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Ogólna linia argumentu racjonalnej kalkulacji Ludwiga vonMisesa jest do-
brze znana. Rynek czynników produkcji jest konieczny do wyceny wejść pro-
dukcyjnych, by planista mógł racjonalnie je alokować. Problem nie ma nic
wspólnego ani z ilościa ̨ informacji, ani problemami agencji. Pytanie brzmi
raczej – jak postawił je Peter Klein – „skad̨ zarzad̨ca ma wiedzieć, co kazać
zrobić podwładnemu?”

Argument kalkulacji można zastosować nie tylko do gospodarki central-
nie planowanej, ale również do wewnet̨rznego planowania wielkich korpo-
racji w warunkach interwencjonizmu, czy państwowego kapitalizmu. (Przez
państwowy kapitalizm, odnosze ̨ sie ̨ do środków, przez które, jak powiedział
Murray Rothbard, „nasze państwo korporacyjne używawładzy przymusowe-
go opodatkowania albo do akumulacji kapitału korporacyjnego, albo do ob-
niżenia kosztów korporacyjnych”, jak również kartelizacji rynków poprzez
regulacje, wprowadzania sztucznych praw własności, jak „własność intelek-
tualna” i innej ochrony przywilejów przed konkurencja.̨)

W ten sposób argument kalkulacji rozwinał̨Murray Rothbard. Argumento-
wał, że im bardziej wewnet̨rzna wycena transferowa korporacji jest oddalo-
na od prawdziwych cen rynkowych, tymwiek̨sza cześ̨ć wewnet̨rznej alokacji
zasobów charakteryzuje sie ̨ chaosem kalkulacyjnym.

Argument kalkulacyjny Misesa można zastosować do wielkich korporacji
– zarównowwarunkach państwowego kapitalizmu, jak i do pewnego stopnia
na wolnym rynku – również w inny, nie rozważany przez Rothbarda sposób.
Główna ̨przyczyna ̨chaosu kalkulacyjnego, tak jak rozumiał toMises, było od-
dzielenie wiedzy przedsieb̨iorczej od technicznej oraz próby oparcia decyzji
produkcyjnych jedynie na rozważaniach technicznych, bez brania pod uwa-
ge ̨takich rozważań przedsieb̨iorcy, jak wycena czynników. Ale zasada działa
również w druga ̨ strone:̨ decyzje produkcyjne oparte jedynie o wejścia i ce-
ny produktów, bez odniesienia do szczegółów produkcji (typowa praktyka
MBA o braniu pod uwage ̨ jedynie finansów i marketingu, a proces produkcji
traktujac̨ jak czarna ̨ skrzynke)̨ również skutkuje chaosem kalkulacyjnym.

Jednak głównym punktem zainteresowania tego artykułu jest argument
kalkulacyjny Misesa w świetle informacji rozproszonej. F.A.Hayek w „The
Uses of Knowledge in Society” podniósł nowy problem: nie – tworzenie, albo
źródło danych, ale sam rozmiar informacji do przetworzenia. Jest przez to
powszechnie postrzegany jako ten, kto otworzył drugi front wmisesowskiej
wojnie przeciw planowaniu państwowemu. Ale w rzeczywistości argument
ten był równie niszczac̨y dla Misesa, co dla kolektywistów.
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Mises pomniejszał ważność informacji rozproszonej we własnej krytyce
centralnego planowania. Odrzucał jakak̨olwiek korelacje ̨mied̨zy biurokraty-
zacja ̨ i duża ̨skala.̨ Biurokracja jako taka była szczególnym, opartym na regu-
łach podejściem to tworzenia polityki, w przeciwieństwie do naped̨zanych
przez zysk zachowań przedsieb̨iorcy. Prywatne firmy były wiec̨ z definicji
wyłac̨zone z problemów biurokracji.

Argumentujac̨ w ten sposób zignorował problemy informacji i koordyna-
cji, nieodzowne przy dużym rozmiarze. Wielkie korporacje z konieczności
rozdzielaja ̨ wiedze ̨ ważna ̨ dla decyzji przedsieb̨iorczych pomied̨zy wiele de-
partamentów i poddepartamentów, tak długo, aż koszt zbierania tej wiedzy
przewyższy zysk.

