych, 

powodujących reakcje negatywne (smutek, 

cierpienie itp.). Ten tkwiący w podświadomości 

osąd moralny jest właśnie owym "obserwatorem" 

nieustannie patrzącym człowiekowi na ręce i 

skłaniającym go do ograniczenia własnego egoizmu 

i powstrzymania się od zachowań powodujących 

negatywne dla innych skutki. 

"Wolny rynek" to rynek kierujący się zasadami 

zysku, konkurencji, popytu i podaży. Na wolnym 

rynku spotykają się bez żadnych ograniczeń ludzie 

oferujący i poszukujący różnych towarów i usług, 

używający pieniędzy jako ich ekwiwalentu 

ułatwiającego wymianę pośrednią. 

Kapitalizm jako system ekonomiczny jest 

systemem wydajnym i skutecznym, ale 

niesprawiedliwym, ponieważ nie ma w sobie 

mechanizmu zabezpieczającego przez 

wyzyskiem. Jednak sprawiedliwości nie jest 

pojęciem ekonomicznym, a celem systemu 

ekonoicznego nie jest sprawiediwość, ale 

produkcja dóbr potrzebnych do zaspokajania 

ludzkich potrzeb. 

 

2 Kapitalizm liberalny, poprzedzony w Europie 

przez kapitalizm komercyjny (merkantylizm) jest 

wykorzystaniem rewolucji przemysłowej. Oto jego 

cechy charakterystyczne: 

a). Gloryfikacja wolności indywidualnej 

Podczas gdy kiedyś aktywność ekonomiczna 

służyła porządkowi spraw szerszych (porządek 

społeczny i polityczny), to w kapitalizmie 

przedsiębiorca mógł produkować to, co chciał i 

sprzedawać to teoretycznie za cenę, o której on 

decydował (dla niego kontrakt pracy powinien był 

zależeć tylko od wolnej woli kontrahentów).  

 

W teorii klasycznego liberalizmu problem 

sprawiedliwego podziału dóbr w ogóle nie 

istnieje. Wg Smitha płacą odpowiednią jest 

płaca umożliwiająca robotnikowi regenerację i 

reprodukcję jego siły roboczej. Pewien postęp 

uczynił angielski ekonomista David 

Ricardo (1772-1823) twierdząc, że płaca 

minimalna powinna wynikać nie tylko z 

minimum zapewniającego biologiczną 

egzystencję, ale uwzględniać również pewne 

uwarunkowania kulturowe. Nie obejmowały one 

jednak jakiejkolwiek pomocy społecznej, 

zmniejszającej motywację do pracy i 

sprzyjającej nadmiernemu rozmnażaniu się 

klasy robotniczej. 

Taka gloryfikacja wolności objawiła się przede 

wszystkim w regule wolnej konkurencji 

(wolność handlu, prawo popytu i podaży); ta, 

zachowywana wewnątrz właściwych granic, 

może posiadać skutki pozytywne, ale kiedy 

zostaje wyniesiona do najwyższego prawa może 

natomiast prowadzić do poważnych 

niesprawiedliwości (ukształtowanie monopoli, 

panowanie sił monetarnych). W takim 

przypadku państwo powinno interweniować w 



celu ustalenia granic. 

absolutny liberalizm aplikowany 

do ekonomii (kapitalizm liberalny) jest 

radykalnie niemoralny, ponieważ oznacza 

poszukiwanie możliwie największego zarobku; 

jest tryumfem pieniądza i przewróceniem 

wartości moralnych, bądź prościej obaleniem 

wszelkiej wartości przedmiotowej i społecznej, 

które jest obce zadowoleniu osoby. Chodzi o 

pewną formę materializmu 

indywidualistycznego. Produkcja widziana jest, 

wtedy, jako cel sam w sobie, dla zysku, który 

powoduje, a nie z punktu widzenia realnych 

potrzeb konsumentów, uwarunkowanych i pod 

wpływem zręcznej reklamy. 

                                                                         NEOLIBERALIZM 

3. W kapitalistycznej ekonomii neoliberalnej – 

wszystko jest podporządkowane dyktaturze 

pieniądza.  

Pieniądz stał się celem samym w sobie, środkiem 

do celu i jedyną alternatywą dla samego siebie.  

To pieniądz determinuje rzeczywistość, konstytuuje 

relacje i to, co wolno oraz na co ludzi stać.  

Zalety: 

- wolność ekonomiczna 

- wolna konkurencja 

- swobodne stanowiene cen 

- zapobieganie upadkowi koniuktury 

Kapitalistyczna ekonomia neoliberalna to 

system zamknięty z wynikiem o sumie zerowej. 

Przy czym na to zero składają się straty wielu 

i zyski nielicznych. System oparty na promocji i 

wzmacnianiu atawizmu, nie może funkcjonować 

w oparciu tylko o własne zasoby. Ponieważ 

chciwość wynikająca z rzadkości, wymusza to, 

do czego doprowadził imperializm. Kolonie w 

klasycznym wydaniu, to był sposób na więcej 

zasobów, zaspokajających większą chciwość. 

Dzisiaj analogiczną rolę odgrywają tzw. 

gospodarki wschodzące, czyli kraje zacofane, 

gdzie kraje bogate inwestują swoje nadwyżki z 

gospodarki wirtualnej, trwale rozbudowując i 

umacniając swoją przewagę ekonomiczną oraz z 

nią związaną polityczną, cywilizacyjną i 

wojskową. Ekonomia jest podstawą 

wszystkiego, a neoliberalny kapitalizm stworzył 

system zamknięty, w którym dokonuje się 

obrotu za pomocą nieistniejących aktywów. 

Rynek zastąpiono grą rynkową, żeby kupić 

mierzalną ilość surowców z dostawą, trzeba brać 

udział w grze jaka się odbywa w gospodarce 

wirtualnej. Co prawda w ten sposób się 

stabilizuje ceny, jednak jak pokazały nam 

machinacje na cenie ropy naftowej – możliwe są 

działania motywowane politycznie. Gdzie nie 

ma miejsca dla rynku, ponieważ decyduje to, co 

się bardziej opłaca dla tych, którzy mogą więcej, 

mają więcej i chcą mieć najwięcej. 
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