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UVOD 

 

Če bi želeli dokazati, da razvoj znanstvene metode in njenih aplikativnih spoznanj poteka 

deterministično, bi se lahko oprli na izrazito ideološko dvopolnost razvoja ekonomske 

teorije v dvajsetem stoletju. Na nek način nas namreč vse bremenijo tako resnična 

spoznanja kot tudi zmote in nekatere obledne bajke nam bolj in manj oddaljenih 

ekonomistov. In če po čem, si bomo prejšnje stoletje lahko zapomnili predvsem po 

neprikritem konfliktu med idejami individualizma in kolektivizma, tj. po sporu med 

prepričanjem v ekonomsko in etično nenadomestljivost stohastičnega družbenega reda na 

eni strani in zagovarjanju potrebe po centraliziranem načrtovanju našega osebnostnega 

bivanja na drugi. A čeprav je do geneze tega spora prišlo že vsaj dve stoletji prej, preden so 

ga politične oblasti v dvajsetem nato izkoristile za obračun s samimi metafizičnimi temelji 

dotedanjih ekonomskih razlag, je nanj treba gledati večplastno. Čeprav je do velikih 

preobratov v razumevanju gospodarstva tako na Vzhodu kot tudi na Zahodu prišlo ob 

približno istem času, pa sta se sama pristopa k interpretaciji ekonomskega vprašanja med 

seboj bistveno razlikovala, kot so se navsezadnje razlikovale tudi splošne gospodarske 

razmere v obeh »svetovih«. Pri tem se je treba zavedati, da so ključno vlogo pri 

pomembnih ekonomskih premikih odigrale predvsem politične preference; na Zahodu je 

po splošni gospodarski krizi v 30. letih 20. stoletja zavladalo obdobje keynesianizma 

oziroma poskus kljubovanja liberalnejšemu kapitalizmu in vzpostavitve relativno socialne 

države, v Sovjetski zvezi pa se je začel morda največji ekonomski eksperiment vseh časov 

– doba centralnega planiranja gospodarstva.  

 

Do radikalnejšega sovjetskega in nekoliko kasneje tudi protikriznega eksperimenta v obliki 

keynesianskega pristopa pa je (ironično) prišlo ravno v času, ko je avstrijski ekonomist 

Ludwig von Mises s svojim člankom, v katerem je opozoril na nezmožnost ekonomske 

kalkulacije v socialističnih gospodarstvih, začel debato o smiselnosti planiranja v netržnih 

gospodarstvih, ki je posredno prerasla tudi v debato o smiselnosti državnega 

intervencionizma v tržnih. Debata je bila še posebej plodna do obdobja druge svetovne 

vojne, ko sta se v svetu dokončno uveljavili obe ekonomski usmeritvi, do katerih so bili 

Mises in njegovi nasledniki najbolj kritični; na eni strani oba socialistična modela, 

sovjetski in nemški, na drugi strani pa intervencionistična (keynesianska) ekonomska 

politika zahodnih držav. Čeprav se na prvi pogled zdi, da je skoraj stoletje po začetku 

debate in dve desetletji po padcu vzhodne komunistične trdnjave debata izčrpana in njeni 

sklepi dovolj argumentirani, pa je mogoče opaziti tudi, da je aktualna gospodarska kriza 

pripeljala do potrebe po vnovični aktualizaciji nekaterih njenih ugotovitev.  

 

Svoje magistrsko delo sem zasnoval na spoznanjih, do katerih sem prišel v času svojega 

podiplomskega študija, z njim pa na nek način nadaljujem avstrijsko kritiko 

centralnoplanskega gospodarjenja in dokazujem, da za razvoj institucij, ki služijo skupni 

blaginji in so istočasno katalizator njenega bodočega razvoja, ni potrebna ne popolna 

informiranost izvajalca ekonomske politike ne skupno vrednostno dojemanje s strani 
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posameznikov v nekem gospodarstvu. Na osnovi dognanj ekonomske teorije in na osnovi 

izkušenj ekonomske zgodovine v hayekianski tradiciji trdim, da sodobni družbeni red ni 

posledica zavestnega planiranja, hkrati pa sem prepričan, da se ravno v njegovi 

stohastičnosti ali (bolje rečeno) centralni neobvladljivosti skriva ključ njegove ekonomske 

in širše moralne večvrednosti v primerjavi s sistemom, temelječim na zavestnem 

planiranju. S svojim delom želim dokazati, da je za racionalno delovanje sodobnih 

družbenoekonomskih sistemov ključna uporaba cenovnega mehanizma, ki pa je, kot je 

dokazal Mises, možna le ob hkratni prisotnosti svobodne menjave.  

 

Delo sestavljajo tri med seboj povezane celote. Prvo posvetim izhodiščnemu teoretičnemu 

orisu razvoja kolektivističnih prepričanj in tako prikažem, kako se je percepcija 

centralnoplanskih alternativ razvijala vzporedno z doktrinami liberalizma. Lahko bi dejal, 

da v tem delu ekonomsko zgodovino prikažem kot spopad dveh družbenoekonomskih 

sistemov, kolektivizma in liberalizma. Nadaljujem s praktičnim prikazom problemov 

ekonomskega planiranja tako v centralnoplanskem gospodarstvu kot tudi v sistemu tržnega 

socializma, s čimer predstavim argumente proti konstruktivističnemu obravnavanju 

gospodarstva. Ker bistvo ekonomskih kritik kolektivističnih sistemov vidim v dejstvu, da 

je znanje v vsakem sistemu razpršeno in s tem nikoli ni dosegljivo planskemu organu, 

institut denarja pa je po mojem mnenju tisti, ki je najbolj neločljivo povezan z idejami 

ekonomske svobode, argumente proti kolektivizmu v drugem delu obravnavam predvsem 

na podlagi analize monetarnih vidikov administrativnega gospodarstva v Sovjetski zvezi in 

plansko-tržnega gospodarstva v Jugoslaviji. Na ta način izvirno Misesovo kritiko in 

kasnejšo Hayekovo optimizacijo iste ideje nadgradim s svojim prepričanjem, da je poleg 

samega mehanicističnega tolmačenja ekonomije dodaten razlog za neuspeh (pol)planskih 

gospodarstev tudi v njihovem nerazumevanju samega instituta denarja. V zadnjem delu 

kalkulativni problem socialističnih gospodarstev transponiram v okolje sodobnih 

kapitalističnih gospodarstev in ugotavljam, da tudi ta vedno bolj postajajo dovzetna za 

težave, za katere smo naivno mislili, da smo jih že presegli. Delo zaključim s sklepnimi 

ugotovitvami, s katerimi ocenim pravilnost svojih domnev. 

 

1  EPISTEMOLOŠKI VIDIK KONFLIKTA MED INDIVIDUA-

LIZMOM IN KOLEKTIVIZMOM 

 

Analizo začenjam s prikazom kratkega razvoja kolektivistične miselnosti. Najprej jo 

prikažem v odvisnosti od njenega etičnega podtona, nato o njej razmišljam v okviru njenih 

religioznih vidikov in končam s pozitivizmom. V drugem delu prvega poglavja prikažem, 

kako se je na podlagi predvsem slednjega vidika kolektivistične zavesti v 20. stoletju 

izoblikoval konflikt med njenimi zagovorniki in zagovorniki ekonomskega liberalizma. 
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1.1 Začetki organizirane kolektivistične misli  

 

Zgodovina socializma kot etičnega gibanja se je začela že s Platonom in ostalimi 

starogrškimi filozofi približno v 4. stoletju pr. n. št. Prvi avtorji so se ukvarjali predvsem z 

iskanjem idealov družbene organiziranosti – lahko rečemo, da so iskali temelje države in 

reda kot kohezivnega elementa v družbi. O socializmu sprva niso razmišljali z vidika 

dohodkovne distribucije, čeprav je na primer že Platon menil, da je dolžnost države 

oziroma njenega intelektualno navdahnjenega vodstva, da v iskanju ideala popolnosti svoje 

forme prevzame popoln nadzor nad vsakim državljanom, ki je obseden s pohlepnimi 

nagnjenji in ga druge stvari (na primer Platonovi »ideali«) kot skrb za hipertrofijo svoje 

lastnine ne zanimajo (Tamedly, 1969, str. 6).  

 

Podobno avtokratično in bolj z vidika pravnoformalnih ureditev kot z vidika ekonomije so 

razmišljali tudi Platonovi sodobniki, vsem pa je bilo skupno to, da so izkustveni 

maksimum etike povezovali z vlogo absolutne države kot varuha morale in pravičnosti. 

Aristotel je tako menil, da je najvišja forma človeške skupnosti mogoča le v državi, ne 

glede na to, kako je ta organizirana. Navsezadnje njen obstoj (v kakršnikoli obliki že) 

opravičuje dejstvo, da je vsaka država neke vrste skupnost, vsako skupnost pa združuje 

element javnega dobrega, kar je Aristotel razumel kot izraz osnovne človeške nravi. 

Človeški kolektivni etos državi, politični strukturi, ki med vsemi uživa največjo avtoriteto, 

nalaga breme odgovornosti maksimiranja sreče njenih državljanov; če rojstvo države 

določa strmenje k skupnim ciljem kolektiva, njen nadaljnji obstoj osmišlja dobro življenje 

oziroma sreča njenih državljanov. Tako je bila Aristotelova država hilomorfična in se je od 

Platonove v eni točki pomembno razlikovala; Aristotel jo je razumel kot skupni konstrukt 

prebivalstva, ozemlja in ustave, torej kot mehanizem za doseganje javnega dobrega, Platon 

pa je po drugi strani državo predstavil kot končni ideal, kot nekaj, kar je dobro samo po 

sebi.  

 

Nekoliko bolj homogeno sta avtorja obravnavala vprašanje lastnine oziroma natančneje 

denarja, za katerega sta menila, da predstavlja zgolj navidezno utelešenje bogastva, ki to 

ni. Kot veliko grožnjo sta razumela človeško slo po kopičenju lastnine, ki po njunem 

mnenju nima ničesar skupnega z razumnim ravnanjem. Tako sta starogrška avtorja na nek 

način postavila temelje kasnejši Marxovi teoriji fetišizacije blaga in njegovi analizi 

kroženja denarja v gospodarstvu, ki je pripeljala do resnejšega razmišljanja tudi o 

ekonomskih sferah kolektivističnih gospodarstev.
1
 

 

Platon in Aristotel sta s svojo politično analizo družbe v analizo vnesla razlikovanje med 

nominalizmom in realizmom, ki je bilo odtlej metaforično izhodišče dialektičnih analiz 

                                                 
1 Potrebno je izpostaviti, da Aristotel, čeprav je bil vseskozi kritičen do hrematistike oziroma do kopičenja 

denarja, takega početja in s tem posameznikove pravice do zasebne lastnine za razliko od Platona vendarle ni 

želel omejevati. Menil je, da bi z ustreznim izobraževanjem ljudi lahko prepričali, da bi prostovoljno, torej 

sami prenehali s takim početjem (glej na primer Rothbard, 2009a). 
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predvsem Marxa in predstavnikov racionalistične šole 18. in 19. stoletja. Njuno načelo je 

bilo fiat iustitia, pereat mundus oziroma pravičnost, četudi zavoljo uničenja sveta, še 

posebej pa je pomembno zato, ker se je v obdobju klasične politične ekonomije kot 

izhodiščno načelo liberalizma, ki ga lahko opišemo kot kontrapunkt kolektivne zavesti, 

začel uporabljati rek fiat iustitia, ne pereat mundus, torej pravičnost, da ne bi prišlo do 

uničenja sveta (The Ludwig von Mises Institute, b.l.). Četudi iz njunih besedil to ni 

eksplicitno razvidno, pa je jasno, da sta na Marxa vplivala tudi z odkritim podpiranjem 

etatizma, ki ga osebno razumem kot eno od osrednjih tem Marxove razredne analize. 

 

1.2 Od religioznega do sekularnega socializma 

 

Po starih Grkih je razvoj kolektivistične teorije potekal vzporedno s širjenjem religioznih 

gibanj. Prišlo je do dveh pomembnih premikov (Rothbard, 1995b, str. 159):  

 

1. Antični etatizem so nadomestile tendence k egalitarizmu, osrednji nosilec oziroma 

ideal pravičnosti pa ni bila več država, ampak bog. Predvsem od 4. stoletja dalje lahko 

govorimo tudi o asketstvu kot pomembnem elementu religioznega socializma. 

2. Socialistični sistem kot sistem solidarnosti ni bil več sredstvo ali način za izboljšanje 

kvalitete človeškega življenja – postal je končni cilj. V potrebi po podrejenosti bogu se 

je začela razvijati filozofija statizma, ki ni bila utopična le zaradi tega, ker je njen cilj 

odstopal od meja realnega, ampak predvsem zato, ker statizem v smislu zanikanja 

potrebe po spreminjanju obstoječega stanja do želenega – popolnoma egalitarnega 

družbenega reda – ni mogel pripeljati že zaradi človeške narave same. 

 

Vse do 18. stoletja je socializem ostal neločljivo povezan z nekakšnim mističnim 

mesianizmom, ki je kot idealno zapovedoval agrarno družbo, v kateri bi prevladovalo 

kolektivno lastništvo. Zaradi delitve dela rastočo družbo je po drugi strani zavračal kot 

grešno oziroma nemoralno, kar ni presenetljivo, saj so bili z delitvijo dela povezani 

instituti zasebne lastnine, proizvodnje za dobiček in delno tudi trgovine v konfliktu z 

usmeritvami teokratične družbene organiziranosti, ki naj bi bila edini mehanizem za 

preobrazbo družbe v egalitarno (glej na primer More, 2004). 

 

Simboličen konec teokratičnega socializma predstavlja francoska revolucija, vendar so se v 

tem času takrat že sekularni socialisti znašli pred novo veliko težavo. Treba je bilo namreč 

pokazati, kje se v odsotnosti absolutnega božanstva nahaja pot ali pravi način za družbeno 

preobrazbo. Odgovor so iskali v treh specifičnih lastnostih sekularnega socializma: 

 

1. Teokratično videnje apokalipse kot končne rešitve družbenih fevdalnih spon je 

nadomestila nuja po stalnem revolucionarnem boju proti obstoječemu – domnevno 

nepravičnemu – družbenemu redu. Navkljub nepričakovanim posledicam francoske 
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revolucije je revolucionarni duh tega obdobja ostal pomemben del miselnosti 

sekularnega socializma vse do 20. stoletja. 

2. Vero v boga je nadomestila vera v novega, razsvetljenega socialističnega človeka. 

3. Nad do tedaj samoumevnim moralizmom je prevladal pozitivizem, ki je to dvoje 

omogočal. 

 

Za uveljavitev pozitivistične filozofije je najbolj zaslužen Auguste Comte, ki je zagovarjal 

aplikacijo »moderne« (naravoslovne) znanstvene metodologije na področje družbene 

znanosti, s čimer bi po njegovem mnenju stroga racionalnost (preverljivost dejstev) 

prevladala nad »kaotičnim« moralizmom. Očitno je, da lahko govorimo kar o dveh fazah 

družbenega razvoja: 

 

1. dobi idej pred pozitivističnim razsvetljenjem – to je doba iskanja, doba idej in doba 

konfliktov; 

2. o organski dobi po uveljavitvi pozitivizma. Ta doba naj bi bila večna, zaradi česar 

lahko pozitivistično razmišljanje ekstrapoliramo tako na Marxa kot tudi na mnoge 

sodobne avtorje.
2
 

 

Pozitivizem se je odražal predvsem v delih Saint-Simona, ki je bil poleg Mablyja, 

Morellyja in Babeufa eden prvih francoskih socialističnih avtorjev. V tem času, približno 

ob koncu 18. stoletja, ko so se ob vseobsežni industrializaciji dohodkovne razlike med 

evropskimi mesti začele povečevati,
3
 je socializem dokončno dobil svojo ekonomsko noto. 