Mimo usilnych prób, Mises nie był w stanie wykluczyć kapitalistycznych
korporacji z problemu biurokracji. Nikt nie może uznać biurokracji za nie-
istniejac̨a,̨ albo przezwycież̨yć problemu wiedzy rozproszonej, używajac̨ po
prostu słowa „przedsieb̨iorstwo”. Mises próbował uczynić biurokratyczny
lub niebiurokratyczny charakter organizacji kwestia ̨ jej celów organizacyj-
nych, a nie jej funkcjonowania. Motywacja pracowników korporacji, od me-
nedżerów w dół, do robotników, z definicji bed̨zie skierowana na zysk; jego
wola jest zharmonizowana z wola ̨akcjonariusza, ponieważ należy do organi-
zacji akcjonariusza.

Definiuja ̨ cele organizacji jako „nastawione na zysk”, Mises – tak jak neo-
klasycy – potraktował wewnet̨rzne działanie organizacji jako czarna ̨skrzyn-
ke.̨ Traktujac̨ wewnet̨rzna ̨ polityke ̨ kapitalistycznej korporacji jako istoto-
wo nastawiona ̨ na zysk, Mises jednocześnie traktował przedsieb̨iorce ̨ jako
niepodzielnego aktora, którego wola i percepcja przenika cała ̨ organizacje.̨
Przedsieb̨iorca Misesa był medytujac̨a ̨ wszechobecnościa,̨ kierujac̨a ̨ działa-
niem każdego pracownika, od menedżera, do sprzat̨acza.

Postrzegał oddzielenie własności od kontroli, oraz wynikajac̨e stad̨ pro-
blemy wiedzy i agencji, jako generalnie nieistniejac̨e. Wynalazek podwójnej
ksieg̨owości, który pozwolił na oddzielna ̨ kalkulacje ̨ przychodów i strat w
każdym dziale przedsieb̨iorstwa, „zwolnił przedsieb̨iorce ̨od zaangażowania
w zbyt wiele szczegółów”, Mises napisał w Ludzkim Działaniu. Jedyna ̨rzecza ̨
konieczna ̨ do przekształcenia pojedynczego pracownika korporacji, od me-
nedżera w dół, w perfekcyjny instrument własnej woli była zdolność moni-
torowania bilansu każdego działu czy biura oraz zwalniania funkcjonariuszy
odpowiedzialnych za strate.̨ Mises kontynuuje:
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W systemie podwójnej ksieg̨owości czyni to możliwym funkcjo-
nowanie systemu menedżerskiego. Dziek̨i temu przedsieb̨iorca
może oddzielić kalkulacje ̨ każdego elementu całego swojego
przedsiew̨ziec̨ia w ten sposób, że może ustalić role,̨ jaka ̨ ma
odgrywać w całym przedsiew̨ziec̨iu… W tym systemie kalkulacji
biznesowej każda sekcja firmy reprezentuje oddzielny byt,
hipotetyczny niezależny biznes. Zakłada sie,̨ że te sekcje „po-
siadaja”̨ konkretna ̨ cześ̨ć całego kapitału, zaangażowanego w
przedsiew̨ziec̨ie, czyli że kupuje od innych sekcji i sprzedaje im,
a wiec̨ ma własne wydatki i przychody, czyli wyniki transakcji
albo na plus, albo naminus, które sa ̨przypisane do ich własnego
rozliczenia, oddzielnego od rezultatów innych sekcji. Tak wiec̨
przedsieb̨iorca może przyznać zarzad̨owi każdej sekcji duża ̨
doze ̨ niezależności. Jedyna ̨ wskazówka,̨ jaka ̨ daje człowieko-
wi, któremu powierzył zarzad̨ nad zadaniem, jest uzyskanie
najwiek̨szego zysku jak tylko możliwe. Badanie rachunków
pokazuje jak skuteczni lub nieskuteczni byli menadżerowie w
wykonywaniu wytycznych. Każdy menadżer i podmenadżer
jest odpowiedzialny za działanie swojej sekcji lub podsekcji…
Jego własny interes kieruje go ku najwiek̨szej trosce i wysiłkowi
w prowadzeniu spraw swojej sekcji. Jeżeli przyniesie straty,
zostanie zastap̨iony przez człowieka, po którym przedsieb̨ior-
ca oczekuje wiek̨szych sukcesów, albo cała sekcja zostanie
rozwiaz̨ana.

