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Czy mógłbyś na poczat̨ek przedstawić, czym jest mutualizm, poczyna-
jac̨ od pierwotnej definicji, jaka ̨ dał Proudhon, aż do dzisiejszych przy-
kładów i Twojego wkładu w taka ̨ analize ̨ ekonomii politycznej?

Cóż, po pierwsze, trzeba rozróżnić mutualizm rozumiany jako ogólna for-
ma praxis oraz mutualizm jako teorie.̨ Mutualistyczne praktyki (wspólnoty
przyjacielskie, schroniska, gildie, pomoc wzajemna) sa ̨ zapewne tak stare,
jak sam gatunek ludzki. Proudhon, Owen, Warren i inni jedynie stworzyli
ramy teoretyczne, które podkreśliły znaczenie takich form organizacji jako
fundamentów społeczeństwa. Troche ̨ tak jak gas̨ienica próbujac̨a dociec, jak
poruszała sie ̨do tej pory, lub jak człowiek, który z zaskoczeniem uświadomił
sobie, że cały czas mówił proza,̨ a nie zdawał sobie z tego sprawy.

Jeśli o to chodzi, ważni myśliciele anarchistyczni, jak Kropotkin, zwracali
uwage ̨ na pomoc wzajemna ̨ i inne organizacje mutualistyczne, nie bed̨ac̨ w
żadnym razie mutualistami. Kooperatywy i organizacje mutualistyczne były
fundamentalne dla kontinstytucjonalizmu właściwego dla decentralistycz-
nej lewicy w Stanach Zjednoczonych od lat 60., ale ich myśl nie jest również
ściśle mutualistyczna.

W gruncie rzeczy, pokusiłbym sie ̨wrec̨z o stwierdzenie, że wiek̨szość istot-
nych przykładów praktykmutualistycznych (ruch kooperatywów, waluty lo-
kalne czy koncepcje alternatywnego kredytu, itd.) nie sa ̨wyraźnie ani świa-
domie mutualistyczne, jeśli chodzi o ideologie za nimi stojac̨e.

Znam Prodhouna od ładnych paru lat, jego myśl jest tak bogata, a czasem
pozornie wewnet̨rznie sprzeczna, że nadal mam obawy przed streszczaniem
jej. Pokusiłbym sie ̨ jednak o stwierdzenie, że w przybliżeniu jego program
sprowadzał sie ̨do 1) zniesienia sztucznych praw własności do ziemi i sztucz-
nej rzadkości kredytu tak, żeby klasa pracujac̨a mogła zapewnić sobie tani
dostep̨ do środków produkcji; i 2) zorganizowania gospodarki wokół zrze-
szeń producentów. Oczywiście, Proudhon jest ważny jako założyciel anar-
chizmu jako całości i mutualizmu; a zatem te koncepcje w przetworzonej
postaci wpłyneł̨y w dużym stopniu na kolektywistyczne, komunistyczne i
syndykalistyczne odmiany anarchizmu.

Mutualistyczne praxis było centralne dla ruchu owenowskiego w Wielkiej
Brytanii (np. owenowskie zwiaz̨ki rzemieślnicze organizujac̨e kooperatyw-
na ̨ produkcje ̨ i dystrybucje ̨ przez strajkujac̨ych w ich własnych sklepach), a
także dla takich zjawisk jak kooperatywy z Rochedale, czartyści czy ruchy
kolonizacji ziemi. Owenizm za pośrednictwem chrześcijańskiego socjalizmu
i socjalizmu gildyjnegomiał zapewne znaczny (choć pośredni) wpływ na dys-
trybutyzm.
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W Stanach Zjednoczonych głównym założycielem mutualizmu był oweni-
sta Josiah Warren. Warrenizm połac̨zony z poglad̨ami J.K. Ingallsa na zaj-
mowanie i użytkowanie oraz teoriami mutualistycznej bankowości Willia-
ma Greene’a doprowadził do skrajnego indywidualizmu Benjamina Tuckera.
Tucker skupił sie ̨niemal wyłac̨znie na zniesieniu sztucznych prawwłasności
oraz przywilejów: ziemskiego i kredytowego, zakładajac̨, że w sytuacji, gdy-
by usunać̨ prawne fundamenty czynszu i procentu oraz gdyby tania ziemia i
tani kredyt były powszechnie dostep̨ne, zwiaz̨ki organizacji same by o siebie
zadbały. Nie interesował sie ̨ niemal w ogóle kooperatywami, organizacjami
pomocy wzajemnej, itp.