Industrializacija je bila tako kot liberalizem plod politične filozofije razsvetljenstva in 

hkrati tudi glavni katalizator izrazito protiindividualističnega socialističnega gibanja. Ne 

preseneča, da je bilo le-to najbolj prisotno ravno v državah, kjer je liberalizem postal 

prevladujoča družbena moralna zaveza, saj so se socialistični pisci začeli ukvarjati prav s 

konceptom dobička, ki je bil za klasični liberalizem v Franciji in Veliki Britaniji ključna 

ekonomska kategorija.  

 

Ti avtorji, ki jih je Marx kasneje imenoval za »utopične socialiste«,
4
 so se ukvarjali z 

družbeno neenakostjo, razmišljali so o etičnih vidikih proizvodnje v kapitalizmu (ter 

rešitev iskali v avtarkiji), o družbeni lastnini, o javnem dobrem ipd. Sistem, ki je bil po 

                                                 
2 Pozitivistično napako »končnosti« je naredil tudi na primer Fukuyama (1993). 
3 Okoli leta 1500 so bile dohodkovne razlike med evropskimi mesti z višjimi (na primer London) in nižjimi 

dohodki (na primer Istanbul) približno v razmerju 2:1, razmerje pa je ostalo praktično nespremenjeno do leta 

1800, ko se je razkorak pričel naglo povečevati. Leta 1870 je bilo razmerje v dohodku na prebivalca v 

bogatih in revnih državah že približno 9:1, do leta 1990 pa je drastično naraslo že na 45:1 (Acemoglu & 

Ventura, 2009, str. 33). 
4 Najopaznejši med njimi so bili Pierre-Joseph Proudhon, Robert Owen, Charles Fourier, Louis Blanc ter 

predvsem Claude Henri de Saint-Simon, ki je močno vplival tudi na nemškega pisca Johanna Karla 

Rodbertusa. 
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njihovem mnenju nepravičen, so želeli spremeniti vsak na svoj način, skupno pa jim je bilo 

to, da so praktične realizacije njihovih predlogov tudi zelo hitro propadle.
5 
 

 

Saint-Simon je sicer razumel pozitivne lastnosti zasebne lastnine, a je po drugi strani tudi 

menil, da je lastnina družbeno dejstvo in zato (tako kot vsa druga družbena dejstva) 

nenehno izpostavljena zakonom napredka. Tako kot kasneje Marx je tudi Saint-Simon 

kapitalistično družbo razumel kot prvi korak k izgradnji socializma – tak determinizem je 

bil zanj zgodovinsko dejstvo. Ne preseneča, da so po njegovi smrti njegova razmišljanja 

sorodno misleči pozitivisti prikazali še bolj radikalno. Kritiziranju kapitalizma z vidika 

zgodovinske neizogibnosti in etike
6
 pa so dodali še »vzročnost«, ki se je kasneje izkazala 

za najšibkejšo točko francoskega socialističnega gibanja; ker naj bi kapitalizem kot način 

organiziranosti proizvodnje, ki temelji zgolj na dobičku, pomenil odmik od dejanskih 

potreb prebivalstva in naj bi vodil v hiperprodukcijo na eni in pomanjkanje na drugi strani, 

zaradi česar naj bi prihajalo do gospodarskih nihanj, so konkurenco kot osrednji smisel 

takega sistema začeli prikazovati kot škodljivo. Lahko bi rekli, da so tipično pozitivistično 

rešitev videli v prevladi tehničnega vprašanja nad ekonomskim. Ker v kapitalizmu po 

njihovem prepričanju več proizvajalcev med seboj tekmuje z enakimi proizvodi, naj bi bilo 

proizvodnjo mogoče racionalizirati tako, da bi preprosto ukinili konkurenco in uvedli 

monopol – ekonomijo bi začeli voditi s pomočjo centralnega planiranja (glej na primer 

Busky, 2002, str. 67–82).
7
  

 

Velja izpostaviti še nekaj: če so bili francoski pozitivistični avtorji prvi eksplicitni 

zagovorniki centralnega planiranja, pa so jih po drugi strani že v času njihovega ustvarjanja 

močno kritizirali njihovi liberalni sonarodnjaki, predvsem Say, Quesnay, Turgot in Bastiat. 

Tako bi lahko dejali, da konflikt med pozitivizmom in francoskim liberalizmom pomeni 

začetek sodobnega konflikta med idejami kolektivizma in individualizma.  

 

1.3 Marx kot pozitivistični avtor 

 

Na osnovi do sedaj zapisanega lahko ugotovimo, da so bila izhodišča Marxove misli 

predstavljena že nekaj desetletij pred njegovim delom. Hkrati pa je treba razumeti, da je 

bila v času Marxa ekonomska kritika istih stališč že dovolj jasno utemeljena, predvsem s 

strani francoskih in britanskih liberalnih ekonomistov. Zato ne preseneča, da se je Marx 

sprva osredotočil predvsem na same metafizične osnove kapitalističnega reda – s pomočjo 

Heglovega dialektizma je napadel logično osnovo svobodne družbe. Čeprav je bil do njega 

kritičen in ga je pogosto označil kot pretirano utopičnega, je Marx večino časa razmišljal 

                                                 
5 Kasneje je postalo očitno, da je eden od glavnih razlogov za to ravno odsotnost zasebne lastnine v utopičnih 

komunah avtorjev. 
6 Menili so, da je kapitalizem novi fevdalizem, saj naj bi lastniki tovarn zasužnjevali delavce. 
7 Vprašanje, ki so si ga zastavljali, je bilo približno tako: čemu ne bi namesto kapitalistov, ki tekmujejo z 

enakimi proizvodi, ena sama institucija prebivalstvo racionalneje oskrbovala z enim samim? Gre seveda za 

zmotno domnevo popolne homogenosti proizvodov, ki pa je v ekonomski znanosti še vedno zelo prisotna.  
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podobno kot pred njim že Saint-Simon. Socializem je preroško napovedal kot naslednjo 

fazo družbenega razvoja. Po Marxovem mnenju je neizbežen, do njega pa bo prišlo zaradi 

nenadomestljivosti oziroma dokončnosti zakonov narave. Ker je vsaka naslednja faza 

razvoja boljša od prejšnje, naj bi bil socializem tako v vseh pogledih boljši od kapitalizma.
8
  

Zanimivo je, da se je kasneje socialistično mnenje glede smiselnosti skrbi o 

podizkoriščenosti proizvodnih zmožnosti spremenilo. Če je Marx menil, da je problem 

kapitalizma ta, da v njem proizvodnja ni dovolj velika, je po drugi strani kakšno stoletje 

kasneje ameriški institucionalist John Kenneth Galbraith svojo kritiko kapitalizma usmeril 

v dejstvo, da je kapitalizem omogočil ravno dotlej nevidno hipertrofijo zasebne lastnine, s 

čimer naj bi družba postala okužena z »napačnimi« vrednotami.
9
  

 

Ker Marx kritik glede ekonomskih vidikov svoje misli (na primer glede delovne teorije 

vrednosti) nikoli ni zares uspel zavrniti, je s pisanjem nadaljeval v prepričanju, da 

univerzalnosti resnice ni; različni družbeni razredi naj ne bi imeli enake logične strukture. 

Svojo razredno analizo je Marx tako zasnoval na konfliktu med strukturami razmišljanja v 

razredu buržoazije (vladajočem razredu) in proletarskem razredu. Logika prvih je 

zasnovana na izkoriščanju slednjih, in ker je zmožna nuditi le apologetiko za kapitalizem, 

je logika buržoazije ideološka logika izkoriščevalcev.
10

 V takem razmišljanju postane 

očitno jedro Marxove zmote; nekatere teorije – tudi na primer Ricardovo teorijo 

primerjalnih stroškov – je Marx zavrnil zgolj zaradi tega, ker so bili njihovi avtorji del 

buržoazije.
11

 Razmišljanje izven lastnih razrednih spon po njegovem mnenju ni bilo 

zaželeno in tako tudi marksizem ni meril na vzpostavitev brezrazredne družbe, ampak je 

le-to v razrede delil v skladu z interpretovimi vrednostnimi načeli.  

 

V ekonomskem smislu je bil Marx blizu merkantilizmu, in je tako – nekoliko ironično – 

nadaljeval tradicijo intervencionizma v korist le enega družbenega razreda. Problem je, ker 

niti buržoazija ni homogena enota družbe, zato intervencionizem v korist ene industrije 

škodi ostalim. Tako globalni protekcionizem, v katerem je Marx videl jedro 

družbenoekonomskega problema, nikoli niti ni bil v interesu vseh kapitalistov, saj je bil 

vsak od njih hkrati prodajalec ene vrste blaga in kupec drugega (vključno z delovno silo). 

Dejstvo je, da je bil Marxov namen razumeti naravo kapitalističnega sistema, a je ravno pri 

tej analizi napravil napako, ker ni uspel ločiti med ekonomsko realnostjo kapitalizma in 

ideološkimi okviri, znotraj katerih je svojo analizo začel.  

                                                 
8 V Marxovem jeziku to pomeni večjo produktivnost, večjo egalitarnost v porazdelitvi dohodka, odpravo 

zasebne lastnine ipd. 
9 Galbraith je – pričakovano – menil, da so prave vrednote, ki bi jih družba morala sprejeti, ravno tiste, ki jih 

je kot takšne razumel sam (Galbraith, 1991). 
10 Tako je Marx kot ideološke zavrnil tudi nekatere tedaj splošno sprejete doktrine, na primer doktrino proste 

trgovine v Veliki Britaniji v 18. in 19. stoletju. Najbrž ni težko razumeti, zakaj se je Marxov razredni 

polilogizem kasneje sprevrgel v rasni polilogizem.  
11 Opozoriti je potrebno, da Marx glede okvirov izkoriščevalskega razreda ni bil preveč dosleden, saj so na 

primer Saint-Simon, Engels in v končni fazi tudi Marx sam izvirali iz premožnih meščanskih družin. Marx je 

že med samim študijem po prejetem dohodku spadal med najbogatejših deset odstotkov nemške družbe.  
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1.4 Obdobje po Marxu in prvi zametki problema ekonomske kalkulacije 

 

Čeprav je bil Mises tisti, ki je najodločneje opozoril na pomanjkanje ekonomske podlage 

pri socialistični (tudi Marxovi) miselnosti, pa začetki debate o ekonomski kalkulaciji 

segajo globoko v 19. stoletje. Tako je že leta 1854 Hermann Heinrich Gossen, sicer bolje 

poznan kot eden od znanilcev marginalistične revolucije, poudaril, da je institut zasebne 

lastnine nujni predpogoj za določanje racionalnega obsega proizvodnje posameznih dobrin. 

Ker socializem ta institut ukinja, bi se centralnoplanski organ v taki družbenoekonomski 

ureditvi pri odločanju o distribuciji posameznih dobrin kmalu po ukinitvi trga srečal z 

oviro, ki je zaradi pomanjkanja informacij ne bi mogel zaobiti (Steele, 1981, str. 3). 

Gossenova kritika je spodbudila tudi ostale ekonomiste, in tako sta se ob koncu 19. stoletja 

izoblikovali dve skupini avtorjev, ki sta se problema ekonomske kalkulacije v socializmu 

dotaknili (čeprav posredno) vsaka na svoj način. Na eni strani je Wicksteed izpostavil 

dohodkovni problem delavcev v socializmu, saj v primeru, ko v gospodarstvu obstaja zgolj 

javni sektor, ni jasno, po katerih kriterijih bi centralni organ delavcem lahko izplačeval 

dohodke. Wicksteed pri tem vprašanju ni upošteval delovne teorije vrednosti, ki je bila 

vseskozi temelj socialističnega ekonomskega konstrukta (glej na primer Wicksteed, 1910, 

str. 4–23).  

 

Drugo skupino avtorjev pa je združevalo prepričanje, da bi v socializmu – če bi do njega že 

prišlo – bili prisiljeni uporabljati sistem alokacije, ki bi bil soroden trgu. Ker bi socialisti 

namreč morali določiti ceno proizvodnih dejavnikov, ne bi mogli opustiti nekaterih 

ekonomskih kategorij, značilnih za tržna gospodarstva (ohraniti bi morali na primer 

dobiček in obresti). Med avtorji te skupine sta na kasnejši razvoj debate v največji meri 

vplivala Vilfredo Pareto in Enrico Barone, saj sta svoje razmišljanje zapisala v obliki 

matematičnih enačb, temelječih na konceptu walrasianskega ravnotežja. Čeprav sta z njimi 

predvsem želela dokazati, da bi se tudi v socializmu ekonomska aktivnost morala podrejati 

zakonitostim trga, pa je njuna navidezna matematična formalizacija problema pomenila 

izhodišče za kasnejši razvoj prosocialistične misli oziroma za »fiktiven konsenz«, da bi 

alokacija virov in dobrin v socialistični ekonomiji lahko potekala na podlagi reševanja 

diferencialnih enačb s strani centralnoplanskega organa (Steele, 1981, str. 4–5). 

 

Vendar pa bi planerji tudi pri takem vodenju ekonomske aktivnosti naleteli na problem 

določanja vrednosti posameznih dobrin. Dejstvo je, da avtorji v dobi klasične politične 

ekonomije, ki je predstavljala genezo tako individualističnega kot tudi kolektivističnega 

gibanja 19. stoletja, niso uspeli preseči okvirov delovne teorije vrednosti. Ta je pod 

Marxom dosegla status jasnega ekonomskega fakta, zato ne preseneča, da je bilo za 

zavrnitev socialistične logike potrebno tudi povsem drugačno razumevanje vrednosti, kar 

pa je prinesla šele marginalistična revolucija po letu 1871. Avtorji so šele takrat začenjali 

razumeti, da je trg sposoben samodejnega reševanja vseh vprašanj, povezanih z vrednostjo. 

Še več; začenjali so razumeti, da vrednost ustvarjajo posameznikove vrednote, navade, 

hotenja in odločenost rešiti oziroma preseči nezadovoljivo stanje. Očitno je postalo tudi, da 
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morebitna ukinitev trga ekonomiji jemlje njeno vrednostno komponento. Nizozemski 

ekonomist Pierson je ugotovil, da ekonomijo osmišlja ravno komercialni princip, ki ga je 

socialistična ekonomija nameravala ukiniti. Proizvodnja dobrin in njihova distribucija sta 

medsebojno neločljivo povezani, zato ni smiselno razlikovati med proizvodnjo za kasnejšo 

menjavo (posledico delitve dela) in proizvodnjo za uporabo. Povedano drugače – klasično 

razlikovanje med uporabno vrednostjo in vrednostjo v menjavi, ki je paraliziralo tudi na 

primer Adama Smitha, je nesmiselno. Pierson je zapisal, da se vsaka družba srečuje z 

določenimi ekonomskimi problemi, ki jih ni možno nadalje razčleniti na nivo tehničnih 

procesov. Te ekonomske probleme v kapitalistični ureditvi uspešno rešuje institut trga, 

sama ukinitev trga pa jih seveda ne bi mogla preprečiti. Zato bodo socialisti za njihovo 

reševanje potrebovali alternativen mehanizem, s pomočjo katerega bodo lahko medsebojno 

primerjali različne možnosti. Seveda pa bo za tako primerjavo treba najti skupni 

imenovalec vseh teh možnosti – treba bo primerjati njihovo vrednost. Ker razen trga ne 

obstaja noben drug mehanizem, ki bi bil te primerjave sposoben, je socializem neobstojen 

(Pierson, 1935, str. 60–61).  