Mises zidentyfikował również zewnet̨rzne rynki kapitałowe jako mecha-
nizm kontrolny ograniczajac̨y menedżerska ̨ swobode.̨ O popularnej koncep-
cji akcjonariuszy jako biernych rentierów w obliczu menedżerskiej kontroli
napisał:

Ta doktryna całkowicie pomija role,̨ jaka ̨ rynek kapitałowy i pie-
nież̨ny, giełdy papierów wartościowych i dłużnych, które traf-
ny idiom nazywa po prostu „rynkami”, odgrywaja ̨w korporacyj-
nym biznesie… W rzeczywistości zmiany w cenach… udziałów
i korporacyjnych zobowiaz̨ań sa ̨ środkami stosowanymi przez
kapitalistów dla nadrzed̨nej kontroli nad przepływem kapitału.
Struktura cen zdeterminowana przez spekulacje na rynkach ka-
pitałowych i pienież̨nych i w dużych wymianach dóbr nie tylko
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decyduje jak dużo kapitału jest dostep̨ne dla prowadzenia każ-
dego z korporacyjnych interesów; tworzy ona stan, do którego
menadżerowie musza ̨w szczegółach dostosować swoje operacje.

Cież̨ko sobie wyobrazić bardziej aroganckich centralnych planistów pań-
stwowego socjalizmu, przyjmujac̨ych bardziej optymistyczna ̨wizje ̨utopijne-
go potencjału złożonych kalkulacji.

Peter Klein twierdził, że to poprzedziło sposób,w jakiHenryManne trakto-
wałmechanizm, przez który przedsieb̨iorcy utrzymywali kontrole ̨nad zarza-̨
dem korporacji. Tak długo, jak istnieje rynek kontroli korporacji, swoboda
zarzad̨u bed̨zie ograniczana przez zagrożenie wrogiego przejec̨ia. Pomimo
że zarzad̨ posiada dość duży poziom autonomii organizacyjnej, jakiekolwiek
znaczac̨e odchylenie od maksymalizacji zysku obniży ceny akcji i sprowadzi
na korporacje ̨ niebezpieczeństwo zewnet̨rznego przejec̨ia.

Pytanie brzmi jednak, czy ci, którzy podejmuja ̨ decyzje inwestycyjne
– wyższy zarzad̨ alokujac̨y kapitał mied̨zy jednostkami korporacji albo
zewnet̨rzni finansowi kapitaliści – posiadaja ̨ w ogóle informacje potrzebne
do oceny wewnet̨rznej pracy firm i podejmowania właściwych decyzji.

Jak bardzo rzeczywista alokacja finansów w kapitalizmie państwowym
różni sie ̨ od wizji Misesa wskazuje świadectwo Roberta Jackalla w Labiryn-
tach Moralnych (Moral Mazes) o wewnet̨rznym działaniu korporacji (w
szczególności notoryczne praktyki „głodzenia” i „dojenia” organizacji w
celu zwiek̨szania jej pozornych zysków krótkoterminowych). Czy pozorny
zysk jest zrównoważony, czy tylko pozornym efektem ubocznym przejada-
nia zasobów, jest czes̨to najlepiej ocenione przez tych, którzy bezpośrednio
zaangażowani sa ̨ w produkcje.̨ Czysta kalkulacja pienież̨na nie wystarcza
tym na górze dla prawidłowej oceny tych kwestii.