Dyer Lum, John Beverley Robinson i Clarence Swartz, bed̨ac̨ pod przemoż-
nym wpływem Tuckera, dopełnili jego projekt zniesienia monopoli pewny-
mi pozytywnymi rozważaniami na temat kooperatywnych form organizacji;
tym samym przedstawili cześ̨ciowa ̨ fuzje ̨ Tuckerowskiego indywidualizmu
ze starsza ̨ tradycja ̨kooperatywistyczna ̨Proudhouna i Owena. W szczególno-
ści Lum sprzyjał radykalnemu ruchowi pracowniczemu i pozostawał w dość
bliskich stosunkach z Robotnikami Przemysłowymi Świata (Industrial Wor-
kers of the World).
Czy odnoszac̨e sukces, duże kooperatywy pracownicze, jak John Lewis

Partnership w Wielkiej Brytanii czy Mondragón Corporation w Hiszpa-
nii [w Kraju Basków] służa ̨za dowód, że ekonomiamutualistycznamoże
działać na duża ̨ skale?̨ Czy spółdzielcze kasy oszczed̨nościowe potwier-
dzaja,̨ że mutualistyczna ekonomia może zastap̨ić kapitalistyczna ̨ ban-
kowość?

Chociaż dość pozytywnie odnosze ̨sie ̨zarównodoMondragon, jak i do spół-
dzielczych kas oszczed̨nościowych i uważam ich wpływ za zdecydowanie po-
zytywny, sad̨ze,̨ że ich forma wciaż̨ zbyt dużo zawdziec̨za kapitalistycznemu
środowisku, w jakim funkcjonuja.̨ Podoba mi sie ̨w Mondragonie sfederowa-
ny system współpracujac̨ych producentów, dystrybutorów i banków w ra-
mach jednej organizacji. Ale moim zdaniem jest on zbyt scentralizowany, a
przedstawicielstwo pracowników sprawowane jest wyłac̨znie na poziomie
zarzad̨u dla systemu jako całości; poniżej tego poziomu system Mondargon
jako całość jest nadal hierarchicznym systemem tradycyjnego zarzad̨zania,
nie mogac̨ym sie ̨ pochwalić funkcjonowaniem samorzad̨ów na poziomie po-
szczególnych działów czy fabryk.

Zdecydowanie wolałbym lokalne rynki z wieloma samowystarczalnymi,
kooperatywnymi manufakturami opartymi na modelu Emilia-Romagna, zin-

3



tegrowanymi z kooperatywnymi bankami w jakiś system barterowy czy lo-
kalna ̨ sieć walutowa ̨ tego rodzaju, jaka ̨ propaguje Tom Greco.

Wiek̨szość spółdzielczych kas oszczed̨nościowych, niestety, przyjeł̨o kul-
ture ̨właściwa ̨dla tradycyjnego sektora bankowego, i niemal w ogóle nie jest
podobna pod wzgled̨em ideologicznym do ruchu kooperatywów czy kontre-
konomii. Oczywiście, zdecydowanie wole ̨ je od kapitalistycznych banków; ja-
ko że sa ̨ kontrolowane przez wielu niewielkich, lokalnych deponentów, sa ̨
zdecydowanie mniej podatne na ekscesy kapitalistycznego systemu banko-
wości, jakich doświadczamy w ostatnich latach.

Proudhon, chociaż uznawał, że sprzeciwia sie ̨ pomysłowi, żeby jed-
nostki czerpały dochód z czynszów i inwestycji, stwierdził, że nigdy nie
chciałby takiej działalności „zakazać czy stłumić za pomoca ̨dekretu su-
werena”. Współczesny ekonomista głównego nurtu mógłby dowodzić,
że stanowisko Proudhona jest szczególnie utopijne w stosunku do tych
rynków, które maja ̨ wysokie bariery wejścia czy cechuja ̨ sie ̨ innymi mo-
nopolistycznymi czynnikami tak, że zwycies̨two kooperatywu pracowni-
czego z monolitycznym kapitalistycznym przedsieb̨iorstwem na takim
rynku wymagałoby cudu na skale ̨ Dawida i Goliata.

Brzmi to troche ̨ jak pesymistyczne stanowisko Tuckera, jakie przyjał̨ na
starość, gdy wydawał sie ̨ pogodzić sie ̨ z tym, że wielkie trusty przemysłowe
urosły do takiego punktu, iż ich pozycja na rynku nie zmieniłaby sie ̨ nawet
wtedy, gdyby usunać̨ cztery monopole.