 

Pred marginalističnim pojmovanjem vrednosti so socialisti vztrajno menili, da skupni 

imenovalec dveh različnih dobrin predstavlja količina ur dela, ki jo le-ti vsebujeta. Tudi 

kasneje, ko je postalo očitno, da delovna teorija vrednosti ne nudi iskanih odgovorov, so še 

naprej trdili, da za samo izvedljivost planiranja takšna primerjava zadostuje (glej na primer 

Bryer, 2005, str. 14). Kar pa je seveda absurd, saj delo ni homogeno; različnih vrst dela 

med seboj ni mogoče primerjati brez izdelanega koncepta vrednosti, kot jo razume 

marginalizem, hkrati pa je navidezno preprosta delitev na bolj in manj zahtevno delo brez 

popolne informiranosti nemogoča.
12

  

 

1.5 Problem (ne)motiviranosti 

 

Po drugi strani pa ravno iz heterogenosti dela, katere koristnost in neizbežnost so dokazali 

že klasiki z Adamom Smithom na čelu, po nerealistični delovni teoriji vrednosti izhaja tudi 

drugi veliki problem socialističnih piscev. Že mnogo let pred Misesovo kritiko je namreč 

postalo očitno, da v egalitarni družbi, kakršno je socialistična teorija z opustitvijo trga 

želela doseči, ljudje ne bi bili motivirani za delo, saj do sadov le-tega ne bi bili upravičeni 

odvisno od svoje uspešnosti, ampak od preferenc centralnoplanskega odbora. Znamenita 

                                                 
12 Problema se je zavedal tudi Branko Horvat kot zagovornik centralnega planiranja, ki je sicer izhajal iz 

Marxove delovne teorije vrednosti in tako menil, da je ekonomski napredek funkcija dela in da spremembe v 

relativnih vrednostih določenih dobrin lahko smiselno povežemo s spremembami v produktivnosti dela v 

proizvodnji, a je po drugi strani tudi razumel, da je delo heterogeno. Kot rešitev problema je predvidel 

uporabo ponderiranja in hkrati razložil, da se v socialističnem gospodarstvu za določitev cen ne bi mogli 

zanašati na uporabo mejnih stroškov – trdil je, da bi na ta način sicer lahko določali količino proizvodnje, ne 

pa tudi cen. Horvat je menil, da bi z upoštevanjem celotnih stroškov lahko vzpostavili učinkovit 

centralnoplanski sistem, ki bi služil zagotavljanju maksimalne družbene koristnosti in bi hkrati preprečil 

gospodarska nihanja (glej na primer Horvat, 1983; Horvat, 1987). Horvat je bil za razvoj cenovne teorije 

socialistične ekonomije leta 1982 nominiran za Nobelovo nagrado za področje ekonomije. 
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parola Marxove Kritike gothskega programa »Vsak po svojih sposobnostih, vsakomur po 

njegovih potrebah« (Marx, b.l.) je zahtevala implantacijo altruizma v družbo, ki je bila 

svetlobna leta oddaljena od izobilja, o katerem so kot o odrazu dejanskega stanja pisali 

Proudhon, Owen, Fourier, Saint-Simon in drugi.  

 

Vendar pa je še posebej zanimivo, da je bil »novi socialistični človek«
13

, osvobojen spon 

ekonomskih problemov in tehnološkega nazadnjaštva, v veliki meri proizvod ne samo 

utopičnih idealistov, ampak tudi klasičnih ekonomistov. Ti so institut države (ali še bolje 

vlade) vseskozi povezovali z motivom etičnosti oziroma z izpeljanko moralnosti; državo so 

razumeli kot ključni komplement tržni »anarhičnosti«, kar opravičuje njen obstoj, obenem 

pa domnevno maksimiranje blagostanja državljanov osmišlja vladni paternalizem kot 

posledico njenega statusa najvišje moralne avtoritete. Prepričanosti v moralno nespornost 

države je razumljivo sledila deifikacija njenega avtokratizma, kar pa je nazadnje pripeljalo 

do navidezne potrebe po podrejanju človekovega individiuuma državi; v ekonomski misli 

se je po ideološko sorodni fiziokratski preusmeritvi v 18. stoletju vnovič vidneje 

konstituiral pojem »kolektivnega dobrega«. Ta je podobno kot pri fiziokratih temeljil na 

posameznikovi pripravljenosti podrediti se državi oziroma despotu, vendar pa je evolucija 

socialistične misli za razliko od fiziokratov pripeljala do stanja, ko institut zasebne lastnine 

ni bil več le nezaželen, temveč tudi škodljiv za delovanje ekonomije. Tržno svobodo je de 

facto zamenjal ekonomski centralizem; sistem, ki je temeljil na popolni informiranosti 

odločevalca
14

 in na ubogljivosti »novega socialističnega človeka«.  

                                                 
13 Kot je pravilno sklepal Černe (1960, str. 303), se je tudi v Jugoslaviji našel marsikateri ekonomist, ki je 

trdil, da »… v socialističnem ustroju slabega gospodarjenja ne bo, ker se bo vsak član socialistične skupnosti 

resno in pošteno trudil, da bo delal po svojih sposobnostih (saj je to socialistično načelo). Takšen oponent pa 

ne ve, da življenje ni ustvarjeno iz abstraktnih, lahko sicer idealno skonstruiranih načel. Načela rastejo iz 

konkretnega sožitja ljudi, ob danih družbeno materialnih pogojih, kar pomeni, da etika novega socialističnega 

človeka, ki naj bi jo kazal v novem odnosu do dela in do družbene lastnine, mora biti materialno podprta« 

(glej tudi Berdjajev, 1960, str. 182). Černe ni opozoril le na problem pomanjkanja motivacije – povsem jasno 

je tudi sprevidel (Černe, 1960, str. 301), da v socializmu delovna časovna enota, dopolnjena s fizično-

naturalnimi enotami, svoje naloge (hipne alokacije kapitala med neskončne proizvodne zmožnosti) ne bi 

mogla opravljati, saj bi z njeno uvedbo:  

1. izgubili enotni merilec gospodarjenja;  

2. ignorirali raznovrstnost dela;  

3. zanemarili kompleksnost izračunavanja porabe proizvodnih sredstev v delovnih časovnih enotah in  

4. pozabili, da delovne časovne enote ne morejo hkrati meriti dela in potreb.  

Zato je Černe menil, da bi bila v socializmu za pravilno izračunavanje ekonomskih uspehov še vedno 

potrebna neke vrste enotna denarna enota. Kot pojasnjujem v 4. poglavju, gre pravzaprav za oksimoron, saj 

ima institut cene oziroma njeno oblikovanje v odsotnosti administrativnih vzgibov smisel le v 

decentraliziranem sistemu (v Černetovem besednjaku v kapitalizmu, ki ga definirajo stihijski tržni zakoni). 

Če cene določajo načela delovanja ponudbe in povpraševanja, potem bolj pravilnih cen zagotovo ne more 

določati družbena ekonomska politika, kot to meni Černe (1960, str. 345).  
14 Gre za vnovično analogijo s fiziokratskim razumevanjem ekonomije kot stroja, ki proizvaja dobrine. Če 

smisel trga tiči zgolj v njegovi alokativni vlogi in je trg obenem nepopoln, saj izvira iz političnega dogovora 

med zmotljivimi ljudmi, je – vsaj tako socialisti – njegov nadaljnji obstoj absurd; za alokacijo dobrin lahko 

poskrbi tudi plan. 
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Na nek način gre tudi za odmik od prvotne ideje socializma, ki je želela z redistribucijo 

zaseženih končnih proizvodov vzpostaviti »pravično« družbo po meri avtokrata. Namesto 

redistribucije je socialistična misel približno od sredine 19. stoletja dalje začela poudarjati 

socializacijo v smislu kolektivnega – državnega – lastništva proizvodnih dejavnikov. 

Država tako ni odgovarjala več le na vprašanje »komu«, ampak je tudi odločala, »kaj« v 

gospodarstvu sploh proizvajati (von Mises, 1996, str. 691–695). 

 

1.6 Misesova kritika 

 

Misesova kritika socialistične misli je za sam potek debate ključna, saj avstrijski ekonomist 

problema ni reševal prek njegovega etičnega vprašanja, ampak se je osredotočil zgolj na 

njegovo ekonomsko jedro. S svojimi objavami je uspel storiti troje (Salerno, 2005): 

 

1. spodkopal je intelektualne temelje socialističnega centralnega planiranja; 

2. prikazal je pomembnost neoviranega delovanja cenovnega mehanizma; 

3. Mengerjevo marginalistično revolucijo je prenesel na področje monetarne teorije – 

pokazal je, kako poteka transformacija subjektivnih vrednosti v objektivne cene, ki jih 

lahko uporabimo v procesu kardinalnega razvrščanja. 

 

Pokazal je, da ekonomska kalkulacija v socializmu preprosto ni mogoča, pri čemer 

socialistov nikoli ni kritiziral z vidika tehnične inferiornosti (oziroma ker ne bi bili zmožni 

prepoznati svojih produkcijskih zmogljivosti in zahtev). Trdil je, da planerji tudi ob 

morebitni uspešni realizaciji svojih planov ne bi mogli ugotoviti, ali je proizvedeni output z 

vidika narodnega gospodarstva optimalen. Tudi če bi centralnoplanski odbor celotno 

proizvodnjo organiziral po lastnih idealih
15

 oziroma po lastnih vrednostnih prepričanjih, 

nujno omejenih virov ne bi bilo možno alocirati tako, da bi omogočili optimalen način 

njihove uporabe, tj. da bi bila dosežena njihova ekonomska učinkovitost. Razlog je v 

odsotnosti sistema cen, brez katerega ni možno opredeliti oportunitetnih stroškov različnih 

načinov uporabe teh virov. Za ekonomsko kalkulacijo morajo biti izpolnjeni trije pogoji 

(von Mises, 1990, str. 12): 

 

1. obstajati mora zasebno lastništvo tako končnih dobrin kot tudi proizvodnih dejavnikov, 

pri čemer ne sme iti zgolj za nominalno lastništvo, ampak morajo lastniki imeti tudi 

pravico do odtujitve svoje lastnine; 

2. obstajati mora svobodna menjava; 

3. obstajati mora institut »zdravega« ali bolje »razumnega« denarja
16

, saj so vse cene v 

tržnem gospodarstvu denarne cene. 

                                                 
15 Kar se je kmalu po prvotni Misesovi kritiki zgodilo v Sovjetski zvezi. 
16 S konceptom zdravega denarja je Mises želel razložiti tisto, kar smo kasneje v socialističnih gospodarstvih 

razumeli kot trdno valuto. Čeprav gre pri manipulaciji z vrednostjo denarja za problem, ki je bil najbolj 

očiten ravno v planskih gospodarstvih, pa to področje podrobneje obravnavam v zadnjem poglavju svojega 

dela, saj se je ignoriranje te problematike izkazalo za ključno tudi v tržnih gospodarstvih. 
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Ker je v socializmu lastnik vseh proizvodnih dejavnikov država in tako ni izpolnjen noben 

od teh treh pogojev (drugi zato, ker država sama s sabo ne more trgovati, tretji pa zato, ker 

brez izpolnjenih prvih dveh pogojev do cen proizvodnih dejavnikov ni mogoče priti), 

ekonomska kalkulacija v socializmu ni mogoča.
17 

Socialisti bi lahko brez posebnih težav 

proizvedli na primer avtomobil, vendar ne bi mogli nikoli vedeti, ali je njegova 

proizvodnja sploh smiselna, in če je, s kakšno kombinacijo proizvodnih dejavnikov jo je 

najbolj racionalno izvajati. Inputi v procesu proizvodnje so povečini nespecifični, kar 

pomeni, da jih lahko uporabimo na več načinov oziroma za več namenov. So tudi 

heterogeni, kar pomeni, da je za njihovo primerjavo potreben skupni imenovalec, ki pa ga 

na primer v fizičnih enotah ne moremo meriti. Za primerjavo več alternativnih načinov 

uporabe je nujna uporaba enot. Vendar pa enota, ki bi izražala subjektivno (uporabno) 

vrednost dobrin, ne obstaja. Mises je vseskozi poudarjal, da je vrednotenje proces 

ordinalnega razvrščanja koristnosti (glej na primer von Mises, 1981b), vendar pa v 

kompleksnem gospodarstvu subjektivna percepcija koristnosti ne more usmerjati 

investicijskih odločitev. Kot enoto v ekonomski kalkulaciji uporabljamo objektivno 

menjalno vrednost dobrine, kar omogoča medsebojno primerljivost različnih alternativ,
18

 

povratne informacije v obliki dobička oziroma izgube ter izražanje zamenljivosti več 

dobrin v obliki cene (von Mises, 1990, str. 9). Uporaba denarja je tako nujni predpogoj za 

nastanek in nadaljnji razvoj kompleksne proizvodne strukture v ekonomiji. 

 

V tržnem gospodarstvu tako strukturo določa cenovni mehanizem, saj ima vsaka dobrina, 

vsak potencialen vir svojo ceno. Podjetniki se o investiranju odločajo na podlagi 

pričakovanega dobička.
19

 Realizirani dobiček pomeni, da se podjetnik v svojih 

predvidevanjih ni zmotil, izguba pa, da bi bilo porabljene vire racionalneje uporabiti na 

kakšen drug način. Takih povratnih informacij v socializmu, kjer denarna kalkulacija ni 

možna, preprosto ni, zaradi česar je socialistična ekonomija nevzdržna. Naj povzamem z 

                                                 
17 Sama definicija socializma je bolj problematična, kot se zdi na prvi pogled, saj se je percepcija te 

družbenoekonomske ureditve v zgodovini vseskozi spreminjala. Vendar pa je socialističnim piscem – vse od 

Platona dalje – skupno to, da so vsi družbo želeli spreminjati po svojih idealih. V osnovi je socializem tako 

vedno pomenil diktaturo enega samega ideala, pri čemer razumevanje le-tega seveda nima nobene zveze z 

optimalno alokacijo resursov v tržni ekonomiji. Mises je socializem obravnaval z vidika lastninskih pravic. 

Če je ekonomijo možno organizirati le na dva načina, potem socializem kot eden od teh dveh načinov pomeni 

nasprotje prostotržne ekonomije, ki je zasnovana na institutu zasebne lastnine. Pomeni državno lastništvo ali 

vsaj njen nadzor nad celotno proizvodnjo v gospodarstvu. Ko govorimo o lastništvu, pa seveda ne moremo 

mimo problema t.i. »družbenega« lastništva (na primer v Jugoslaviji) kot alternative tako zasebnemu kot tudi 

državnemu lastništvu. Ker je očitno, da gre zgolj za nominalno lastninsko pravico, ki ni odtujljiva, o de facto 

lastništvu ne moremo govoriti. Rothbard je pravilno napovedal, da bo pri taki obliki lastništva prihajalo do 

neekonomičnega izčrpavanja predmeta lastninske pravice, saj dolgoročno lastništvo nad njim ni nikomur v 

interesu (Rothbard, 2009b, str. 956–957). 
18 Mises je imel v mislih oportunitetne stroške.  
19 Pri ekonomski kategorizaciji podjetništva se Mises in ostali avstrijski avtorji najbolj radikalno ločijo od 

ostalih ekonomskih šol, saj ekonomijo razumejo kot dinamičen sistem. Tako neoklasična šola kot tudi 

keynesianizem ekonomijo razumeta bistveno bolj statično, sam koncept profita in izgube – s tem pa tudi 

ekonomsko kalkulacijo – pa obravnavata ločeno od podjetnika kot gonila sprememb v ekonomiji. Proizvodni 

vidik obravnavata ločeno od distribucije, kar za avstrijske avtorje ni sprejemljivo (glej na primer Horwitz, 

1996). 
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Misesovimi besedami: odsotnost možnosti za denarno kalkulacijo je temeljni razlog za 

kritičnost ekonomske znanosti do socialistične družbe. Ta mora opustiti vsakršno delitev 

dela, ki bi bila posledica medsebojnega tržnega delovanja vseh – podjetnikov, lastnikov 

kapitalskih dobrin ter delavcev kot proizvajalcev in istočasno porabnikov. Njihovo 

sodelovanje na trgu je ključno za nastanek tržnih cen, zato je brez njega ekonomska 

kalkulacija nemogoča (glej na primer von Mises, b.l.). Sam termin »socialistično 

planiranje« je v tem smislu oksimoron, saj v socializmu planiranja niti ne more biti.  