Problem z misesowskim centralnym planowaniem w przedsieb̨iorstwie
poprzez podwójna ̨ ksieg̨owość jest taki: to irracjonalne ograniczenia na-
łożone z góry skutkuja ̨ czes̨to stratami na niższych poziomach. Ale ci na
szczycie hierarchii nie chca ̨ przyjać̨ do wiadomości, że nałożyli na swoich
podwładnych podwójne wiez̨y. „Wiarygodne zaprzeczanie”, odpowiedzial-
ność przenoszona w dół, zaś zaufanie w góre,̨ oraz praktyka zabijania
posłańców za złe wieści sa ̨ tym, co przepełnia wielka ̨ organizacje.̨

Co do zewnet̨rznych inwestorów, uczestnicy rynków kapitałowych sa ̨jesz-
cze bardziej niż zarzad̨ oddaleni od danychpotrzebnychdooceny efektywno-
ści czynników używanych wewnat̨rz „czarnej skrzynki”. W praktyce, wrogie
przejec̨ia daż̨a ̨ ku firmom o niskim poziomie zadłużenia i pozornie niskim
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powtarzajac̨e sie ̨ redukcje pieleg̨niarek i techników jako środki „ciec̨ia
kosztów”, pomimo wzrastajac̨ych kosztów błed̨ów, pomyłek i infekcji
MRSA (odporny na metycyline ̨ Staphylococcus aureus), które przewyższaja ̨
uzyskane oszczed̨ności. Oczywiście „ciec̨ie kosztów” jako usprawiedliwienie
dla redukcji bezpośredniego personelu nie rozciag̨a sie ̨ na patronacka ̨ sieć
urzed̨ników w Biurze Pieleg̨niarskim. W tym samym czasie, zarzad̨ topi
pieniad̨ze w nierozważnych projektach kapitałowych (jak przebudowy ,
które właściwie czynia ̨ sale mniej funkcjonalnymi, czy ekstremalnie drogie
nowe jednostki ACE, których nigdy nie otwierano, gdyż sa ̨ tak źle zapro-
jektowane); drogie roboty chirurgiczne, kupowane głównie ze wzgled̨u na
prestiż, nie robia ̨ nic, co nie mogłoby być wykonane, dziek̨i zatrudnieniu
dodatkowej pieleg̨niarki. Ale zespół menedżerski rzadko doświadcza osobi-
ście jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, gdyż pozostałe trzy wielkie
szpitale w regionie działaja ̨ dokładnie w ten sam sposób.

Oczywiście takie patologie nie sa ̨ rezultatem wolnego rynku. Nie chce ̨
przez to powiedzieć, że wielkość jako taka nie produkuje kosztów nieefek-
tywności w niektórych firmach, które mogłyby istnieć w warunkach laissez
faire. Problem kalkulacji (w szerszym sensie, który obejmuje hayekowskie
problemy informacji) może w pewnym stopniu wystep̨ować lub nie w
prywatnych korporacjach na wolnym rynku. Ale granica mied̨zy rynkiem
i hierarchia ̨ byłaby ustalona w punkcie, w którym korzyści z wielkości
przestaja ̨ przewyższać koszty takich problemów kalkulacyjnych. Nieefek-
tywności skali i hierarchii moga ̨ być kwestia ̨ stopnia, ale – jak powiedział
Ronald Coase – rynek zdecydowałby, czy nieefektywności sa ̨ tego warte.

Problem polega na tym, że państwo, poprzez sztuczna ̨ redukcje ̨ kosztów
skali i ograniczajac̨ szkodliwe w konkurencji efekty problemów kalkulacji,
promuje wiek̨sza ̨ skale,̨ niż w przypadku wolnego rynku – w rozmiarze pa-
tologicznym, przez problemy kalkulacji. Państwo promuje nieefektywność
skali i hierarchii poza punkt, w którym przestaje sie ̨ to opłacać, z punktu wi-
dzenia efektywności społecznej, gdyż ci, którzy zyskuja ̨na wielkiej skali, nie
sa ̨ ta ̨ sama ̨ grupa,̨ która płaci koszta nieefektywności.

Rozwiaz̨aniem jest wyeliminowanie polityk państwowych, które stworzy-
ły ta ̨ sytuacje,̨ i pozwolenie rynkowi ukarać nieefektywność. By to osiag̨nać̨
cześ̨ć libertarian powinna przeegzaminować swoje niepodlegajac̨e dyskusji
sympatie dla wielkiego biznesu, jako „prześladowanej mniejszości” i pamie-̨
tać, że oczekuje sie ̨ od nich, że bed̨a ̨bronić wolnego rynku – nie zwyciez̨ców
z warunkach obecnej gospodarki etatystycznej.