Sad̨ze,̨ że taki poglad̨ nie bierze pod uwage ̨stopnia, w jakim kapitałochłon-
ność jest źródłem wysokich kosztów ogólnych i braku efektywności, oraz te-
go, że jest ona zyskowna tylko i wyłac̨znie ze wzgled̨u na państwowe subsy-
dia i środki ochronne. W gruncie rzeczy produkcja jako taka stała sie ̨ znacz-
nie mniej kapitałochłonna na przestrzeni ostatnich trzech dekad, a kluczo-
wy dla starych firm prowadzac̨ym produkcje ̨ na skale ̨ masowa ̨ outsourcing
zapewnia udziały w ogólnej produkcji elastycznym sieciom produkcyjnym i
małym wyspecjalizowanym zakładom, zaś cześ̨ć takich firm zatrzymuje nie-
wiele wiec̨ej ponad kontrole ̨nad marketingiem i „własnościa ̨ intelektualna”̨.
Rozwój tanich, małoskalowych narzed̨zi CNC w latach 70. oznaczał, że nakła-
dy kapitałowe konieczne do produkcji implodowały o jeden czy dwa rzed̨y
wielkości. Był to poczat̨ek długiego przejścia od starego przemysłu produkcji
masowej do Emilia-Romagna, sieci dostawców Toyoty, małych i wyspecjali-
zowanych zakładów w Shenzhen i Szanghaju, itd.
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Co wiec̨ej, rzeczywistym zagrożeniem jest to, że autorytarne państwo mo-
że podjać̨ sie ̨ skoncentrowanego wysiłku wyrugowania kontrekonomii po-
przez np. różne rodzaje totalitarnej inwigilacji, jakie Richard Stallman opi-
sał w The Right to Read, wzmożone licencjonowanie czy podział na strefy, że-
by zgnieść małokapitałowych producentów, itd. Startowanie naszych ludzi
do wyborów do Kongresu czy Białego Domu jest strata ̨wysiłków i może być
korupcjogenne. Ale zupełnie sensowne bed̨zie głoszenie propagandy prze-
ciwko ustawom, jak np. DMCA, popieranie kampanii lobbingowych organi-
zowanych przez grupy jak Electronic Frontier Foundation czy NORML, itd.
Proudhon dowodził, że federalna struktura może powstać dziek̨i spo-

łeczeństwu umów. Musi to rzecz jasna zakładać, że jednostki maja ̨moż-
ność zawierania dobrowolnych umów. Jakie inne wymogi politycznema-
ja ̨ istotne znaczenie dla złamania autorytaryzmu właściwego dla pań-
stwowego panowania?

Cóż,może być tak, że autorytaryzmpaństwowegopanowania bed̨zie trwać
na papierze aż do punktu, w którym stanie sie ̨zupełnie nieistotny. Ale moim
zdaniem co najmniej opłaca sie ̨ naciskać na państwo od zewnat̨rz i tworzyć
doraźne przymierza, żeby wywierać jakiś wpływ na państwo, żeby zminima-
lizować jego ingerencje ̨i powstrzymać próbywzmożenia ingerencji. Obejmu-
je to lokalne działania przeciwko licencjonowaniu i dzieleniu na strefy, któ-
re hamuja ̨ domowe mikroprzedsieb̨iorstwa i zakłady produkcyjne na skale ̨
mikro, lokalny nacisk na obrone ̨pokojowo nastawionych squattersów i włó-
czeg̨ów, opór przeciwko prawnemu ograniczeniu organizacji pomocy wza-
jemnej, nacisk na poziomie narodowym przeciwko dalszemu rozszerzeniu
prawa „własności intelektualnej”, i tak dalej.
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jest prawdziwe w technicznym znaczeniu, jeśli doda sie ̨dookreślenie: „w da-
nym punkcie czasu, majac̨ dany fragment podaży i popyt na rynku spot”. Ale
nie jest prawdziwe w zwyczajowym znaczeniu, jakie nadajemy słowom. Je-
śli uwzgled̨nimy zmiany w czasie, podaż zmienia sie ̨ aż użyteczność krańco-
wej jednostki bed̨zie odzwierciedlać koszt jej produkcji – tj. dokładnie to, co
stwierdził Ricardo.