 

Čeprav drži, da se je v svojih delih Mises najbolj eksplicitno dotaknil predvsem problema 

nemogočega obstoja ekonomske kalkulacije v socialističnem gospodarstvu, pa je treba 

dodati, da je ta problem izpostavil kot del obširnejše in bolj popolne kritike socialističnih 

trendov v dvajsetih letih 20. stoletja. Do socializma je bil kritičen tudi zaradi njegovih 

globljih družbenoekonomskih podtonov, saj se je zavedal, da planiranje ni mogoče brez 

opustitve instituta zasebne lastnine, kar pa je razumel kot pot v totalitarizem. S tem je 

Mises zarisal smernice za kasnejše politekonomsko delovanje Hayeka in ostalih avstrijskih 

avtorjev (Salerno, 1990a).  

 

1.7 Walrasianski odziv 

 

Do skoraj identičnih izsledkov kot Mises sta v zgodnjih dvajsetih letih 20. stoletja prišla 

tudi Max Weber v Nemčiji ter Boris Bruckus v Rusiji in za nekaj časa se je zdelo, da 

pravega odgovora na Misesovo kritiko, ki bi le-to ovrgel, s strani socialističnih piscev ne 

bo. Če že do česa, so bili ti kritični zgolj do Misesove terminologije, saj je Mises v času, ko 

so evropske vlade vse pogosteje sestavljale socialistične politične stranke, v Rusiji pa je t.i. 

vojni komunizem
20

 postal realnost, tako vneto poudarjal, da je socializem nemogoč.
21  

                                                 
20 Vojni komunizem je bil sistem ruske politične in ekonomske organiziranosti v času njene državljanske 

vojne med letoma 1918 in 1921. V tem obdobju je ruska komunistična oblast nacionalizirala celotno 

industrijo in le-to upravljala povsem centralizirano, vsakršno zasebno gospodarsko dejavnost je 

kriminalizirala, hkrati pa je uvedla tudi popoln državni monopol na področju zunanje trgovine. Predvsem 

zaradi prvih treh ukrepov se je ruski rubelj kmalu sesul, nadomestil pa ga je sistem neposredne menjave. Če 

opustitev denarne ekonomije razumemo kot prvi korak k proizvodnji za zadovoljevanje potreb in ne za 

doseganje dobička, kar je bilo navsezadnje vseskozi izhodišče marksistične ideologije, je vojni komunizem 

tako pomenil »najčistejšo« obliko komunizma v katerikoli socialistični državi. Njegovi rezultati so bili temu 

primerni; ruski industrijski output je že pred letom 1920 upadel na približno 14 odstotkov outputa iz leta 

1914, po državi se je pojavljala lakota in masovni upori proti zbirokratizirani in neučinkoviti 

družbenoekonomski ureditvi, hkrati pa boljševikom v tem obdobju nikoli ni uspelo v celoti odstraniti trga, saj 

se je v državi v tem času kljub ostrim zagroženim sankcijam močno razvil črni trg. Močno se je tudi zmanjšal 

delež prebivalstva v mestih; med letoma 1918 in 1920 je število prebivalstva v Petrogradu upadlo za  

75 odstotkov, prebivalstvo Moskve pa se je v tem obdobju razpolovilo (Davies, 1998, str. 23). Obdobje 

vojnega komunizma tako predstavlja najbolj nazoren argument proti ekonomski centraliziranosti in hkrati 

»najlepši« dokaz, da je družbena ureditev, ki temelji na delitvi dela in specializiranosti, brez uporabe denarja 

nemogoča (Sakwa, 1999, str. 93–100). 
21 Ko je Mises trdil, da je socializem nemogoč, je imel v mislih seveda ekonomsko kalkulacijo v socializmu. 

Ker v socializmu ne more biti cen in tako tudi ne ekonomske kalkulacije, je socialistična ekonomija 

nemogoča.  
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Kot ugotavlja Hoff (1981, str. 204), pa je odzive na Misesovo kritiko vendarle možno 

razvrstiti v štiri skupine: 

 

1. nekateri avtorji so kljub razpadu ruskega vojnega komunizma zagovarjali socializem 

brez uporabe denarja; 

2. kljub njenim očitnim težavam so nekateri avtorji rešitev iskali v Marxovi delovni teoriji 

vrednosti; 

3. pojavljali so se matematični ekonomisti, ki so zagovarjali modele tržnega ravnotežja in 

metodo poskušanja, pri tem pa so se zanašali na mejne stroške; 

4. kljub Misesovi tezi, da sta centralizirano planiranje in trg medsebojno izključujoča 

mehanizma, je razcvet doživela ideja tržnega socializma. 

 

Argumenti avtorjev prvih dveh skupin so bili jalovi in Misesove izvirne kritike niso uspeli 

ovreči. Mises je na temeljih wicksellianske analize namreč že desetletje pred zlomom 

vojnega komunizma dokazal, da je razvoj denarja v gospodarstvu za njegov nadaljnji 

razvoj ključen. Dokazal je tudi (in to se bo v drugem delu mojega dela izkazalo za 

ključno), da denar ni nevtralen, kot to sicer predpostavlja večina ostalih ekonomskih teorij. 

Obratno – že sama ideja nevtralnega denarja je sama po sebi paradoksalna, saj temeljna 

namembnost denarja leži v njegovi vlogi splošnega menjalnega posrednika. Nevtralni 

denar – denar brez svoje namembnosti, ki izvira iz posameznikovih vrednotenj dobrin – ne 

bi bil popoln, ampak sploh ne bi mogel opravljati funkcije denarja (von Mises, 1996,  

str. 418). Prav tako je v tem obdobju delovno teorijo vrednosti večina ekonomistov 

dokončno zavrnila.  

 

Zanimivejši so argumenti preostalih dveh skupin avtorjev. Ekonomista Oskar Lange in 

Abba Lerner sta tako leta 1936 predstavila svoj model »tržnega« socializma. Trdila sta, da 

bi planski organ problem ekonomske kalkulacije zelo enostavno razrešil, če bi ravnateljem 

socialističnih podjetij zaukazal, naj pri svojem »poslovanju« uporabljajo fiksne (stalne) 

cene. Nato bi planski organ obstoječe cene lahko spreminjal tako, kot se cene spreminjajo 

v tržnih gospodarstvih. Če bi bile prenizke, bi prišlo do pomanjkanj, zato bi jih planerji 

enostavno dvignili, s čimer bi preprečili preveliko agregatno povpraševanje in tako 

»počistili« trg. Ob presežku ponudbe kot posledici previsokih cen pa bi planerji le-te 

znižali in trg bi bil znova v ravnotežju (MacKenzie, 2007, str. 3–9).  

 

Ne preseneča, da sta Lange in Lerner svoj odgovor ponudila ravno v času geneze 

neoklasične ekonomike oziroma v času, ko je walrasianski formalizem v ekonomski 

znanosti postajal vedno bolj priljubljen. Njun argument pomeni nekakšno prosocialistično 

rehabilitacijo ravnotežnostnih enačb, ki sta jih Pareto in Barone zapisala že dobro 

desetletje pred Misesom.
22

 Menila sta, da zapisani pogoji splošnega ravnotežja v 

                                                 
22 Ker je walrasianizem kot teorija statičnega splošnega ravnotežja kasneje postal osrednja tema centralnega 

planiranja, pa se vendarle zdi smiselno izpostaviti, da ga vse socializmu naklonjene ekonomske šole niso 

sprejele najbolje. Predvsem avtorji postmarksistične šole (t.i. radikalna politična ekonomija) so do 
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nespremenjeni obliki veljajo tudi v socialističnem gospodarstvu. Tako bi ob danih 

potrošniških preferencah in ob znanih zmožnostih proizvodne transformacije planerji cene 

proizvodnih dejavnikov in s tem oportunitetne stroške lahko enostavno določili tudi brez 

prisotnosti trga (glej na primer Bergson, 1990). Proizvodnjo in alokacijo bi v 

socialističnem gospodarstvu lahko usmerjali z reševanjem diferencialnih enačb. Vendar pa 

je walrasiansko splošno ravnotežje model statične, nespremenljive ekonomije, kjer so vse 

ekonomske spremenljivke (potrošniške preference, tehnologija ipd.) v celoti znane vsem 

akterjem na trgu, hkrati pa so poznani tudi stroški, ki so vedno enaki ceni.  

 

Govorimo lahko o knightovski popolni konkurenci (Gunning, 2004, str. 6–10). Ker 

walrasiansko ravnotežje nima nič skupnega z ekonomsko realnostjo
23 

(socialistični planerji 

ne morejo poznati ne sedanjih ne prihodnjih vrednostnih lestvic družbe, proizvodni 

dejavniki niso popolnoma deljivi in neskončno majhni, mejnih koristnosti različnih ljudi ni 

mogoče izenačevati ipd.), je odveč razlagati, zakaj na njem temelječa socialistična 

ekonomija v realnosti ne bi bila vzdržna, kaj šele racionalnejša od kapitalistične, tržne 

ekonomije.
24  

 

Čeprav lahko tudi v primeru fiktivnega nespremenljivega tržnega gospodarstva ob tržnih 

anomalijah, kot je na primer obstoj velikega kartela, govorimo o nerešljivem problemu 

ekonomske kalkulacije,
25

 pa je v realnosti problem ravno zaradi podjetništva enostavno 

                                                                                                                                                    

predpostavk, ki jih je neoklasika (zgrajena na temelju Walrasove misli) razumela kot smiselne, ostali najbolj 

kritični in se s tem oddaljili tako od modela tržnega socializma Oskarja Langeja, kot tudi od 

centralnoplanskega modela. Dobb je kot zgodnji predstavnik šole neoklasične socialiste kritiziral predvsem 

zato, ker so težišče ekonomske znanosti prenesli od analize družbenih odnosov na področje analize vprašanj 

samega procesa menjave. Jedro Dobbovega pisanja (glej na primer Dobb, 2008) predstavlja pomen 

razrednega konflikta v razumevanju narave in zgodovine kapitalističnega sistema, temeljni izziv socialistične 

alternative pa avtor povezuje z dinamičnimi vidiki proizvodnje in procesa investiranja. Osebno menim, da je 

bolj kot zaradi svojih marksističnih besedil pomemben predvsem zato, ker je razumel povezavo med 

izrazitostjo eksternalij in posledičnim nedelovanjem transmisijskih aspektov tržnih cen, ki v takih pogojih ne 

morejo odražati dejanskih družbenih stroškov. Dobb je na ta način skupaj s Pierom Sraffo v drugi polovici 

dvajsetega stoletja pomembno pripomogel k oživitvi klasične teorije Davida Ricarda. Poleg Dobba naj kot 

tipičnega predstavnika šole omenim še Mandela (1971) in Arrighija (2010). 
23 Za sodobno kritiko glej na primer Keen, 2002. 
24 Mises je na izziv vendarle odgovoril (von Mises, 1996, str. 703–715).  
25 Kot je leta 1976 zapisal Rothbard, monopolizacija na trgu mora privesti do problema nedoločljivosti cen, 

posledičnih izgub monopolista in ponovne vzpostavitve konkurence na trgu. Monopoli so dolgoročno 

nevzdržni, in kar je še pomembneje, do njih v zares prostokonkurenčnih gospodarstvih ne more priti 

(Rothbard, 1976, str. 75–76). Komplementarno se samo po sebi ponuja vprašanje o smiselnosti obstoja 

samega instituta podjetja na trgu ali, kot se je spraševal Coase (1937), zakaj in v kakšnih pogojih pride do 

samega nastanka podjetja? Ker neoklasična ekonomska teorija trg razume kot popolnoma učinkovit 

alokacijski mehanizem, bi bilo smiselno pričakovati, kot je izpostavil Coase, da na trgu podjetij ne bi bilo, saj 

bi bilo za podjetnike (zaposlovalce) najceneje, če bi organizacijske funkcije svojega podjetja preprosto 

izvajali povsem decentralizirano (izvajali bi t.i. outsourcing). Razlog, da do tega ne pride, se skriva v 

transakcijskih stroških – cena pridobitve neke dobrine na trgu je vedno večja od njene cene. Tako podjetja 

nastanejo, če se lahko z določeno centralizacijo proizvodnje tem stroškom izognejo oziroma jih v čim večji 

meri internalizirajo. Transakcijski stroški so pomembni tudi z vidika instituta lastnine; če jih ne bi bilo, bi 

bilo vprašanje prvotnega lastništva določene dobrine povsem nepomembno. Ker pa teh stroškov ni moč 
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rešljiv. Socialisti bi s poskušanjem in s posledičnim prilagajanjem cen lahko zadovoljivo, 

čeprav izjemno neracionalno usklajevali alokacijo končnih dobrin. Kot je poudaril Mises, 

pa se jedro problema ekonomske kalkulacije v socializmu nahaja v nezmožnosti določanja 

cen pri dobrinah višjega reda,
26

 torej na kapitalskem trgu. V realnosti bi v socialističnem 

gospodarstvu obstajalo bistveno več »podjetij«, ki bi proizvajala vmesne proizvode za 

nadaljnjo proizvodnjo, kot pa »podjetij«, ki bi proizvajala končne dobrine. Problem 

ekonomske kalkulacije bi bil viden predvsem pri prvih.  

 

Kljub temu bi v menjavi končnih dobrin še vedno lahko uporabljali denar (ali bolje – 

njegov substitut), vendar pa bi v primeru socialističnega gospodarstva lahko govorili le o 

njegovi delni monetiziranosti.
27

 Ta bi bila posledica neobstoja kakršnekoli kapitalske 

strukture v socializmu. Misesovo izvorno kritiko lahko nekoliko razširimo: brez denarja, ki 

bi ga lahko uporabljali kot sredstvo v menjavi vseh vrst dobrin, ni mogoče imeti tržnih cen 

kapitalskih dobrin, brez teh pa ni mogoče imeti niti takšnih obrestnih mer, ki bi odražale 

redkost kapitala (Pongracic, 2000, str. 9).
28

 

 

1.8 Hayek in problem znanja 

 

Hayekov argument neposredno ni predstavljal negacije Misesove teze, vendar pa se Hayek 

ni toliko ukvarjal s pomenom jasno opredeljenih lastninskih pravic v 

družbenoekonomskem sistemu, ampak se je problema centralnega planiranja lotil z vidika 

nepopolnega znanja planerjev (glej na primer O'Driscoll, 1977). Tako je na primer še v 

svoji zadnji knjigi napisal: »Najpomembnejša točka mojega dokazovanja je torej v tem, da 

spor med zagovorniki spontanega razširjenega reda, vzpostavljenega s konkurenčnim 

trgom na eni strani in na drugi strani tistimi, ki se zavzemajo za načrtno urejanje interakcij 

med ljudmi s strani centralne oblasti, utemeljeno na kolektivnem upravljanju razpoložljivih 

sredstev, izhaja iz dejstvene napake zadnjih v točki premisleka o tem, kako je mogoče 

generirati in uporabljati védenje o teh sredstvih […] Tako je socialistične cilje in programe 

dejansko nemogoče doseči ali jih uresničiti; zgodi pa se, kot se je zgodilo, da so poleg tega 

tudi logično nemogoči,« (Hayek, 1992, str. 10; glej tudi Caldwell, 1997).  

