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Viešosiose diskusijose vis garsiau reiškiamas
susirūpinimas morale, vis daugiau kalbama,
kad žmonija išgyvena ypatingą moralės
nuosmukį, vis dažniau morale grindžiami
politikos sprendimai. Mūsų laikų moralės
krizė tiesiogiai siejama su laisve, o laisvės
šalininkai kaltinami moralės ignoravimu ar
neigimu.
Ypač daug moralinių kaltinimų metama
pamatiniams ekonomikos reiškiniams,
tokiems kaip nuosavybė, mainai, pinigai,
pelnas, konkurencija. Laisvės puoselėtojai
juos tradiciškai grindžia efektyvumo
argumentais, bet dabartinės krizės
akivaizdoje to nepakanka, būtina naujai
atrasti laisvės ir moralės bei ekonominių
reiškinių sąsajas.
Tuo tikslu čia atsigręžiame į žmogaus
prigimtį bei pamatinių ekonominių reiškinių
ištakas. Žengiame žingsnį atverti platesnes
erdves – filosofines, teologines,
antropologines, psichologines – mus
supančiai būties tikrovei ir žmogaus
santykiui su ja suprasti. Čia pateikiamos
gairės bus aktualios norintiems suprasti
ekonomikos ir moralės santykį, tiems, kam
svarbus laisvės ir moralės sutaikymas.
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AR NUOSAVYBĖ KURSTO
NESANTAIKĄ?

NUOSAVYBĖ
YRA GEROVĖS IR
TAIKOS PAMATAS

„

Žmogus, netekęs visko, ką galėtų
pavadinti „savu“, netekęs galimybės
uždirbti pragyvenimui iš savo verslo, pasidaro
priklausomas nuo visuomenės ir nuo tų,
kurie jį kontroliuoja, todėl jam sunku išlaikyti
savo orumą, tad keliai į autentiškos žmonių
bendrijos kūrimą uždaromi.
Popiežius Jonas Paulius II

NUOSAVYBĖ KYLA IŠ ŽMOGAUS
PRIGIMTIES IR IŠTEKLIŲ RIBOTUMO
Gyvybei palaikyti reikalingas maistas, rūbas,
pastogė, įrankiai. Nuosavybė leidžia išsiskleisti žmogiškumui, pasirūpinti poreikiais,
nebūti našta kitiems. Teisė į savo darbo
vaisius padeda pratęsti gyvybę ir užtikrinti
saugumą. Su savininkiškumu atsiranda ir
reali atsakomybė už tai, kuo disponuoji – už
savo darbą ir jo rezultatus, bei už tuos,
kuriais įsipareigojai pasirūpinti. Žmogus
linkęs labiau rūpintis tuo, kas priklauso jam,
tad nuosavybė apsaugo išteklius nuo švaistymo. Tik būdamas tikras, kad jo užauginti
grūdai atiteks jam ir jo šeimai, žmogus imsis
nelengvo darbo juos auginti. Ir atvirkščiai,
jei žmogus žino, kad jo grūdus bet kada gali
pasisavinti kiti, jis nesaugos jų kitų metų
sėjai, o bus linkęs kuo greičiau suvartoti.

>>>
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TIK ESANT APSAUGOTAI
NUOSAVYBEI ŽMOGUS YRA LAISVAS,
ATSAKINGAS IR ORUS
Panaikinus nuosavybę ar jos apsaugą,
žmogus gali būti pavergiamas ir
paverčiamas įrankiu. Kiti ribotų išteklių
paskirstymo būdai neišvengiamai reiškia
prievartą. Nors ribos tarp „mano“ ir „tavo“
gali sukelti nesutarimų, ten, kur tų ribų
nėra, kaip kad kolektyvinėje visuomeninėje
nuosavybėje, kyla nepalyginamai daugiau
konfliktų ir nesantaikos.