Znacznie bardziej sensowne jest uznawanie marginalizmu jako dopełnie-
niea klasycznej ekonomii politycznej aniżeli jej zastep̨nika.
Jak myślisz: gdzie politycznie mutualiści powinni sie ̨ odnaleźć? Czy

powinni swoje wysiłki poświec̨ić na tworzenie organizacji kooperatyw-
nych, jak poparcie Produhona dla rozdwojonej władzy? Czy jest może
jakiś pożytek z działalności w istniejac̨ych organizacjach politycznych,
jak Partia Pracy – w Partii Kooperatywnej w Wielkiej Brytanii? Albo co
ze Stanami Zjednoczonymi; czy da sie ̨ uratować Partie ̨ Libertariańska?̨

Sad̨ze,̨ że najważniejszym i najbardziej interesujac̨ym z naszych zadań jest
faktyczne stworzenie takiego społeczeństwa, jakiego pożad̨amy, co wiec̨ej
stworzenie go – jak najbardziej sie ̨ da – bez wzgled̨u na państwo. Ale trze-
ba coś powiedzieć na temat wywierania zewnet̨rznego nacisku na państwo,
uczestnictwa w koalicjach politycznych, żeby usunać̨ tak dużo interwencji
państwowej z naszych żyć, jak to możliwe. Oczywiście, główny nacisk w two-
rzeniu takich koalicji powinno sie ̨ położyć na formowanie grup nacisku niż
na próbe ̨wejścia do koalicji rzad̨zac̨ej.

Spora tego cześ̨ć jest analogiczna do dysput Daniela DeLeona z anarchi-
stami w I.W.W. DeLeon dowodził, że „budowanie struktury nowego społe-
czeństwa w skorupie starego” (tj. tworzenie zwiaz̨ków przemysłowych, któ-
re miały być organami samorzad̨u) samo przez sie ̨nie byłoby wystarczajac̨e.
Dopóki kapitaliści kontrolowali państwo oraz jego siły zbrojne i zdecydowa-
na ̨ wiek̨szość ludzi, których interes klasowy jest z nim powiaz̨any, istniało
niebezpieczeństwo, że przeciwko kontrorganizacjom zastosuje ono „żelazny
obcas”. Z drugiej strony, samo zwycies̨two polityczne nie było wystarczaja-̨
ce; podał przykład gróźb Jaya Goulda, żeby zorganizować ogólnopaństwowy
strajk kapitałowy i lokaut, gdyby socjaliści kiedykolwiek zdobyli władze.̨ Ro-
botnicy, dowodził DeLeon, powinni skupić sie ̨ na tworzeniu kontrinstytucji,
ale także być gotowi przejać̨ szczyty władzy na tak długi czas, żeby zdemon-
tować je i uniemożliwić zastosowanie jej przeciwko nim samym.

Musimy skupić sie ̨ przede wszystkim na tworzeniu instytucji, nie zanie-
dbujac̨ potrzeby istnienia ruchu politycznego, który odwracałby uwage ̨ od
działania kontrinstytucji.
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Proces postep̨uje dalej w tym samymkierunkuwraz z pulpitowa ̨rewolucja ̨
produkcyjna ̨ ostatnich lat: tanie, domowej produkcji maszyny CNC dostoso-
wane do warunków małych sklepów i zakładów.

Gdy koszty kapitałowe sa ̨ tak niskie, rola finansowa starego rdzenia prze-
mysłowego odchodzi do lamusa. A dziek̨i małoskalowej produkcji naped̨za-
nej przez lokalny popyt oparty na niewielkiej, zgodnej z zapotrzebowaniem
i działajac̨ej na zasadzie just-in-time produkcji, również marketing staje sie ̨
niepotrzebny.

„Własność intelektualna” jest głównym filarem podtrzymujac̨ym stary
gmach korporacyjny, lecz staje sie ̨ ona coraz bardziej nieegzekwowalna.
Zwolennik Henry’ego George’a dowodziłby, że w sferze zasobów natu-

ralnych osiag̨niec̨ie celu nie jest możliwe i że czynsz z ziemi powinien
zostać uspołeczniony. Jak odpowiedziałbyś na te twierdzenia?