 

                                                                                                                                                    

zaobiti, je korelacija med ekonomsko učinkovitostjo in interesom lastnika (nosilca lastninske pravice) po 

realizaciji pozitivnih donosov nujno pozitivna (gre za t.i. Coasov teorem) (Coase, 1960). 
26 V avstrijski teoriji avtorji kot dobrine višjega reda (prve, druge, ..., n-te) poimenujejo tiste dobrine, ki so od 

končnega porabnika najbolj oddaljene. Nasprotno velja za dobrine nižjega reda, torej za končne dobrine. Gre 

za terminologijo, ki jo je razvil že začetnik avstrijske šole, Menger (glej na primer 2007,  

str. 77). 
27 To Misesovo tezo je na primeru Sovjetske zveze po njenem razpadu v začetku 90. let 20. stoletja potrdil na 

primer Kornai (1996).  
28 V avstrijski ekonomski teoriji in tudi po mojem trdnem prepričanju je obrestna mera mehanizem, ki v 

gospodarstvu ureja vzorec ali strukturo medčasovne alokacije virov in tako izhaja iz medčasovnih preferenc 

potrošnikov. Keynesianska definicija obrestne mere je povsem drugačna. Avtorji te šole menijo, da obrestno 

mero določa ponudba in povpraševanje po denarju ali (bolje rečeno) denarnih substitutih.  
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Ni skrivnost, da se je za Hayeka rešitev problema skrivala v sami rekonstrukciji definicije 

racionalnosti oziroma njeni nadomestitvi s pravilno uporabo razuma, ko gre za usmerjanje 

gospodarske aktivnosti. Ko je govoril o razumu, je Hayek imel »v mislih razum, ki 

pripoznava svoje omejitve in se, sam poučen z razumom, sooča z implikacijami 

presenetljivega dejstva, ki ga razkrivata ekonomija in biologija, da zmore red, ki je nastal 

brez načrta, daleč preseči načrte, ki jih je človek zavestno zasnoval,« (Hayek, 1992,  

str. 11). Poudarjal je, da se posamezni proizvajalec vedno sooča s problemom usklajevanja 

svojih ekonomskih aktivnosti z aktivnostmi ostalih vpletenih akterjev na trgu.
29

 Pri svojem 

procesu odločanja mora upoštevati ogromno podrobnosti v zvezi s proizvodnimi vložki, 

relativnimi cenami njihovih potencialnih substitutov ipd. To znanje je v strukturi 

proizvodnje močno razpršeno in povečini nedostopno posameznemu proizvajalcu, kar pa je 

bila ravno izhodiščna predpostavka »ravnotežnostnih« socialistov, ključna za delovanje 

Lange-Lernerjevega teorema.
30  

 

Hayek je menil, da je ravno cenovni mehanizem tisti, ki množici ljudi omogoča 

harmonizacijo njihovih aktivnosti brez potrebne po predhodni popolni informiranosti. Cene 

so torej tisto orodje, ki ob nenehnem spreminjanju ekonomije le-to vedno znova usmerja 

proti spreminjajočemu se optimumu. Po drugi strani, je zapisal Hayek, pa bi ob 

predpostavki popolne informiranosti reševanje ravnotežnostnih enačb bilo enostavno in 

zgolj logični izziv (Hayek, 1945, str. 9).  

 

V končni fazi gre za vprašanje o temeljnem problemu, ki ga z izgradnjo racionalnega 

ekonomskega reda skušamo rešiti. Če bi (planerji) poznali vse informacije, potrebne za 

sprejemanje odločitev, če bi v celoti poznali dani splet preferenc vseh udeleženih 

posameznikov v ekonomskem redu in če bi posedovali popolno vedenje o vseh 

razpoložljivih sredstvih, bi optimalne pogoje proizvodnje in distribucije v ekonomskem 

sistemu lahko implicitno izpeljali iz navedenih predpostavk; rešitev bi lahko poiskali z 

izenačevanjem mejnih stopenj substitucije med katerimakoli dvema proizvodoma ali 

proizvodnima dejavnikoma v vseh različnih možnostih uporabe. Vendar pa, je opozoril 

Hayek, to v nobenem pogledu ni dejanski ekonomski problem, s katerim se družba srečuje. 

Zato tudi ekonomska kalkulacija v smislu matematične formalizacije problema sama po 

sebi ni zmožna rešiti, saj vsi podatki, ki so predpogoj za izvedbo take racionalne 

ekonomske kalkulacije, nikoli niso hipoma in v celoti dani posameznemu odločevalcu. 

                                                 
29 Oziroma v »sistemu«, ko gre za plansko gospodarstvo. 
30 V avstrijskem – epistemološkem – razumevanju ekonomije gre za nemogočo predpostavko. Mises in 

Hayek nista bila nobeni izjemi in sta se v celoti strinjala z Mengerjevim pristopom k ekonomski znanosti. Sta 

se pa avtorja pomembno razlikovala v tem, da je Mises vseskozi zatrjeval, da tudi popolna informiranost 

planerjev ne bi bila zadostni pogoj za obstoj ekonomske kalkulacije v socializmu, Hayek pa je Misesovo 

dokaj ostro retoriko zavrnil. Ni več poudarjal, da je socialistična ekonomija de facto nemogoča, pač pa je raje 

trdil, da bi socialistični planerji za usmerjanje proizvodnje morali hipoma poznati vse informacije, relevantne 

za njihovo odločanje. Ker se ekonomija nenehno spreminja in nikoli ni statična, bi planerji morali prejemati 

vedno nove informacije. Kasneje se je izkazalo, da je Hayekova interpretacija problema zaradi 

nerazumevanja njene namembnosti v nasprotnem taboru imela uničujoč vpliv na nadaljnji razvoj argumentov 

na avstrijski strani. 
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Za Hayeka je bil trg oziroma cenovni mehanizem tako instrument, ki je omogočal 

izmenjavo in povezovanje sicer razpršenega znanja, zato ne preseneča, da je svojo tezo o 

smiselnosti tržnega gospodarstva gradil predvsem na argumentu omejenosti človeškega 

znanja. Po tem se je ločil od Misesa oziroma njegove izvirne kritike, kar je kasneje ob 

začetku četrtega kroga debate potrdil tudi Salerno.
31

 

 

1.9 Debata po Hayeku 

 

Čeprav Hayek nikoli ni zavrnil pravilnosti Misesove prvotne teze, je s tem, ko je 

socialistično vprašanje predstavil v luči nepopolne informiranosti planerjev zaradi 

razpršenega znanja, središče debate s socialistične ekonomije kot oksimorona v ekonomski 

znanosti prenesel na problem nepraktičnosti oziroma neracionalnosti socializma. Taka 

pozicija je Langeju zadostovala za navidezno zmagoslavje v debati, saj je z njo po 

njegovem mnenju Hayek dopustil možnost obstoja ekonomske aktivnosti v planskem 

gospodarstvu (Farrant, 1996). Morda je Horwitz pravilno zapisal, da čeprav so Hayekovi 

argumenti v debati (predvsem njegov mikroekonomski pogled na vlogo cen v ekonomiji) 

ključni za kasnejšo ponovno oživitev avstrijske šole v 70. letih 20. stoletja, je Hayek z 

njimi v preveliki meri zaobšel monetarno problematiko socializma, ki je bila temeljni 

podton Misesovega članka iz leta 1920 (Horwitz, 1996). Medvedjo uslugo avstrijski 

poziciji pa je bržčas nato naredil Lionel Robbins, ki je najprej sicer pravilno ugotovil, da bi 

planerji lahko določili oziroma za odločanje vsaj zadovoljivo spoznali potrošniške 

preference, če bi dopustili trg pri končnih dobrinah (dobrinah nižjega reda). Vendar pa, je 

dodal Robbins, bi planerji morali spoznati tudi relativno učinkovitost proizvodnih 

dejavnikov v več različnih (hipotetičnih) strukturah proizvodnje. Tako bi lahko določili 

oportunitetne stroške in na njihovi podlagi izbrali najoptimalnejšo strukturo proizvodnje.
32 

Izziv, ki je po Misesovem mnenju brez instituta zasebne lastnine in proste menjave 

nerešljiv, bi po Robbinsovem mnenju lahko rešili z reševanjem ravnotežnostnih enačb 

socialističnega gospodarstva. Tako je Robbins trdil, da je edini problem planerjev ta, da bi 

bilo takih enačb več milijonov, zaradi česar bi bilo njihovo reševanje preveč zamudno 

(Salerno, 1990b).  

 

Lange je še enkrat več odgovoril, da bi problem lahko enostavno rešili s poskušanjem, torej 

z nekakšno obliko tržnega socializma. Ravno njegovo zagovarjanje takšne strukture 

ekonomske organiziranosti oziroma njegova zaveza k simuliranju trga v netržnem 

gospodarstvu kot o racionalni in izvedljivi alternativi pomeni zaključno dejanje debate o 

ekonomski kalkulaciji, saj Hayek resnih argumentov ob a priori dopustitvi možnosti 

                                                 
31 Salerno je zapisal, da cenovni mehanizem ni sistem, ki bi služil izmenjavi človeškega znanja, saj smisel 

ekonomske aktivnosti ni poznavanje dejstev, potrebnih za odločanje, ampak odločanje samo, tj. 

zadovoljevanje potreb. Problem socialističnih planerjev tako ni njihovo nepopolno znanje, ampak sistemska 

nezmožnost kalkulacije, ki z znanjem nima ničesar skupnega (Salerno, 1990a, str. 44). 
32 Do te točke je Robbins pravzaprav le povzemal Misesov prvotni argument. 
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obstoja socialistične ekonomije ni uspel ponuditi, Mises pa je pri svojih stališčih ostal 

neomajen – socialistična ekonomija ne more obstajati.  

 

Tako so se na treh straneh, katerih zagovorniki so bili konec 30. let 20. stoletja v debato še 

aktivno vključeni (von Mises, Hayek in Lange), v tem času dokončno izoblikovala stališča, 

ki so zaznamovala nadaljnji razvoj debate in s tem tudi ekonomske znanosti v 20. stoletju. 

Ker je bilo konflikt brez praktičnega preizkusa očitno težko rešiti, se je debata konec  

30. let nekoliko umirila. Kljub temu pa je v nadaljnjih desetletjih k njenemu razvoju 

pomembno prispevalo še nekaj avtorjev; na avstrijski strani je pomemben zlasti Murray 

Rothbard, ki je v 50. in 60. letih Misesovo izvirno kritiko prenesel v okolje tržnega 

gospodarstva, s tem v veliki meri demantiral teze postmarksistične radikalne politične 

ekonomije ter obenem k razmisleku o temeljnih aksiomih njihovih šol pozval 

postkeynesianske, neokeynesianske in tudi neoklasične ekonomiste (Rothbard, 1995a). Vsi 

od njih namreč ekonomijo razlagajo s pomočjo statičnih modelov, ki cene obravnavajo 

ločeno od elementa, ki jih po mnenju avstrijskih avtorjev a priori sploh omogoča, tj. 

podjetništva. Poznavanje debate o ekonomski kalkulaciji je tako nujno, če želimo kritično 

obravnavati idejno strukturo mikroekonomske podlage danes prevladujočih ekonomskih 

doktrin. Na hitro velja omeniti še vsaj Kirznerja, ki je po »hayekiansko« k debati pristopil 

v 70. letih, in Sirca, ki je problem socializma obravnaval izrazito pragmatično; 

kolektivistične sisteme je na ravni pozitivne analize obravnaval v odvisnosti od posledic 

njihovih ekonomskih ukrepov na učinkovitost gospodarstva (glej na primer Sirc, 2010,  

str. 20).  

 

Na socialistične argumente je po drugi strani največji vtis naredila navidezna uspešnost 

oziroma visoka rast sovjetskega gospodarstva takoj po drugi svetovni vojni – tako je nanje 

najbolj vplival oče sovjetskega planiranja, Leonid Kantorovič. Debata je znova opazneje 

zaživela šele ob razpadu Sovjetske zveze v začetku 90. let, ki na nek način potrjuje 

Misesovo kritiko in s tem poudarja, da ekonomska aktivnost v realnosti ne more temeljiti 

na formaliziranih, popolno konkurenčnih modelih. Tako je razpad sovjetskega 

eksperimenta na nek način deloval tudi kot katalizator razmisleka o sami metodološki 

orientiranosti sodobne ekonomske znanosti, ki se v zadnjem času – vsaj tako se zdi – od 

fiktivne neoklasike znova vrača k svojim epistemološkim osnovam. Debata o ekonomski 

kalkulaciji tako danes postaja vse pomembnejša kot glasnik liberalizma v izrazito 

»misesianskem« smislu, kar pa vnovič potrjuje smiselnost dvoma v pravilnost Lange-

Lernerjevega teorema. 

 

1.10 Ključne ugotovitve 

 

Čeprav Marx po Mengerjevi kritiki svoje ekonomske teorije in s tem kritike kapitalizma ni 

razvijal dalje, je nadaljnji razvoj obče ekonomske znanosti tudi po marginalistični 

revoluciji potekal izrazito dualistično. Pravzaprav je konflikt med individualizmom in 
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kolektivizmom svoj vrhunec dosegel šele v 20. stoletju, ki – gledano kohezivno – na ravni 

ekonomske teorije na nek način pomeni premik od ekonomskega vprašanja k tehničnemu; 

problem ekonomske kalkulacije, ki sta ga še posebej jasno definirala Mises in Hayek, je bil 

predvsem pod vplivom vzpona neoklasične šole potisnjen v ozadje in ekonomska teorija se 

je pričela aktivneje ukvarjati s konceptom walrasianskega ravnotežja.  

 

Po prikazu epistemoloških razlogov za konflikt med kolektivistično in individualistično 

družbenoekonomsko organiziranostjo lahko analizo nadaljujem nekoliko bolj pragmatično 

– teoretično kritiko lahko osmislim s praktičnim prikazom nedelovanja denarnega sistema 

sovjetskega in jugoslovanskega socialističnega sistema.  

 

2  PROBLEM EKONOMSKE KALKULACIJE V CENTRALNO-

PLANSKIH GOSPODARSTVIH: PRIMER SOVJETSKE ZVEZE 

 

V drugem poglavju svojega dela problem ekonomske kalkulacije prikazujem na primeru 

centralnoplanskega gospodarstva Sovjetske zveze (v nadaljevanju SZ), ki je bilo odličen 

poligon za razumevanje ekonomskih neravnovesij, do katerih podreditev ekonomskih težav 

tehničnim motivom pripelje, predvsem iz treh razlogov: 

 

1. SZ je bila prva, največja in najbolj temeljita centralnoplanska tvorba v vsej zgodovini; 

2. V svojih temeljih oziroma v pristopu k ekonomski aktivnosti je ostala nespremenjena 

približno 60 let, kar je bilo dovolj za razvoj tržnih neravnovesij;  

3. Čeprav je bila predvsem zaradi potrebe po dostopu do trdne valute še vedno precej 

odvisna od mednarodne trgovine, ji je po drugi strani njena velikost in zelo visoka 

oskrbljenost z naravnimi viri med vsemi socialističnimi državami dovoljevala najvišjo 

stopnjo avtarkičnosti, tako da so vzroki njenih težav izrazito endogene narave. 

 

K razlagi problema pristopim predvsem z vidika monetarnih anomalij sovjetskega 

gospodarstva. Čeprav so tega zaznamovali številni pojavi, ki so pogosto vidni tudi v 

kapitalističnih ureditvah, pa je med njimi še posebej zanimiv prav eden – cenovna inflacija. 

Kako je možno, da v popolnoma planiranem gospodarstvu do nje sploh pride? Je v taki 

ureditvi inflacija posledica preveč permisivne monetarne politike ali je razloge za tak pojav 

bolj smiselno iskati kje drugje? Zakaj so bili vsi poskusi boja proti inflaciji v Sovjetski 

zvezi bolj ali manj obsojeni na propad in kaj se iz tega lahko koristnega naučimo za 

obvladovanje omenjenega pojava v tržnih gospodarstvih?  