>>>
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TURTINĖ NELYGYBĖ ATSPINDI
ŽMONIŲ, JŲ PASTANGŲ BEI
POREIKIŲ SKIRTINGUMĄ
Kiekvienas žmogus gimsta unikalus – savo
talentais, fiziniais ir protiniais gebėjimais,
sveikatos būkle. Auklėjimas ir gyvenimo
patirtis dar sustiprina žmonių unikalumą.
Tad lygybė nebūdinga žmogaus prigimčiai, ir
žmonių neįmanoma sulyginti. Turto ir
pajamų nelygybė yra žmonių skirtumų
atspindys. Norint žmones sulyginti,
neišvengiamai tenka riboti jų laisvę veikti,
mąstyti ir siekti tikslo. Bet niekam nedera
pretenduoti į moralinę teisę vieniems
suteikti papildomų galimybių, o iš kitų jas
atimti. Lygybė prasminga tik tuomet, kai
taikoma žmogaus orumui, laisvei bei
santykiui su įstatymu.

>>>
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AR MAINAI PAGRĮSTI
APGAULE?

MAINAI –

NATŪRALUS
ŽMONIJOS
ATSAKAS Į STOKĄ

„

Kiekvienas gyvena mainydamasis.
Adam Smith

MAINUS DIKTUOJA NE EKONOMIKA
ŽMONIJAI, O ŽMONIJA EKONOMIKAI
Žmogus yra stokojantis iš prigimties, o
patirdamas stoką jis suvokia, kad jo turimi
ištekliai yra nepakankami stokai sumažinti,
kad jis pats nesugeba pasigaminti visko,
ko jam reikia. Tam reikalingi mainai.
Taigi abipusiškumo ir naudos principas
kyla iš žmogaus ir būties tikrovės. Mainai
pasireiškia ne tik ekonominiuose, bet ir
kituose žmogiškuosiuose santykiuose. Jais
pagrįstas ir vienas įgimtų žmogaus
poreikių – socialumas.

>>>
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RINKOJE KAINAS NULEMIA TIK
SUBJEKTYVŪS VARTOTOJŲ
POREIKIAI IR PIRMENYBĖS
Kaina neišaiškėja mechaniškai sudėjus
panaudotų išteklių sąnaudas ir pridėjus
tariamą normatyvinį pelną. Kaina išaiškėja,
kada pirkėjas suteikia vertę norimai
gėrybei, ir ši vertė sužinoma tik mainų
metu, kai sudaromas sandoris. Todėl rinkos
kaina visada yra teisinga. Kainos
apčiuopiamais matais nusako
nesuskaičiuojamus pirkėjų ir
pardavėjų vertinimus. Dėl kainų šie
vertinimai tampa žinomi viešai ir tokiu
būdu geriausiai nukreipia ribotus išteklius
žmonių poreikiams tenkinti.

>>>
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ABI PUSĖS EINA Į MAINUS VEDAMOS
STOKOS IR SAVIRŪPOS
Kai žmonės mainuose sukerta rankomis,
įvyksta „tiesos akimirka“. Po jos žmogaus
prioritetai pasikeičia, ir, kai jau įvykdytus
mainus imama vertinti iš naujo laiko taško,
rizikuojama juos pamatyti kaip
nenaudingus. Tačiau „parduodu per pigiai,
perku per brangiai“ yra visiems
būdinga mąstymo paradigma. Šis mainuose
patiriamas spaudimas kyla ne iš ko kito,
bet iš stokos, iš savirūpos poreikio. Ir tą
patiria kiekviena mainų pusė. Suvokę tai,
žmonės išsilaisvina iš nuojautos, kad mainai
yra nesąžiningi, kad gaunama nauda yra
mažesnė, negu turėtų būti. Drauge žmonės
gali apsisaugoti nuo pagundos paminti kitos
pusės orumą.

>>>
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AR PINIGAI YRA BLOGIO
ŠALTINIS?

PINIGAI –

STOKOS ŽYMĖ IR
ŽMONIJOS
PAGALBININKAS

„

Žmonės susitarė tarpusavyje mainydami
duoti ir imti ką nors tokio, kas yra naudingas
dalykas ir plačiai pritaikomas gyvenime.
Aristotelis

PINIGAI – TAI NATŪRALIAI
ATSIRADUSI MAINŲ PRIEMONĖ
Jie atsirado kaip spontaniškas žmonijos
atsakas į stoką. Pinigai leidžia į vieną lygtį
surašyti akmenį, medį, kurą, idėją, įrankį
ir žmogaus darbą. Taip jie išlaisvina nuo
poreikio nuolat viską skaičiuoti, turėti
asmeninius santykius su visais, kurių darbo
vaisiai yra reikalingi, nuo mėginimų lyginti
nepalyginamus dalykus, bergždžiai eikvoti
energiją.