Całkiem przyjaźnie odnosze ̨ sie ̨ do George’a i uważam, że granica mied̨zy
indywidualizmem a georgizmem jest znacznie mniej wyraźna niż (powiedz-
my) sad̨ziłby Tucker. Ale stoje ̨na stanowisku, że znaczna ̨cześ̨ć czynszumoż-
na by znieść, po prostu usuwajac̨ subsydiowanie centralizacji gospodarczej, i
dziek̨i pozytywnym efektom zewnet̨rznym stworzonym przez płatników po-
datków – nie wspominajac̨ o zniesieniu egzekwowania przez państwo tytu-
łów do pustej i nieużytkowanej ziemi. Gdyby tak duża cześ̨ć infrastruktury,
jak to możliwe, była utrzymywana za pomoca ̨ opłat użytkowników, i gdy-
by podzielić miasta na wiele zróżnicowanych wspólnot, w których dzielnice
mieszkaniowe miałyby swoje własne miniaturowe „przedmieścia”, różnicu-
jac̨y czynszmiałby dużomniejsze znaczenie.Myśle,̨ że wiek̨szość celówGeor-
ge’a można by osiag̨nać̨ dziek̨i środkom Tuckera, a nawet przez skrupulatne
zastosowanie środków Rothbarda.
Przykłady samorzad̨ów pracowniczych w byłej Jugosławii i modele

ekonomistów takich jak Jaroslav Vanek i Benjamin Ward pokazuja,̨ że
w niektórych przypadkach (szczególnie w krytycznych momentach) za-
rzad̨zane przez pracowników firmy odniosa ̨ korzyści – wzgled̨em celu,
jakim jest zwiek̨szenie dochodu na pracownika – gdy albo zwolnia ̨ pra-
cowników, albo – jak monopolistyczna firma kapitalistyczna – zmniej-
sza ̨ produktywność, czerpiac̨ z tego zyski monopolistyczne. Jak współ-
czesna wersja mutualizmu przeciwdziałałaby tym problemom?

Ostatnio prace ̨Vaneka na temat gospodarek zarzad̨zanych przez pracow-
ników czytałem dawno temu, ale moja ̨ natychmiastowa ̨ reakcja ̨ było stwier-
dzenie, że najpewniej nie ma żadnego niezawodnego zbioru zasad zarzad̨za-
nia. Gdy firma jest kontrolowana przez właścicieli kapitału, bed̨a ̨oni działać
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tak, żeby zmaksymalizować zyski z kapitału; gdy jest kontrolowana przez
menedżerów, jak w wiek̨szości dużych korporacji na Zachodzie, bed̨a ̨ mak-
symalizować korzyści dla zarzad̨u kosztem zarówno siły roboczej, jak i ka-
pitału. Przynajmniej w formach zarzad̨zanych przez pracowników decyzje
bed̨a ̨odzwierciedlać interesy zdecydowanej wiek̨szości, czego nie można po-
wiedzieć o tych dwóch powyższych mechanizmach. Poza tym myśle,̨ że od-
powiedź na ten rodzaj zachowania, jaki opisałeś, leży w pokazaniu swojego
niezadowolenia z sytuacji poprzez rezygnacje ̨z partycypacji lub próbe ̨zmia-
ny tego stanu: immniejsze wymogi kapitałowe i immniejsze bariery wejścia
dla wiek̨szości form produkcji, i im mniejszy próg kosztu komfortowego ży-
cia, tym mniej katastrofalne bed̨a ̨ zmiany w zatrudnieniu. Chciałbym zoba-
czyć gospodarke,̨ w której znacznie wiek̨sza cześ̨ć potrzeb konsumpcyjnych
zaspokajana jest z produkcji na utrzymanie lub barteru w sektorze gospo-
darstw domowych, a średnia ilość czasu sped̨zanego w pracy jest zdecydo-
wanie niższa niż dziś.

Oznaczałoby to, że dużowiek̨szy odsetek ludności byłby samozatrudniony,
że wielu ludzi pracowałoby tyle czasu, jaki dziś określamy praca ̨na pół etatu,
że ustalenia w gospodarstwach dotyczac̨e gromadzenia płac i czasu pracy
byłyby bardziej elastyczne oraz że nawet pracownicy za płace ̨ uznawaliby
za normalne dłuższe okresy braku zatrudnienia, w czasie których żyliby z
zasobów, jakie zgromadzili, czekajac̨ na prace,̨ jaka im bed̨zie odpowiadać.
Prokapitalistyczni neoliberałowie jak George Reismann czy Rode-

rick T. Long skrytykowali Twoje poparcie dla mutualizmu. Zarówno
Reismann, jak i Long dowodza,̨ że nie obstajesz przy Locke’owskiej
zasadzie własności ziemi, która została zmieszana z praca ̨ czy też,
używajac̨ osobliwie amerykańskiego żargonu, zawłaszczona. Wydaje
sie,̨ że obaj krytycy zupełnie nie zrozumieli Locke’owskiej koncepcji
prawa własności do ziemi, która bierze pod uwage ̨ publiczny koszt
wykluczenia i użytkowania w dodatku do prawa wartości dodanej. Jak
odpowiesz na te argumenty krytyczne?