 

2.1 Bistvene sistemske značilnosti 

 

Prvotna ideja sovjetskega socializma je predvidevala čim hitrejšo družbeno preobrazbo v 

sistem, kjer za alokacijo domnevno redkih virov, vmesnih in končnih dobrin ne bi več 

skrbel tržni mehanizem, saj proizvajanje za menjavo na trgu v skladu z marksistično 
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politično ekonomijo vodi do problema ustvarjanja presežne vrednosti oziroma izkoriščanja 

delavstva s strani kapitalistov, pač pa skrbno pripravljen plan, ki bi omogočil egalitarno, 

torej komunistično »čisto« distribucijo ustvarjenega bogastva med vse udeležence samega 

procesa proizvodnje. Obtok denarja naj bi sčasoma zamrl. Po masovnem uporu proti 

organiziranosti vojnega komunizma v letu 1921 je v SZ nastopilo nekajletno 

eksperimentiranje z Leninovo bolj kapitalistično usmerjeno »Novo ekonomsko politiko« (v 

nadaljevanju NEP), a je postajalo jasno, da ideja dejanskega demokratičnega centralizma 

hkrati pomeni odmiranje vpliva prevladujoče ideologije. Po Leninovi smrti je bil v 

strankarskem troboju med boljševiki, ki so ga zaznamovali Trocki s skrajno levičarskimi 

stališči, bolj desno usmerjeni Buharin in sredinsko pragmatični Stalin, najuspešnejši slednji 

in SZ je postala središče naslednjega velikega družbenoekonomskega eksperimenta.  

 

Temelji sovjetskega planiranja so bili postavljeni približno ob koncu Stalinovega prvega 

petletnega plana v letu 1932. V sledečih letih oziroma desetletjih je sicer sovjetsko 

gospodarstvo močno zraslo in postalo precej bolj kompleksno, vendar pa so sama načela 

planiranja ostala podobna vse do konca sistema (Hare, 1991, str. 17). Planiranje je bilo 

zavezujoče, vendar pa so se plani pojavljali v treh izvedbah:  

 

1. dolgoročni plani (15 let in več) so v grobem začrtali potrebne investicijske odločitve 

gospodarstva in so predstavljali okvirno usmeritev gospodarstva, ne pa tudi točno 

izraženih količin produktov, ki jih je treba proizvesti; 

2. srednjeročni oziroma na Zahodu najbolje poznani petletni plani so bili prav tako 

agregirani, vendar pa so bili bistveno bolj »operativni«; 

3. kratkoročni (ponavadi enoletni) so terjali natančno opredelitev, kaj je treba proizvesti 

(in v kakšnih količinah), po kakšnih cenah in za koga. 

 

Ali je bila večji razlog za uvedbo centralnega planiranja velika zaostalost države in s tem 

potreba po čim hitrejši industrializaciji ali pa morda politična ideologija, je težko oceniti, 

velja pa ugotovitev, da je SZ v izredno kratkem času iz povsem agrarne države postala 

industrijska velesila.
33

 Po drugi strani drži, da je bilo to delno posledica prisilne 

kolektivizacije kmetijstva, zaradi katere kmetijstvo ni bila več tako »donosna« panoga kot 

v času NEP. 

 

Za prepoznavanje potreb podjetij in prebivalstva v SZ je bil zadolžen Gosplan (najvišji 

planski organ). Težave, s katerimi so se planerji vseskozi soočali, so bile številne. Ukazi za 

alokacijo različnih vložkov med podjetja so bili na primer vedno posledica lobiranja 

posameznih gospodarskih skupin, lobiranje pa je postalo še očitnejše predvsem zaradi tega, 

ker so bili plani že na samem začetku skrajno optimistično sestavljeni, zato je bila njihova 

izvedba vedno zahtevna. Posebej je pomembno, da v samem procesu planiranja (in s tem v 

                                                 
33 Največji poudarek je bil na težki industriji, ki je nato v SZ po pomembnosti prednjačila vse do razpada 

sistema. 
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boju za vložke) cene niso igrale nobene vloge, saj tudi sama profitabilnost podjetij v prvih 

več kot 30 letih nikoli ni bila pogoj za ocenjevanje ekonomske uspešnosti ravnateljev 

podjetij. Ti so skrbeli predvsem za to, da so prek planov uspeli pridobiti potrebne količine 

vložkov, saj je bilo tako doseganje zastavljenih ciljev lažje.
34

 Na ta način je med političnim 

vrhom in med ravnatelji podjetij prihajalo do konflikta interesov, ki je privedel do ene 

najresnejših težav sovjetskega gospodarstva – mehke proračunske omejitve podjetij.
35

  

 

Država je namreč v prepričanju, da od ravnateljev dobiva prave podatke o dejanskih 

potrebah podjetij po virih (kar pa ni bilo v interesu ravnateljev, saj so si ti na tak način 

oteževali prihodnje delo), podjetjem za nakup teh virov omogočala različne vrste posojil in 

namenskih kreditov, ki jih je omogočila z dodatnim tiskanjem denarja. Denarna politika je 

bila tako pretirano permisivna, cene vložkov, ki jih je določala država, pa so igrale zgolj 

pasivno vlogo.  

 

S povsem drugačno težavo pa se je soočalo prebivalstvo; njegova proračunska omejitev je 

bila bistveno bolj trda, lahko rečemo, da so na njegovem trgu cene igrale bistveno bolj 

aktivno vlogo. Sčasoma, ko je omejenost vložkov oziroma dobrin zaradi večjih zahtev 

razvijajočega se gospodarstva postala bolj očitna, pa se je pojavila še dodatna težava, saj so 

na porabniškem trgu kljub drugačnim željam političnega vrha začela konkurirati tudi 

številna podjetja in zaradi svojih tendenc po skladiščenju česarkoli povzročala še dodatne 

pritiske na strani povpraševanja.
36

 Visoka stopnja investiranja, ki je spodbujala kopičenje 

virov na vse možne načine, je ta problem le še dodatno poglabljala, pomagalo pa ni niti to, 

da v odsotnosti komercialnega bančništva in trga kapitala poleg plana pravzaprav ni bilo 

mehanizma, ki bi problem sovjetskega investiranja lahko smiselno rešil. Kako pomembne 

so bile za SZ velike stopnje investiranja, si lahko ogledamo v Tabeli 1. 

 

Tabela 1: Mednarodna primerjava deleža investicij v BDP
37

 (v odstotkih) 

Leto/država 1980 1988 

Sovjetska zveza 30 30 

Bolgarija 28 27 

Kitajska 24 32 

Češkoslovaška 27 26 

Madžarska 29 21 

Poljska 25 23 

Brazilija 23 22 

se nadaljuje 

                                                 
34 Razumljivo je, da so bili cilji v planih določeni v fizičnih enotah, ne v denarju. 
35 Kot dokazujem in natančneje razlagam v tretjem in četrtem poglavju svojega dela, gre za pojav, do 

katerega ni prihajalo zgolj v centralnoplanskih gospodarstvih.  
36 Gre za t.i. siphoning effect oziroma učinek odlivanja.  
37

 BDP je kratica za bruto domači proizvod. 
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nadaljevanje 

Leto/država 1980 1988 

Francija 23 21 

Indija 19 21 

Italija 24 22 

Nizozemska 21 22 

Španija 22 24 

ZDA 17 17 

Vir: A. Nove, The Soviet Economic System, 1977, str. 149. 

 

Strogo planiranje se je sprva, ko je bila država nerazvita in je bila politična prioriteta čim 

hitrejša in čim obsežnejša industrializacija (s posebnim poudarkom na težki, kapitalsko 

intenzivni industriji), v smislu hitrosti preobrazbe izkazalo za izredno uspešno. To seveda 

ne pomeni, da so bili rezultati planiranja enako vidni v vseh gospodarskih panogah. 

Kmetijstvo si je na primer šele v poznih 50. letih nekoliko opomoglo in doseglo 

produktivnost, enako tisti izpred let kolektivizacije, vendar pa je treba priznati, da to ni bila 

posledica le prisilne industrializacije države, pač pa tudi demografske katastrofe, ki je SZ 

doletela med drugo svetovno vojno, saj je znaten odstotek skoraj 30 milijonov ubitih 

sovjetskih vojakov
38

 predstavljalo kmečko prebivalstvo. Ni težko ugotoviti, da so bile 

različne razvitosti posameznih panog posledica preferenc politične elite in ne potencialne 

profitabilnosti posameznih panog. Beseda »profitabilnost« v kontekstu SZ seveda ni 

uporabljena kot v primeru zahodnih gospodarstev, čeprav so se cene v različnih obdobjih 

SZ oblikovale različno. Sprva, v Stalinovih letih, so bile povsem fiksne in niso odražale ne 

koristnosti ne redkosti. Velik delež podjetij (podjetja so bila seveda v državni lasti) je 

dosegal izgubo, kar pa za njihov obstoj ni pomenilo ničesar. Celotno SZ si je tako mogoče 

poenostavljeno predstavljati kot eno samo ogromno podjetje, kjer smisel transfernih cen ni 

bil vplivati na različno alokacijo sredstev med posameznimi oddelki tega podjetja, ampak 

pomagati ugotavljati, v kolikšnem obsegu dejanska agregatna proizvodnja odstopa od 

zahtevane. Po veliki reformi cenovne politike v 60. letih se je vloga cen spremenila in 

večina podjetij je postala »profitabilnih«, vendar pa je politična elita naredila veliko 

napako in preveč cen z masovnimi subvencijami ohranjala na skrajno nizki ravni. Ideja za 

takšno potezo je izhajala iz temeljne obljube ideologije, tj. omogočiti ljudem dostop do 

vsaj osnovnih potrebščin po zelo nizkih cenah in tako »umetno« ohranjati relativno visok 

življenjski standard.  

 

Idejo je sicer možno opravičiti kot plemenito, vendar pa se je v praksi pokazalo, da je 

zaradi nje prihajalo do treh velikih težav:  

 

1. močno se je razvil črni trg in prodaja pod pultom;  

                                                 
38 Po nekaterih podatkih naj bi bilo ubitih celo 90 odstotkov vseh moških, rojenih med letoma 1921 in 1923. 
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2. pomanjkanja, sicer kronična težava vsakega planskega gospodarstva, so se povečevala 

in z njimi tudi vrste pred trgovinami; 

3. masovno subvencioniranje pa je predstavljalo vedno večjo proračunsko obremenitev.  

 

Ob tem najbolj žalosti dejstvo, da umetno nizke cene želenega redistributivnega učinka 

nikoli niso imele. Velike cenovne revizije so sicer neskladja med povpraševanjem in 

ponudbo skušala odpraviti, vendar neuspešno.
39

  

 

Če lahko rečemo, da so se cene spreminjale le poredko, pa tega ne moremo trditi za 

dohodke prebivalstva. Ti so se spreminjali bistveno pogosteje, tako naraščanje kupne moči 

prebivalstva pa je ob popolni institucionalni nefleksibilnosti, značilni za vsa 

centralnoplanska gospodarstva, pomenilo še dodaten pritisk na že tako neučinkovito 

planiranje potreb in želja prebivalstva. Kot prikazuje Tabela 2, so se dohodki kmetov 

sčasoma približevali dohodkom zaposlenih v industriji; očitno se je položaj kmetov po 

Stalinovem obdobju zaradi reforme kmetijstva precej izboljševal. 

 

Tabela 2: Primerjava mesečnih dohodkov zaposlenih v industriji in v kmetijstvu skozi čas 

(v rubljih) 

Leto/sektor 1960 1965 1973 

Zaposleni v industriji 89,9 101,7 145,6 

Delavci na državnih kmetijah 51,9 72,4 117,3 

Vir: A. Nove, The Soviet Economic System, 1977, str. 194. 

 

Problem denarnega presežka (angl. monetary overhang) se je za ključnega pokazal v 

zadnjih letih SZ po Gorbačovovem propadlem poskusu liberalizacije sovjetskega 

gospodarstva.
40 

Ta poskus je bil tudi edini pravi poskus sprostitve cenovnih omejitev, 

vendar pa se je vladajoča pozicija pri izbiri med dejanskimi in temeljitimi gospodarskimi 

reformami in ohranjanjem politične stabilnosti odločila za slednji cilj, kar se ni izkazalo za 

najbolj modro odločitev. Politični konservativizem je bil tudi razlog za kljubovanje stalnim 

pozivom nekaterih najbolj uglednih sovjetskih ekonomistov k reformam (Gregory, 2003, 

str. 213). Sovjetska interpretacija marksizma je namreč vsako prepuščanje cen na milost in 

nemilost trga razumela kot kapitalistični nesmisel, zaradi česar ne preseneča dejstvo, da je 

bilo za poskuse še boljšega matematiziranega simuliranja trga porabljenega ogromno 

denarja.
41  

                                                 
39 Cene kljub morebitnemu doseganju ravnotežja na nivoju narodnega gospodarstva v taki ureditvi nikoli niso 

mogle imeti efekta »čiščenja trga«, hkrati pa so bile revizije zaradi ogromnih stroškov, ki so jih predstavljale, 

ker so zahtevale usklajeno večletno delo ogromnega števila planerjev, redke. 
40 Pretirano visoko povpraševanje je bilo sicer prisotno v celotnem obdobju SZ, v angleškem jeziku bi temu 

pojavu rekli demand outstripping supply.  
41 Med »matematiki« so bili še posebej znani Petrakov, Novožilov, Nemčinov, Šatalin itd.  
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Vendar pa težava sovjetskega planiranja ni tičala v več milijonih izdelkov, katerih 

proizvodnjo in distribucijo je bilo treba planirati, čeprav je tudi ta izziv pred dobo 

računalništva predstavljal veliko težavo, pač pa v tem, da je koncept optimalnega 

planiranja sam po sebi paradoksalen, saj obstaja nešteto možnih kombinacij uporabe 

vložkov in s tem nešteto kombinacij proizvodov procesa proizvodnje. To ne pomeni, da 

nekega vsaj navideznega alokacijskega optimuma znotraj plana ni mogoče najti, vendar pa 

nikoli ni možno obrazložiti njegove socialne koristnosti; vsaj dokler tak optimum ni 

demokratično izbran, tj. dokler ga ne osmišljajo potrošniške preference. Vprašanje, ali 

maksimirati stopnjo rasti gospodarstva, potrošnjo ali kaj drugega, je tako nesmiselno in 

kontradiktorno.
42

 

 

Problem hkratnega pojavljanja pomanjkanj in presežkov v SZ si velja nekoliko pobliže 

ogledati, saj je za razumevanje sovjetske inflacije bistvenega pomena. Najprej je treba 

poudariti, da je v SZ poleg pomanjkanj vedno obstajal problem hkratnih presežkov 

nekaterih izdelkov. Razlog za oba pojava tiči v nezmožnosti centralnega planiranja dovolj 

dobro predvideti potrebe in želje prebivalstva, zaradi česar je v takem sistemu kljub 

morebitnemu ravnotežju na nivoju narodnega gospodarstva prihajalo do težko odpravljivih 

napak na nivoju bolj posameznih – mikroenot.
43

 V odsotnosti mehanizma, ki bi skrbel za 

čiščenje trga, kot to na primer počnejo cene v zahodnem gospodarstvu (če upoštevamo, da 

so bile cene v SZ vsaj na kratek rok povsem rigidne), je prišlo do prisilne substitucije, ki je 

vodila do kupčevega nezadovoljstva, ali pa vsaj do delne časovne preložitve nakupa; 

govorimo lahko o kratkoročnem ali dolgoročnem prisilnem varčevanju. Za razliko od 

zahodnih težav, kjer seveda vsaj v nekaterih industrijah in vsaj v obdobju umetno nizkih 

obrestnih mer tudi prihaja do kriz prevelike proizvodnje,
44

 pa so SZ zaradi nezmožnosti 

kupcev, da bi uspešno zaključili svoj nakupovalni namen, zaznamovala pomanjkanja. Le-ta 

sama seveda ne pomenijo, da je gospodarstvo, kjer do tega pojava prihaja, nerazvito 

oziroma da obratno velja, da je gospodarstvo, kjer do tega ne prihaja, razvito.
45

 Če je bilo 

problem vrst ideološko oziroma etično možno upravičiti s tem, da ljudje na izdelek raje 

čakajo, kot pa zanj plačajo bistveno višjo ceno, pa sistem, kjer so bile vrste tako kroničen 

pojav, vsaj navzven ni mogel dajati vtisa o večji ekonomski racionalnosti, kar je bila ena 

                                                 
42 Vnovič velja spomniti na Hayeka. Pod terminom planiranje običajno razumemo splet med seboj povezanih 

odločitev o alokaciji razpoložljivih virov, dobrin ipd. V tem smislu je, kot je ugotovil Hayek, vsaka 

ekonomska aktivnost na nek način neločljivo povezana s konceptom planiranja. Uspešnost planiranja je ne 

glede na to, kdo sam proces planiranja izvaja, odvisna od uspešnosti prenosa znanja od posameznih subjektov 

v ekonomskem sistemu do končnega odločevalca. Ker se izogne problemu razpršenosti vedenja v 

ekonomskem sistemu, je v tem smislu decentralizirani ekonomski red nujno racionalnejši od 

centralnoplanskega. Temeljno vprašanje posledično ni, ali je planiranje v ekonomskem sistemu smiselno, 

ampak vprašanje, kdo naj planira; centralnoplanski organ, kot je bilo v navadi v SZ, ali pa veliko število 

posameznih ekonomskih subjektov prek sistema konkurence, kot je značilno za tržna gospodarstva (Hayek, 

1945, str. 2). 
43 Očitno je, da je centralno planiranje lahko uspešno le post festum. 
44 Tega problema se dotaknem v zadnjem poglavju dela. 
45 Kornai na primer poudarja, da tudi v najbolj razvitih kapitalističnih gospodarstvih občasno prihaja do 

pomanjkanj (Kornai, 1992, str. 289). 
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izmed prvih obljub sovjetskega socializma. Poleg že omenjene liberalizacije bi lahko 

težavo premajhne oziroma neodzivne domače ponudbe delno reševali tudi z uvozom, kar 

pa je bilo v realnosti težko izvedljivo vsaj zaradi dveh razlogov:  

 

1. vso mednarodno trgovinsko dejavnost je bilo prav tako treba planirati, kar je pomenilo 

veliko dodatnega dela za planerje; 

2. rubelj je bil povsem nekonvertibilen, zaradi česar je SZ svojo mednarodno trgovino 

vršila predvsem v »trdi valuti«, povečini v ameriških dolarjih, ki pa jih je večinoma 

lahko pridobila le s prodajanjem goriv in zlata na mednarodnih trgih. 