>>>
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PINIGAI PADEDA ATPAŽINTI
TRŪKUMĄ
Jie leidžia žmonėms suteikti vertę
stokojamoms gėrybėms ir taip
geriausiai nukreipti ribotus išteklius
žmonijos poreikiams tenkinti.
Ekonominių gėrybių trūkumą lemia ne
pinigai – jis egzistavo iki pinigų. Jei pinigai
išnyktų, ekonominių gėrybių trūkumas
liktų. Jis net padidėtų, nes be pinigų
jį būtų sunkiau struktūruoti ir mažinti.
Kadangi pinigai žymi stoką, viena didžiausių
žmonių pagundų yra reikalauti, kad valdžia
pagausintų pinigų taip, kad stoka liautųsi
egzistavusi. Tačiau pinigai atlieka savo
funkciją tik tuomet, kai yra riboti.

>>>
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PINIGAI – MORALIAI NEUTRALUS
ĮRANKIS
Pinigai tėra mainų priemonė, jie yra be
valios ir be sprendimų, todėl ir negali būti
moralūs ar nemoralūs. Nemoralus gali būti
tik žmogaus santykis su pinigais – pinigus,
kaip ir bet kokį įrankį, žmogus gali
panaudoti tiek gėriui, tiek blogiui, o
nemoralus elgesys egzistavo ir iki pinigų.
Lygiai taip pat pinigai patys savaime
neįkainoja žmonių santykių. Žmogus gali
atsiremti į savo išmintį ir valią, kad
nežymėtų pinigais dvasinių vertybių.

>>>
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AR SIEKTI PELNO YDINGA?

PELNAS –
TAI IŠLIKIMO
KASDIENYBĖ

„

Rinkoje pelno siekis skatina žmones,
tarsi Smitho aprašyta nematoma ranka,
tenkinti kitų žmonių poreikius, vertybes ir
pirmenybes, kurių kitaip, sąmoningai,
jie nė nesuvoktų.
John Meadowcroft

KIEKVIENA VEIKLA YRA NUKREIPTA
Į PELNĄ
Pelnas reiškia ne vien pinigus, tai bet kokio
gėrio prieaugis. Kiekvienoje srityje
panaudoti ištekliai turi virsti kuo nors
didesniu – tai teigiamas rezultatas, arba
pelnas. Juk visais laikais sėdamas grūdą
žmogus tikėjosi gero derliaus. Ir
atvirkščiai, prieaugio nesiekianti veikla - tai
veikla be tikslo, be orientyro, tai švaistymo
ir naikinimo kelias. Jei verslininkas
sąmoningai rinktųsi nesiekti pelno ir dėl
to patirtų nuostolių, visuomenė taptų
skurdesnė.

>>>
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PELNAS STRUKTŪRUOJA ŽMOGAUS
PASTANGAS
Teigiamo rezultato siekis įpareigoja
nusistatyti prioritetus, veikti, rinktis,
priimti sprendimus. Pelnas perduoda
informaciją apie visuomenei reikalingiausią
veiklą ir įgalina jos pratęsimą. Jei įmonė
pelninga, vadinasi, ji tinkamai veikia ir
tenkina žmonių poreikius.

>>>

MORALĖ ATSIRANDA NE
ATSIŽADĖJUS PELNO, BET ATRADUS
DERAMĄ SANTYKĮ SU JUO
Pelno siekimas neišvengiamas, jei siekiama
prasmingos veiklos, o prasmės siekimas
būdingas žmogui iš prigimties. Pelnas yra
moraliai neutralus įrankis, o moralūs arba
nemoralūs gali būti tik žmogaus
pasirinkimai, susiję su pelnu. Svarbu,
kokiais būdais ir dėl kokių motyvacijų pelno
siekiama. Žmogui yra būdinga priemonę
paversti tikslu, o pelnas yra toji priemonė,
kuri dažniausiai supainiojama su tikslu.

>>>
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AR RINKA NESUDERINAMA
SU MORALE?