Tłumaczenie: Paweł Witecki
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oczekiwać nadmiernego rozwoju pewnych przemysłów, o kosz-
tach, których nie da sie ̨ usprawiedliwić powage ̨ zwiek̨szonego
produktu i ujrzenia nieograniczonych ambicji inżyniera, by
zastosować gdzieś najnowsze wynalazki, nie zastanawiajac̨ sie,̨
czy ekonomicznie pasuja ̨ do sytuacji. W wielu przypadkach
wykorzystanie najnowszych metod produkcji, które nie byłyby
zastosowane bez centralnego planowania, byłoby symptomem
błed̨nego wykorzystania zasobów, a nie dowodem sukcesu.

Jako przykład przytacza „doskonałość, z technologicznego punktu widze-
nia, niektórych elementów rosyjskiego sprzet̨u przemysłowego, która cza-
sem uderza nieprzygotowanego obserwatora, i która jest zwykle postrzega-
na jako dowód sukcesu”.

Dla każdego obserwujac̨ego niezrównoważony rozwój gospodarki korpo-
racyjnej w warunkach państwowego kapitalizmu, powinno to zainspirować
poczucie déjà vu. Całe kategorie dóbr i metod produkcji zostały rozwiniet̨e
po olbrzymich kosztach, czy to w przemyśle wojskowym, czy poprzez doto-
wane przez państwo R&D w gospodarce cywilnej, bez zwracania uwagi na
koszta. Dotowanie akumulacji kapitału, R&D, i edukacja techniczna radykal-
nie wypaczyły formy, przybierane przez produkcje.̨ (Na ten temat patrz pra-
ce Davida Noble’a, Forces of Production oraz America by Design.) Olbrzymie
fabryki oraz centralizacja gospodarcza stały sie ̨ sztucznie opłacalne, dziek̨i
systemowi Kolei Mied̨zystanowej i innym środkom eksternalizacji kosztów
dystrybucji.

Rozszerzajac̨a sie ̨ irracjonalność
Całkiem dobrze opisuje to również środowisko rozszerzajac̨ej sie ̨ irracjonal-
ności wewnat̨rz wielkiej korporacji: nadmierne zatrudnienie menadżerów i
transakcje wewłasnym interesie; środki „ciec̨ia kosztów”, które dziesiat̨kuja ̨
zasoby produkcji, pozostawiajac̨ nietkniet̨ymmałe imperia zarzad̨u; tenden-
cja do rozrostu biurokracji, przy jednoczesnym ciec̨iu utrzymania i wsparcia
dla istniejac̨ych zobowiaz̨ań. Menadżerska alokacja zasobów bez wat̨pienia
tworzy jakiś rodzaj wartości użytkowej – ale bez wiarygodnego sposobu oce-
ny kosztów alternatywnych lub ustalenia, czy zysk był ich wart.

Dobrym przykładem jest szpital, cześ̨ć łańcucha korporacyjnego, któ-
ra ̨ miałem okazje ̨ obserwować z pierwszej rek̨i. Zarzad̨ usprawiedliwia
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krótkoterminowym zyskom. Korporacyjni łowcy cześ̨ciej wyczuwaja ̨ krew,
jeżeli jest możliwość zaciag̨niec̨ia kolejnych długów i opróżnienia z majat̨ku
dla krótkoterminowych zysków. Z drugiej strony, najlepsza ̨ droga ̨ dla unik-
niec̨ia wrogiego przejec̨ia jest przeładowanie organizacji długami i zwiek̨sza-
nie krótkoterminowych zysków poprzez „dojenie”.

Nastep̨nym problemem, z perspektywy tych na górze, jest ustalenie
znaczenia strat. Jak wielkoskalowy inwestor odróżni straty spowodowane
przez gry wyższego zarzad̨u systemu, dokonywane we własnym interesie,
a na koszt produktywności organizacji, od strat pojawiajac̨ych sie ̨ jako
normalny efekt cyklu koniunkturalnego? Spośród wszystkich ludzi, którzy
odrzucili neoklasyczne podejście ekonometryczne dokładnie dlatego, że
zmienne sa ̨ zbyt złożone, by można je było kontrolować, Mises powinien
przewidzieć te trudności.