 

Zaradi velikosti SZ, želje po čim večji samozadostnosti in omenjenih težav je jasno, zakaj 

je mednarodna trgovina v času največje mednarodne odprtosti v poznih 80. letih 

predstavljala le približno 4 odstotke bruto nacionalnega proizvoda. 

 

Gorbačov je s svojo perestrojko oziroma poskusom prestrukturiranja sovjetskega 

gospodarstva leta 1986 z zakonom o individualni ekonomski aktivnosti oziroma še z 

zakonoma o državnih in kooperativnih podjetjih v naslednjih dveh letih SZ poskušal 

liberalizirati podobno radikalno kot Lenin s svojo NEP desetletja poprej in jo s tem 

domnevno rešiti pred propadom (Aslund, 2002, str. 66). Vendar pa je bila perestrojka 

nepremišljen in predvsem nikoli tudi zares izpeljan poskus ustvarjanja tržnega 

gospodarstva tam, kjer trg, kot ga poznamo danes, niti ni mogel obstajati.
46

 Namesto k 

želeni legalni zasebni gospodarski aktivnosti so reforme pripeljale do kolapsa sovjetskega 

proračuna. In če opazujemo, kako so nestabilne politične in gospodarske razmere v  

20. letih neizbežno pripeljale do Stalinove diktature, ni prav nič težko razumeti, zakaj so 

Gorbačovove reforme pripeljale do razpada SZ oziroma so razpad vsaj precej pohitrile 

(Boettke, 1993, str. 104).  

 

2.2 Paradoks inflacije 

 

2.2.1 Inflacijski pritiski 

 

Na podlagi vsega do sedaj povedanega o temeljnih značilnostih sistema lahko sklepamo o 

pravih vzrokih za pojav inflacijskih pritiskov. Uradna stopnja inflacije
47

 je bila v SZ vedno 

skrajno nizka. Med letoma 1960 in 1980 se uradne cene praktično niso spremenile, tudi v 

naslednjem desetletju pa so se poviševale le počasi. Eno izmed najbolj verodostojnih ocen 

cenovnih sprememb v SZ si lahko ogledamo v Tabeli 3. 

 

                                                 
46 V SZ preprosto ni bilo institucij, ki bi (razen države) lahko ustrezno regulirale trg, kako radikalno pa je 

lahko tržno gospodarstvo, če primerne »varovalke« ne obstajajo, pa na najbolj očiten način pokaže 

postsovjetsko liberalno eksperimentiranje.  
47 Zajemala je cene dobrin na uradnih, državnih trgih. 
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Tabela 3: Uradni indeks prodajnih cen v SZ 

Obdobje Povprečna letna sprememba cen (v odstotkih) 

1928–1937 20,5 

1938–1940 5,9 

1941–197 18,1 

1948–1957 –8,2 

1958–1976 0 

1971–1975 –0,1 

1976–1980 0,6 

1981–1985 1 

1986–1989 2,1 

Vir: J. Kornai, The Socialist System: The Political Economy of Communism, 1992, str. 256. 

 

Zaradi očitnih predvojnih podražitev lahko posumimo, da tako nizka kasnejša stopnja 

inflacije ne odraža dejanskih cenovnih pritiskov, zato je k težavi treba pristopiti bolj 

celovito. Najprej kot generator inflacije lahko izločimo pojav, ki ga pogosto opazimo v 

sedanjih svetovnih gospodarstvih, namreč težavo »uvožene« inflacije zaradi (dokaj) 

prostega pretoka dobrin, storitev in kapitala med velikim številom držav. Bi morda v 

primeru SZ uvoz dobrin (in te so bile v tujini bistveno dražje), ki jih je doma 

primanjkovalo, povzročil inflacijo? Iz dveh razlogov lahko odgovorimo, da zanesljivo ne: 

 

1. ker je bila mednarodna trgovina zanemarljivega pomena; 

2. ker med tujimi in domačimi cenami ni bilo nobene povezave.  

 

Drugi razlog daje slutiti, da je bil prvi večji vzrok inflacijskih pritiskov v rigidnosti 

sovjetskih cen, časovno pa ga lahko umestimo v leta po Kosiginovi
48 

reformi (leta 1965) 

oziroma po splošni reviziji cen dve leti kasneje.  

 

                                                 
48 Kosigin je leta 1959 postal ravnatelj Gosplana, pet let kasneje pa tudi premier SZ. Ob Brežnjevu, kateremu 

je služil kot glavni ekonomski svetovalec, je bil drugi najvplivnejši človek v sovjetski hierarhiji. Za razliko 

od večjega dela sovjetskega komunističnega ustroja (vključno z Brežnjevom) pa je veljal za precej bolj 

liberalnega. Tako je z reformo želel v sovjetski centralnoplanski sistem implementirati institut dobička in 

stimulacije za ravnatelje podjetij v skladu z doseganjem plana, s čimer bi ravnatelje lahko osvobodili spon 

državne birokracije. Gorbačovove politekonomske reforme več kot dve desetletji kasneje (perestrojka kot 

program decentralizacije gospodarstva, uvajanja zasebne lastnine v korporativni sektor ter poskus prehoda v 

tržno gospodarstvo in glasnost kot proces uvajanja svobode tiska in govora) so na nek način pomenile 

nadaljevanje Kosiginovih decentralizacijskih teženj in so navsezadnje tudi propadle zaradi precej podobnih 

vzrokov (Boettke, 1993, str. 99). 
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2.2.2 Rigidne cene 

 

Do Kosiginove reforme večina izdelkov v SZ ni bila bistveno subvencionirana (subvencije 

so predstavljale približno 4 odstotke proračunskih izdatkov), po njej pa se je stanje 

drastično spremenilo; že do leta 1970 se je delež subvencij v proračunu povečal na  

9 odstotkov, subvencije pa so se povečevale še naprej in konec 80. let predstavljale 

približno 20 odstotkov vseh proračunskih izdatkov. Na primeru mesnih izdelkov, mleka in 

masla to pomeni, da so leta 1970 porabniki plačali med 50 in 70 odstotki polne cene 

navedenih izdelkov, konec 80. let pa le še med 25 in 40 odstotki (Kim, 2000, str. 12). 

Preostali strošek je kril državni proračun. To je pomenilo, da so cene dobrin, ki jih je 

zagotavljala država, v povprečju ostale stabilne.
49 

 

 

Razlog izdatnejšega subvencioniranja po reformi je bila verjetnost, da se bodo zaradi 

tistega dela reforme, ki je podjetjem in njihovim ravnateljem omogočil bolj svobodne roke 

pri vplivanju na določanje cen in stroškov njihovih izdelkov, pojavili pritiski na povišanje 

cen, upad življenjskega standarda prebivalstva v smislu dostopnosti do vsaj najbolj nujnih 

izdelkov pa politično ni bil sprejemljiv.  

 

Zanimivo je opazovati, kaj se je po Stalinovi smrti (leta 1953) dogajalo na prostem trgu 

(nekateri kmetijski izdelki kolhozov). Pri tem velja upoštevati dve posebnosti trgovanja na 

tem trgu: kvaliteta nesubvencioniranih izdelkov s kolhozov je bila boljša od 

subvencioniranih državnih izdelkov (sovhozi), kmetje pa so na tem trgu trgovali z izdelki, 

ki so na prostem trgu dosegali najvišjo ceno. Nove (1977, str. 247) ugotovi, da so cene v 

povprečju na prostem trgu že leta 1950 sicer bile višje od državnih za približno  

4 odstotke, vendar pa se je razlika znatno povišala v letu 1965 (razmik je predstavljal  

37 odstotkov). Od takrat naprej se je le še povečevala: leta 1970 je znašala 54,5 odstotkov, 

tri leta kasneje že 64,5 odstotkov. Do podobnih ugotovitev sta prišla tudi Cottarelli in 

Blejer; njuno oceno razkoraka med cenami si lahko ogledamo na Sliki 1. 

 

                                                 
49 Kljub vsemu so se zviševale cene žitaric, kar daje slutiti, da bi bilo subvencioniranje lahko še obsežnejše, 

nelogičnost oziroma neracionalnost takega ukrepa pa še lažje predstavljiva.  
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Slika 1: Ocena cen na trgih kolhozov v primerjavi z državnimi cenami od 1960–1990 

 

Vir: C. Cottarelli in M. Blejer, Forced Savings and Repressed Inflation in the Soviet Union, 1991. 

 

Avtorja sicer priznavata, da ni natančno znano, katera živila so bila zajeta v primerjavo, 

vendar pa je izsledek jasen; po reformi se je zaradi porasta povpraševanja, ki mu ponudba 

ni uspela slediti, začelo obdobje vedno močnejših inflacijskih pritiskov oziroma obdobje 

»potlačene« inflacije (angl. repressed inflation). Koncept potlačene inflacije, kot ga 

definirata na primer Barro in Grossman (v Cottarelli & Blejer, 1991, str. 6) ali pa Kornai 

(1992, str. 255), predpostavlja situacijo, v kateri agregatno povpraševanje presega 

agregatno ponudbo, kar pomeni, da bi se ob sprostitvi cenovnih omejitev, sistema kvot ali 

kakšnega drugega poskusa vplivanja na alokacijo dobrin pojavila inflacija.
50

 Ni 

presenetljivo, da je bil v SZ ta pojav zaradi političnih pritiskov oziroma intervencij, katerih 

cilj je bil navzven prikazati, da inflacija ni problem socialističnih gospodarstev, in v končni 

fazi tudi zaradi same dolžine obdobja umetno nizkih cen še toliko bolj očiten. 

 

Masovne subvencije so torej velik pritisk na že tako očitno neravnovesje tržnih sil 

predstavljale vsaj na tri načine: 

 

1. povečevale so proračunski deficit; 

2. ker je kupna moč prebivalstva naraščala zaradi relativno hitrejšega povečevanja 

dohodkov glede na cene, se je pritisk na strani povpraševanja še povečal;  

                                                 
50 Potlačena inflacija seveda ni omejena samo na centralnoplanska gospodarstva, saj se cenovnih zamrznitev 

pogosto poslužujejo tudi vlade v kapitalističnih državah, vendar je očitno, da mora zamrznjenim cenam (ali 

pa na primer plačam) slediti tudi večja produktivnost oziroma relativno zniževanje stroškov poslovnega 

procesa. 
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3. za proizvodnjo dobrin je vedno potreben čas, redistribucija dohodka pa je na ta način 

negativno vplivala na gibanje relativnih deležev takojšnje in odložene porabe 

(varčevanja), kar je izkrivljalo proizvodno strukturo v SZ (Hayek, 1931). 

 

Da reforma, katere cilj je bil oživiti gospodarsko aktivnost, ni bila uspešna, se je sicer 

pokazalo zelo kmalu. Ekonomska rast v SZ je v dobi Brežnjeva upadala, delno tudi zaradi 

precej manj ambicioznih planov od poprejšnjih (v drugi polovici 60. let je bilo realizirano 

približno 75 odstotkov načrtovanega, desetletje kasneje le še manj kot 50 odstotkov). Ta 

problem je postal še bolj pomemben ob dejstvu, da so po reformi sovjetski ravnatelji lahko 

precej bolj prosto razpolagali z »dobičkom« podjetij – ker so bile planske zahteve nizke 

(nižje od zahtev v prejšnjih planih), jih je bilo ob že tako problematični mehki proračunski 

omejitvi podjetij lažje izpolniti, zaradi česar so bili ravnatelji nagrajeni že za skromne 

dosežke. Najbolj pomembna je verjetno ugotovitev, da je vedno večja luknja, ki jo je v 

proračunu povzročalo masovno subvencioniranje, ob nespremenjenih davčnih prilivih 

privedla do »izrivanja« investicij (angl. crowding out), od katerih je bilo sovjetsko 

gospodarstvo kritično odvisno.  

 

2.2.3 Denarni presežek 

 

Če bi bilo na neuradnih trgih možno kupiti vse dobrine, ne le hrane, in če bi bili ti trgi za 

celotno prebivalstvo prosto dostopni (če bi torej dopustili prosto menjavo), dejanska 

poraba ne bi več ostala pod zaželeno, vsaj ne zaradi redkosti izdelkov; ob višjih cenah, ki 

bi odražale redkost dobrin, ne bi prihajalo do neprostovoljnega varčevanja, ki vodi v 

takšno akumulacijo premoženja, ki je višja od zaželene. Ko je na voljo velik nabor 

finančnih in realnih investicij, se tak »presežek premoženja« (angl. wealth overhang) lahko 

porazdeli med instrumente različnih dospelosti in donosnosti. Čim večje bi bilo 

pomanjkanje določenih dobrin, tem bolj očitno vlogo pri nevtraliziranju prevelikega 

presežka bogastva bi tak trg lahko pomenil. Vendar pa so bili taki trgi v SZ nerazviti, 

razpoložljivost finančnih naložb pa omejena, kar je privedlo do velike akumulacije 

prisilnega oziroma neprostovoljnega varčevanja v obliki visoko likvidnih sredstev (denar 

in prihranki).
51

  

 

Govorimo lahko o velikem »denarnem presežku« (preveliki likvidnosti), ki je bil problem 

tako gospodinjstev kot tudi podjetij. Čeprav so mnenja avtorjev o prisilnem varčevanju v 

SZ deljena, pa je dejstvo, da je konec leta 1990 tak denarni presežek v SZ znašal približno 

170–190 milijard rubljev (skoraj petino BDP-ja oziroma tretjino vseh obstoječih finančnih 

sredstev), velika gmota neaktivnega denarja pa je pomenila, da bo cenovna liberalizacija 

skoraj zagotovo vodila v hiperinflacijo.
52

 Zanimivo je, da vse do sredine 80. let prisilnega 

                                                 
51 Tudi pri delujočih neuradnih trgih bi še vseeno lahko prihajalo do presežka premoženja, vendar pa bi bil ta 

prostovoljen, saj bi bil posledica špekulativnih razlogov in ne redkosti izdelkov. 
52 Ob nekoliko pretirani kratkoročno-statični predpostavki, da višina zaželenega realnega premoženja ni 
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varčevanja praktično ni možno dokazati (dolgoročno razmerje med porabo in celotnim 

premoženjem od Kosiginove reforme do sredine 80. let je bilo stabilno), kar pa pojava ne 

izključuje, ampak zgolj namiguje na obstoj kronične komponente tega pojava, ki naj bi bila 

v razmerju do dejanske porabe približno konstantna.  