RINKA –

ERDVĖ ŽMONIŲ
SPRENDIMAMS

„

<...> Londonas kasdien yra pamaitinamas,
nors niekas jo maitinimu nesirūpina <...>.
Henry Hazlitt

KO SIEKTI – SPRENDŽIA ŽMOGUS
Rinkoje žmogus yra laisvas pasirinkti tiek
materialinius, tiek dvasinius tikslus, rinka
neprimeta „žemesnių“ ar „aukštesnių“
siekių. Auklėti ir ugdyti yra šeimos ir
bendruomenės užduotis, o rinkos paskirtis
– sudaryti sąlygas gausinti gėrybes ribotų
išteklių pasaulyje.

>>>

RINKOJE GALI PASIREIKŠTI TIEK
ŽMONIŲ DORYBĖS, TIEK YDOS
Žmonėms iš prigimties būdingos ir dorybės,
ir ydos. Kaip elgtis, yra kiekvieno žmogaus
sprendimas. Rinka tėra erdvė, kurioje veikia
įvairūs žmonės. Visais laikais atsirasdavo
tokių, kurie skiedė vyną, lengvino svarsčius,
padirbinėjo ataskaitas ir kitaip apgaudinėjo.
Rinka neskatina tokio elgesio, atvirkščiai –
ilgalaikės naudos rinkoje galima pasiekti tik
elgiantis dorai ir sąžiningai.

22
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BEGALINIUS NORUS PADEDA
VALDYTI LAISVA VALIA IR PROTAS
Žmogui iš prigimties būdingi begaliniai
norai, bet taip pat būdinga trokšti gėrio
pilnatvės. Jis visais laikais stovi akistatoje
su pasaulio pagundomis, ir visais laikais
daugumai žmonių yra sunku įveikti viliones.
Būdamas netobulas, žmogus dažnai renkasi
tai, ką pasiekti yra lengviau, ir tai nutinka
įvairiose gyvenimo srityse, taip pat
dvasiniu ir intelektualiniu aspektu. O rinka
tik suteikia visiems galimybes, remiantis
laisva valia ir kritiniu mąstymu, rinktis iš
gausybės joje esančių pasiūlymų.

>>>

RŪPINIMASIS KITU – INDIVIDUALI
DORYBĖ
Visais laikais visuomenė rūpinosi vaikais,
senoliais, neįgaliaisiais, sergančiais. Rūpinimasis kitais yra žmonėms būdinga dorybė, ir
geriau, kai dalijimosi su kitais pareiga kyla
ne iš įstatymo, bet iš meilės artimui. Nes
pirmuoju atveju ji yra laisvės apribojimas, o
antruoju – laisvės įgyvendinimas.

>>>
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AR RINKOJE DARBUOTOJAS
YRA IŠNAUDOJAMAS?

DARBDAVYS PERKA
DARBO PASLAUGAS,
O NE PATĮ

ŽMOGŲ

„

Žmogus nė akimirkos neišvengia
būtinybės rinktis iš galimybių. Jis tik
gali apsimesti, „tarsi“ neturėtų pasirinkimo
ir laisvės apsispręsti.
Viktor Frankl

KAIP ŽMOGUS DARBUOTOJAS
VISUOMET YRA LAISVAS
Darbdavio galia visuomet yra apribota
darbuotojo galios rinktis. Parduodamas savo
darbo paslaugas žmogus netampa
priemone ir nepriklauso darbdaviui. Todėl
darbo paslaugų pardavimas nepažeidžia
žmogaus orumo. Darbas – tai veikla, kuri
visuomet naudinga kitiems, o rinka suteikia
pasirinkimą, kokia veikla užsiimti. Net ir
tuo atveju, kai žmogus imasi savo verslo,
jis neišvengia darbo kitiems. Atmetus
prievartą, darbas – gėrybių išgavimas,
kūrimas ir mainymas – yra vienintelis kelias
žmonijai išlikti ją supančios stokos tikrovėje.

>>>
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DARBO RINKOJE SPRENDŽIA ŽMONĖS
Kaip ir kituose žmonių santykiuose, darbo
santykiuose gali reikštis tiek žmonių ydos,
tiek dorybės. Nenuostabu, kad jos reiškiasi
ne tik iš darbdavio pusės, bet ir iš darbuotojo. Asmeniškai reikia atskirti išnaudojimą
nuo reikalavimo tinkamai dirbti. Nuo darbo
priklauso visos įmonės sėkmė, tad ir darbuotojų galimybės realizuoti save, galimybės užsidirbti. Leisti darbuotojams dirbti aplaidžiai
ar būti abejingam ir nereikliam darbui yra
lygiai taip pat neišmintinga, kaip ir versti
dirbti per sunkiai.