Żeby być zupełnie szczerym, nie moge ̨ powiedzieć z choćby najmniejsza ̨
doza ̨ pewności, co Reismann rozumie przez cokolwiek. Ale sad̨ze,̨ że Long
zwrócił uwage ̨na proviso Locke’a i explicite opisał swoje stanowisko jako „Loc-
keanista bez proviso”. Samnie jestem georgista,̨ choć pozytywnie odnosze ̨sie ̨
do lokalnego systemu prawwłasności opartego na pewnej formie wspólnego
posiadania i wspólnotowym pobieraniu czynszu. W każdym razie, słusznie
czy nie, gdy odpowiadam Locke’owskim krytykom, zwykle milczac̨o wycho-
dze ̨ z założenia, że „Locke’owski” oznacza „Locke’owski bez proviso”. I w du-
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żym stopniu uznaje,̨ że radykalne i konsekwentne zastosowanie zasad „Loc-
keanizmu bez proviso” prowadziłoby do osiag̨niec̨ia wiek̨szości celów teorii
ziemi Tuckera-Ingallsa.

„Wszystkie owoce, bed̨ac̨e jej naturalnymi płodami, wraz z pasac̨ymi sie ̨
na niej zwierzet̨ami, wspólnie należa ̨ do rodzaju ludzkiego, tak jak zostały
nadane hojna ̨ rek̨a ̨ natury. (…) Cokolwiek zatem wydobył on [człowiek] ze
stanu ustanowionego i pozostawionego przez nature,̨ złac̨zył ze swa ̨ praca ̨
i przyłac̨zył do tego, co jest jego własne, uczynił swa ̨ własnościa.̨ (…) Pra-
ca ta jest bezsprzecznie własnościa ̨ pracownika, stad̨ żaden człowiek, poza
nim samym, nie może być uprawniony do tego, co raz już zostało przez nie-
go zawłaszczone tam, gdzie pozostaja ̨ jeszcze dla innych nie gorsze dobra
wspólne” (John Locke, Dwa traktaty o rzad̨zie).

W gruncie rzeczy, z czasem zauważyłem, że różnice mied̨zy doktryna ̨
Tuckera-Ingallsa i „Lockeanizmem bez proviso” sa ̨mniej wyraźne i zaczał̨em
dostrzegać pewne problemy natury praktycznej z systemem Tuckera
(przynajmniej z jego bardziej radykalna ̨ odmiana ̨ – zdaje sie,̨ że promował
różne wersje tego systemu w różnym czasie). Czasem sam Tucker uznawał
istnienie czynszu za mieszkanie, ale dowodził, że unieważnienie tytułów do
pustej ziemi doprowadziłoby (w wyniku konkurencji rynkowej) do zaniku
czynszu ziemskiego i do ogólnego spadku wysokości czynszu od budynków.
Wydaje mi sie,̨ że implikuje to, iż Tucker nie był z konieczności (przynaj-
mniej czasem) przeciwko własności in absentia z zasady. Ten wariant jego
teorii ziemi zdaje sie ̨ mówić, że istotne było zniesienie wielkoskalowych
tytułów własności do pustej i nieuprawianej ziemi.

W każdym razie, sad̨ze,̨ że przyczyniłoby sie ̨ to walnie do wyeliminowania
czynszu od najmu poprzez konkurencje ̨ rynkowa.̨
Inny krytyk, Walter Block, argumentuje, że jesteś tak naprawde ̨ ja-

kimś marksista,̨ bo korzystasz z laborystycznej teorii wartości w celu
wypracowania teorii wyzysku.Mogłoby sie ̨wydawać, że a) Block nie wie,
że Adam Smith i David Ricardo również korzystali z laborystycznej teo-
rii wartości oraz b) korzystanie z niej do obliczenia stopy wyzysku nie
jest w żadnym razie tym samym, co korzystanie z niej jako oparcia dla
wartości wymiennej.

Uważam, że austriacy w dużej mierze przeceniaja ̨ także stopień, w jakim
marginalizm/subiektywizm stanowi radykalne odejście od klasycznych teo-
rii pracy i kosztu. Bliższe prawdy jest stwierdzenie, że marginalizm zapew-
nia mechanizm wyjaśnienia tendencji, która ̨ Ricardo i inni opisali. Margina-
listyczne/subiektywistyczne twierdzenie, że „użyteczność określa wartość”
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