„Gry” zarzad̨u równie dobrze moga ̨ być czysto defensywna ̨ odpowiedzia ̨
na bodźce strukturalne, sposobem na odwrócenie uwagi od tych na górze,
których jedyna ̨ troska ̨ jest maksymalizacja widocznych zysków, bez rozwa-
żania, jak krótkoterminowe oszczed̨ności moga ̨ oddziaływać na długotermi-
nowe straty. Praktyki „głodzenia” i „dojenia” organizacji, pokazane przez
Jackalla – odkładanie potrzebnych kosztów utrzymania, pozwalanie na zuży-
wanie sie ̨ fabryk i sprzet̨u, i tym podobne, w celu poprawiania kwartalnego
bilansu – biora ̨ sie ̨ z tego nacisku, tak irracjonalnego, jak naciski sowieckich
kierowników w obliczu planów gospodarczych.

Wspólna kultura
Problem komplikuje sie,̨ kiedy ta sama kultura organizacyjna – zdetermino-
wana przez same potrzeby systemu menadżerskiego – jest dzielona przez
wszystkie korporacje w zapoczat̨kowanym przez państwo przemysłowym
oligopolu, wiec̨ ten sam wzorzec strat pojawia sie ̨ w całym przemyśle. Jest
to jeszcze bardziej skomplikowane, gdy generalna atmosfera kapitalizmu
państwowego pozwala korporacjom w skartelizowanym przemyśle działać
w ciemno, pomimo nadmiernych rozmiarów i dysfunkcjonalnej kultury we-
wnet̨rznej. Staje sie ̨ niemożliwe, by prawidłowo ocenić dlaczego korporacja
jest w ogóle zyskowna: czy zyski pochodza ̨ ze skuteczności, czy z jakiegoś
stopnia ochrony przed konkurencyjna ̨ kara ̨ za nieefektywność? Jeżeli decy-
zjeMBA zmierzajac̨e ku zaangażowaniuw rabunek i dojenie, na korzyść krót-
koterminowej dochodowości, skutkuja ̨ długoterminowa ̨ szkoda ̨ dla zdrowia
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przedsieb̨iorstwa, bed̨a ̨raczej wzmocnione, niż potep̨ione przez inwestorów
i wyższa ̨kadre.̨ Mimo wszystko, działali zgodnie z konwencjonalna ̨wiedza ̨z
Wielkiego Podrec̨znika MBA, wiec̨ nie mogło ich to sprowadzić na manowce.
Musiały być plamy na słońcu, albo coś takiego.

W rzeczywistości, wspólnota finansowa czasem potep̨ia przekroczenie
normkultury korporacyjnej nawet, jeżeli sa ̨całkiem skuteczne przy konwen-
cjonalnych miarach. Akcje Costco straciły, pomimo że spółka przewyższała ̨
Wal-Mart jeżeli chodzi o zysk, w efekcie nieprzyjaznych komentarzy
wspólnoty biznesowej, na temat jej ponadprzeciet̨nych wynagrodzeń dla
pracowników. Bill Dreher, analityk Deutsche Bank, obłudnie zaznaczył
„W Costco lepiej jest być pracownikiem lub klientem, niż udziałowcem.”
Mimo wszystko, w świecie inwestycji dokonywanych na wiare,̨ Wal-Mart
„pozostaje ulubieńcem Wall Street, która, jak Wal-Mart i wiele innych
spółek, wierzy, że udziałowcy sa ̨ w najlepszej sytuacji, jeżeli pracownicy
robia ̨wszystko, być obniżyć koszty, wliczajac̨ w to koszty pracy” (Bussiness
Week Online 12 kwietnia 2004).

Z drugiej strony, zarzad̨może być hojniewynagradzany za doprowadzenie
korporacji na dno, tak długo, jak jest uważa sie,̨ że robi wszystko prawidło-
wo, zgodnie z normami kultury korporacyjnej.W historii z NewYork Timesa,
która ̨ Digg prawidłowo zatytułował „Home Depot CEO Gets $210M Severan-
ce for Sucking a Job”, pojawia sie ̨ informacja, że Robert Nardelli, menadżer
Home Depot, otrzymał olbrzymia ̨ odprawe,̨ pomimo słabych wyników. Do-
brze, że nie podniósł za wysoko płac pracowników, bo wtedy musiałby jadać
w przytułku.