>>>

DARBUOTOJUI LENGVIAU PAKEISTI
DARBĄ NEI VERSLININKUI VERSLĄ
Saugumas yra vienas svarbiausių žmonių
poreikių, jis yra būdingas visiems vienodai.
Tiek samdomam darbuotojui, tiek verslininkui
keisti savo veiklą reiškia priimti pokyčius
ir peržengti savo saugumo ribas. Visgi samdomiems darbuotojams pasirinkti kitą darbo
vietą yra kur kas paprasčiau, nei verslininkui
parduoti ar likviduoti visą verslą.
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MORALĖ REIKALAUJA SOLIDARUMO
IŠ ABIEJŲ PUSIŲ – DARBDAVIŲ IR
DARBUOTOJŲ
Darbdavys nuolat susiduria su visuomenės
lūkesčiu ekonomizuoti ribotus, taip pat ir
žmogiškuosius, išteklius, ir kartu traktuoti
darbuotojus visų pirma kaip žmones. Ši
našta – nuolat derinti visuomenės gerovės
ir darbuotojų žmogiškuosius interesus,
būti materialaus ir žmogiškojo santykio
sankirtoje – yra viena iš priežasčių, kodėl
dauguma žmonių nesiima atsakomybės
tapti darbdaviais. Taigi ir darbuotojai, ir
darbdaviai vienodai tikisi žmogiškojo kitos
pusės supratimo.

>>>
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AR KONKURENCIJA
SUPRIEŠINA ŽMONES?

KONKURENCIJA –
NELENGVAS
TOBULĖJIMO
KELIAS

„

Socialinė ekonominės konkurencijos
funkcija iš tikrųjų nėra nustatyti,
kas yra šauniausias, ir apdovanoti jį titulu ar
medaliais. Jos vaidmuo yra užtikrinti
didžiausią įmanomą vartotojų pasitenkinimą
esamomis ekonominėmis sąlygomis.
Ludwig von Mises

KONKURENCIJA PADEDA ATRINKTI
GERIAUSIUS SPRENDIMUS ŽMONIJAI
Ekonominių gėrybių, kurios iš esmės yra
ribotos, negali užtekti visiems žmonėms.
Net jei konkurenciją pakeistume kokiu nors
kitu mechanizmu, dalis žmonių poreikių vis
tiek nebūtų patenkinti, kaip nebūna
patenkinti ir konkurencijos sąlygomis.
Tačiau konkurencija leidžia geriausiai
paskirstyti ribotus išteklius ir užtikrina tai
be diktato iš viršaus, be kažkieno
subjektyvių sprendimų. Šis kelias yra kur kas
civilizuotesnis nei kitos išteklių paskirstymo
formos.

>>>
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KONKURENCIJA SAVAIME NUKREIPIA
ŽMONIŲ GEBĖJIMUS KITŲ ŽMONIŲ
GEROVEI DIDINTI
Ji padeda atrinkti geriausius tam tikram
darbui atlikti, ir tai skatina pažangą ir
didina visų žmonių gerovę. Juk visuomenė
ir jos nariai gyvena geriau tuomet, kai
kiekvienas daro tai, kam turi geriausius
gebėjimus, ką gali atlikti geriau nei kiti.
Konkurencija neneigia ir neatšaukia
bendradarbiavimo. Ji yra ne kas kita, kaip
galimybė laisvai siūlyti savo paslaugas, o
besirinkdami paslaugas žmonės parodo, kas
gali geriausiai patenkinti jų poreikius.

>>>

KONKURENCIJA LEIDŽIA ŽMONĖMS
PAŽINTI SAVE IR TOBULĖTI
Konkurencija reiškia savęs patikrinimą ir įvertinimą, todėl gali sukelti neigiamų emocijų.
Tačiau neigiamas vertinimas ar pralaimėjimas
konkurencinėje kovoje rodo ne žmogaus,
o tik tam tikrų jo gebėjimų, pastangų bei
rezultatų įvertinimą. O tai skatina tobulėti ir
atskleisti savo geriausias savybes.
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