Jak można sie ̨ było spodziewać, podejrzani zaangażowali sie ̨w obrone ̨ho-
noru Nardelli’ego. Allan Murray napisał w artykule dla Wall Street Journal,
że miał „wiec̨ej niż podwójne… przychody.”

Ale Tom Blumer z BizzyBlog, którego źródła z oczywistych powodówwola ̨
pozostać anonimowe, zwrócił uwage ̨na kilka niezwykłych faktów o tym, jak
Nardelli osiag̨nał̨ te zwiek̨szone przychody:

» Konsolidacja kupna i wielu innych funkcji w Atlancie, zamiast
w wielu regionach, sprawiła, że kupujac̨y stracili bezpośredni
kontakt ze sprzedawcami…

»Zwalnianie doświadczonych i bogatychwwiedze ̨ludzi na rzecz
żółtodziobów i półetatowców poważnie zmniejszyła płace i kosz-
ty otrzymania przychodu, ale w dłuższym okresie odstraszyła
klientów i dała spółce zasłużona ̨ opinie ̨ przeciet̨nych usług…
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» Nardelli i jego ludzie używali każdej sztuczki w ksieg̨owości,
kontraktach i szybkiego podregulowywania, jakich tylko mogli,
by liczby wyglad̨ały dobrze, podczas gdy interes szedł na dno.

W poniższym, skierowanym bezpośrednio do mnie, komentarzu, Blumen
dostarczył dodatkowych informacji:

Nauczyłem sie,̨ że Nardelli, w ostatnich miesiac̨ach przed odej-
ściem, przeniósł wszystkie funkcje nabywcze z Atlanty, do… In-
dii – by załapać sie ̨ na zagraniczny outsourcing.
Powiedziano mi, że „na odległość” w ogóle nie oddaje jak złe sa ̨
teraz relacje mied̨zy sklepami HD i nabywcami, lub mied̨zy na-
bywcami HD a dostawcami.
Nie tylko wystep̨uje bariera dialektów, ale nabywcy z Indii nie
znaja ̨ „jez̨yka” amerykańskiego sprzet̨u – czy nawet czym jest
połowa towaru w sklepach i u dostawców, który opisuja.̨
Powiedziano mi, że olbrzymia ̨ ilość czasu, pienied̨zy i energii
marnuje sie ̨ – wszystko w imie ̨ tego, co przy daż̨eniu do uzyska-
nia nagród za ciec̨ia w personelu i czynienie, by wydatki G&A
[ogólne i administracyjne] wydawały sie ̨ niskie („wydawały sie”̨
niskie, gdyż koszta poszły w góre ̨ dla sklepów i dostawców).

Nie jeden obserwator zwrócił uwage ̨ na podobieństwa destrukcyjnego
efektu bodźców wewnat̨rz sowieckiego systemu centralnego planowania i
zachodniej gospodarki korporacyjnej. Odnotowujemy systematyczny nacisk
na stworzenie iluzji krótkoterminowych zysków, przez podminowywanie
długoterminowej produkcyjności.

Weźmy pod uwage ̨przewidywania Hayeka, co do niekonsekwentnego roz-
woju, irracjonalności i misalokacji zasobów w gospodarce planowanej („So-
cialist Calculation II: The State of the Debate”):

Nie ma powodu oczekiwać, że produkcja zatrzyma sie,̨ albo
że władze bed̨a ̨ miały trudność w używaniu w jakiś sposób
wszystkich dostep̨nych surowców, czy nawet produkt zostanie
trwale obniżony, poniżej poziomu z jakim zaczeł̨o sie ̨ centralne
planowanie… [Powinniśmy oczekiwać] nadmiernego rozwoju
niektórych gałez̨i produkcji, na koszt innych, oraz używania
metod, niewłaściwych dla danych warunków. Powinniśmy
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