 

V gospodarstvih, kjer se denar uporablja predvsem za transakcijske namene, dalj časa 

trajajoče in hitro naraščanje razmerja med denarjem in dohodkom (upad hitrosti) ponavadi 

pomeni pojav denarnega presežka, če seveda spremembe ne moremo razložiti s 

spremembo v načinu plačevanja (na primer z uvedbo nove tehnologije), v obrestnih merah 

ipd. Vendar pa tega kazalnika za razlago denarnega presežka v primeru SZ, kjer je bil 

denar prevladujoča oblika premoženjskih naložb, ne moremo uporabiti. Denarni presežek 

je bolj smiselno obravnavati v odvisnosti od razmerja med premoženjem in dohodki, hkrati 

pa je treba upoštevati tudi strukturo premoženja. Če si ogledamo Sliko 2, ki prikazuje 

porast premoženja skozi čas in delež finančnega premoženja v celotnem premoženju in 

pripadajočo Tabelo 4, lahko ugotovimo, da o denarnem presežku ne moremo govoriti šele 

od sredine 80. let, ampak vse od Kosiginove reforme dalje.  

 

Slika 2: Premoženje gospodinjstev v razmerju do razpoložljivega dohodka od 1955–1990 

 

Vir: V. Titkov in A. Wörgötter, Inflation in the Russian Federation: Dynamics and Causes, 1994. 

                                                                                                                                                    

odvisna od splošnega nivoja cen, bi lahko predpostavljali, da bi bil posledični porast cen enak razmerju med 

presežkom in zaželenim finančnim premoženjem. 
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Tabela 4: Struktura premoženja in varčevanja gospodinjstev od leta 1955 do leta 1990  

(v odstotkih) 

 

1955–

1959 

1960–

1964 

1965–

1969 

1970–

1974 

1975–

1979 

1980–

1984 

1985–

1989 

Struktura premoženja ob koncu obdobja 

Neto finančno 

premoženje 32,7 40,4 57,1 70,7 79,9 83,3 87,2 

Stanovanja 62,4 53,5 34,3 22,9 15,1 11,7 9 

Ostale nefinančne 

naložbe 4,9 6,1 8,6 6,5 5 5 3,9 

Povprečna struktura varčevanja v obdobju 

Neto finančno 

premoženje 66,7 65,8 84,9 89,8 93 90,4 91,9 

Stanovanja 28,8 29,8 9,4 5,9 3,7 4,9 6,1 

Ostale nefinančne 

naložbe 4,5 4,4 5,7 4,3 3,3 4,7 2 

Vir: J. Nakamura, Money in the Soviet Administrative Command Economy: A Quantitative Analysis, 2000. 

 

Tabela 4 odlično dopolnjuje predhodno Sliko 2 in dokazuje očiten trend spreminjanja 

strukture premoženja v korist kopičenja finančnega premoženja. Čeprav je padec 

stanovanjskih naložb delno mogoče razložiti z napačnimi kalkulacijami zaradi uporabe 

trenutnih, fiksnih cen, pa naraščajočo vlogo finančnega premoženja potrjujejo tokovi 

alokacije prihrankov. Če so še med sredino 50. in 60. let investicije v osnovna sredstva 

predstavljala približno tretjino celotnih prihrankov, je v naslednjih letih predvsem zaradi 

bistveno nižjih investicij v stanovanja ta delež padel pod 10 odstotkov. 

 

Če bi bili v SZ v dovolj veliki meri dosegljivi instrumenti finančnih naložb, potem tudi 

tako velik padec realnih naložb ne bi bil nujno zaskrbljujoč; prevelike denarne rezerve 

prebivalstva bi bilo možno tudi brez političnih pritiskov odpraviti brez posebnih 

inflacijskih pritiskov. Vendar pa se v SZ to ni zgodilo, zaradi česar je porast denarnega 

presežka v letih po reformi tako znaten kot tudi razumljiv. Spreminjanje velikosti 

denarnega presežka si lahko ogledamo na Sliki 3. 
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Slika 3: Velikost denarnega presežka v SZ od 1964–1990 

Vir: C. Cottarelli in M. Blejer, Forced Savings and Repressed Inflation in the Soviet Union, 1991. 

 

Razloga za ogromen porast denarnega presežka v 80. letih sta predvsem dva:  

 

1. po eni strani je bil bančni sektor s krediti prisiljen financirati vedno večje proračunske 

deficite, ki so bili posledica neučinkovitega gospodarstva, kar je predvsem v drugi 

polovici 80. let vodilo do (sicer počasnega) izrivanja kreditov za podjetja;
 53

 

2. po drugi strani pa se je v času Gorbačovovih reform zaradi ekstremne monetarne 

ekspanzije (visoka rast denarnega agregata M2) razpoložljivi dohodek gospodinjstev 

bistveno povišal, kar je pomenilo še daljše vrste in hkrati povečan obseg varčevanja. 

 

Oba pojava lahko prikažemo tudi v Tabeli 5.  

 

Tabela 5: Povprečna letna rast denarnih in kreditih agregatov od 1981–1990 (v odstotkih) 

 1981–1985 1986–1987 1988–1989 1990 

Celotni bančni krediti 8,7 5,2 11,2 10,5 

Vladni krediti 8,6 30,4 39,4 16,6 

Krediti gospodarstvu 8,7 –2,3 –4,7 4,3 

 

Denar (M2) 7,5 11,6 14,4 15,3 

Gospodinjstva 7,2 9,6 13,1 13,5 

Podjetja (ni podatka) 18,3 18,4 20 

Vir: I. Birman in R. A. Clarke, Inflation and the Money Supply in the Soviet Economy, 1985. 

                                                 
53 Čeprav so podjetja težje prihajala do posojil, pa to ne pomeni, da so bila manj likvidna, saj se je zaradi 

Gorbačovovih reform bistveno povišal rezidualni dobiček podjetij, s katerim so podjetja lahko tudi formalno 

upravljala po lastnih preferencah. 
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Opozoriti pa velja, da problem SZ in ostalih centralnoplanskih gospodarstev ni bilo samo 

prisilno, ampak tudi prostovoljno varčevanje. Ker lahko predpostavljamo, da je bila poraba 

gospodinjstev zaradi sistemske nezmožnosti učinkovite alokacije iskanih dobrin med 

porabnike vseskozi nižja od zaželene, se precej logična zdi misel nekaterih avtorjev (na 

primer Kornaija), da je bilo v SZ vseskozi prisotna tudi zelo visoka stopnja prostovoljnega 

varčevanja.
54 

 

 

Prostovoljno kopičenje denarnih rezerv je bilo razumljivo, saj so si ljudje zaradi rednih 

pomanjkanj dobrin skušali čim bolj izboljšati svoj položaj pri kupovanju, ko bi te dobrine 

postale dosegljive. V tem pogledu so vrste delovale kot odličen instrument za 

discipliniranje družbe. Zdi se, da bi jih bilo na primer z ukinitvijo mehke proračunske 

omejitve podjetij, zaradi katere so bili dohodkovni izdatki podjetij vedno višji od 

racionalnih, možno ukiniti ali vsaj skrajšati. Vendar pa po drugi strani drži, da bi 

zniževanje kupne moči prebivalstva precejšnje težave povzročilo planerjem, saj bi se 

zaradi prenizkega agregatnega povpraševanja v večji meri nato pojavljali presežki 

nekaterih dobrin, kar pa bi bilo spet neracionalno.  

 

Dejstvo, da je vseskozi obstajala zelo visoka stopnja prostovoljnega varčevanja, je 

pomembno, saj daje slutiti, da je bilo zaželeno premoženje prebivalstva odvisno od 

trenutnih in bodočih pomanjkanj dobrin. Sklepamo lahko, da tudi sprostitev cenovnih 

omejitev celotnega premoženja (denarja), ki ga je prebivalstvo akumuliralo prostovoljno, 

ne bi odpravila. Na ta način je tudi prostovoljno varčevanje prispevalo k denarnemu 

presežku, kar se je izkazalo za težavo v času postsovjetske tranzicije. Predvsem zato, ker 

nihče ni točno vedel, s kolikšnimi denarnimi rezervami prebivalstvo sploh razpolaga.  

 

Odveč je poudarjati, da je bilo leta 1992, ko je deregulacija takrat že postsovjetskih cen že 

potekala, večini ekonomistov jasno, da bo ruska »šok terapija« pripeljala do hiperinflacije, 

ki je ob razprodaji ruskega premoženja, ki so jo nekateri zahodni avtorji označili za 

zgledno izpeljano privatizacijo,
55

 vodila do demografske katastrofe brez primerjave 

(Freeland, 2005, str. 272).
56

  

                                                 
54 Stalinovih »prostovoljnih« državnih obveznic z zelo nizko donosnostjo v to kategorijo ne bi želel uvrstiti, 

saj redkost tistih gospodinjstev, ki jih niso kupila, dokazuje, da v njihovo neobvezno naravo lahko dvomimo 

(Nove, 1977, str. 234).  
55 Še posebej bode v oči odnos Mednarodnega denarnega sklada (v nadaljevanju IMF) do ruske tranzicije, saj 

je očitno, da hitra razprodaja ruskega premoženja in izposojanje denarja od IMF, česar Rusiji zaradi svojih 

naravnih bogastev nikoli ne bi bilo treba storiti, ruskim državljanom nista prinesla obljubljene rasti, ampak 

bedo. Kot pravilno se je za tranzicijske države izkazalo mnenje Stiglitza, da je bolj kot nepregledna in 

prehitra privatizacija pomembna osredotočenost na odpravo monopolov, pretirano ubadanje z inflacijo pa 

ponavadi vodi v prenizko, če že sploh pozitivno gospodarsko rast (Stiglitz, 2003, str. 155).  
56 Leta 1989 je v revščini (z dohodkom pod dvema dolarjema na dan) živelo bistveno manj prebivalcev  

(2 odstotka) kot desetletje kasneje (skoraj 24 odstotkov). BDP je med letoma 1990 in 1999 padel za  

54 odstotkov, industrijska proizvodnja za skoraj 60 odstotkov, pričakovana življenjska doba med ruskimi 

moškimi pa se je v primerjavi z letom 1980 zmanjšala za 4 leta. Kdo je plačal stroške privatizacije, je torej 

jasno (glej na primer Freeland, 2005). 
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V praksi se razlikovanje med obema deloma denarnega presežka ni izkazalo za tako 

pomembno. Bolj pomembna je ugotovitev, da je SZ ob koncu 80. let zaznamovala 

prevelika likvidnost tako gospodinjstev kot tudi podjetij. Ocenjuje se, da se je slednja 

gibala med 80 in 90 milijardami rubljev, kar ob upoštevanju t.i. »učinka odlivanja« (angl. 

siphoning effect) omogoča razlago neuspešnosti Gorbačovovih reform in zaostritve 

pomanjkanj, ki jih je reforma povzročila.  

 

2.2.4 Učinek odlivanja 

 

Omenjeni učinek pomeni odtekanje denarja podjetij na trg porabnikov, kar je še dodatno 

povečalo pomanjkanja dobrin in možnost za nastanek denarnega presežka. Do leta 1965 so 

bile možnosti za pojav tega učinka sicer minimalne, saj so bili posamezni denarni tokovi 

strogo ločeni,
57

 podjetja pa z dobičkom, če so ga že dosegala, niso mogla prosto 

razpolagati. Po reformi se je stanje spremenilo.
58

 Manjši državni finančni nadzor nad 

podjetji oziroma večja decentraliziranost gospodarstva in prenizka dosegljivost vložkov na 

nivoju narodnega gospodarstva sta pomenila veliko verjetnost, da bo do odtekanja denarja, 

čeprav je bilo tako ravnanje kaznivo, tudi prišlo. Pri tem učinku lahko govorimo o njegovi 

uradni in neuradni komponenti; uradni zato, ker je v manjši meri delovanje učinka 

priznavalo tudi sovjetsko vodstvo. Celotno velikost učinka lahko izmerimo kot razliko med 

izdatki gospodinjstev za hrano, druge dobrine in popravila (izmerjenimi z uradno sovjetsko 

statistiko) in prodajo na uradnih državnih trgih. Če upoštevamo veleprodajo, lahko 

ocenimo velikost uradnega učinka, velikost neuradnega učinka pa izračunamo kot razliko 

med obema kategorijama. Slika 4 prikazuje gibanje velikosti celotnega in neuradnega 

učinka odlivanja, ki je izražena kot odstotek prometa na uradnih (maloprodajnih) trgih.  

 

                                                 
57 Vsako podjetje je imelo pri državni banki odprt račun, ki je bil sestavljen iz posameznih podračunov, med 

katerimi ni bilo prostega pretoka denarja. Tako denar, namenjen za plače, ni mogel biti porabljen za nakup 

materiala ipd. Tako se denar tudi znotraj države ni uporabljal kot splošni menjalni posrednik – ni bil 

konvertibilen (Kornai, 1992, str. 133). 
58 Podjetja so od tedaj dalje sama upravljala s tremi denarnimi skladi: bonusnim skladom za nagrajevanje 

zaposlenih, skladom za socialne in kulturne potrebe zaposlenih ter z razvojnim skladom. Skladi so denar 

črpali iz dobičkov podjetij. 
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Slika 4: Celotni in neuradni učinek odlivanja od 1963–1989 

 

Vir: B.-Y. Kim, Causes of Repressed Inflation in the Soviet Consumer Market, 2000. 

 

Gibanje velikosti učinka je v skladu s pričakovanji in dokazuje, da so zaradi mehke 

proračunske omejitve in večje avtonomije podjetja s svojimi nakupi na trgu prebivalstva 

dejansko izrivala nakupe prebivalstva. Ne preseneča, da je do največjega izrivanja 

prihajalo predvsem v obdobju višje inflacije (v poznih 70. in zgodnjih 80. letih). Učinek 

dokazuje, da decentralizirano gospodarstvo, avtonomna podjetja in centralno planiranje 

preprosto ne morejo soobstajati. Hkrati dokazuje tudi obstoj vzporednih trgov. Kim na 

primer opozarja na porast prekupčevanja s hrano; leta 1965 je le-to obsegalo približno  

2,1 milijarde rubljev, leta 1988 pa že 16,2 milijarde rubljev, kar pomeni, da je 

prekupčevanje v razmerju s celotno porabo s hrano poraslo s 3,9 odstotkov v letu 1965 na 

11,2 odstotkov v letu 1988 (Kim, 2000, str. 15).  

 

2.2.5 Netransparentnost fiskalne politike 

 

Na kratko si velja ogledati še sovjetski proračun, v katerem so bile napake ekonomske 

politike očitne. Vloga proračuna je v vseh gospodarstvih, socialističnih ali kapitalističnih, 

enaka; omogoča alokacijo denarnih sredstev med posamezne dele narodnega gospodarstva. 

Sovjetski proračun tu ni odstopal, je pa imel od proračunov v kapitalističnih državah 

bistveno večjo relativno pomembnost zaradi neposredne odgovornosti države za veliko 

večino gospodarske aktivnosti.
59

 Celotno davčno obremenitev v SZ si lahko zamislimo kot 

razliko med stroški proizvodnje in prodajnimi cenami vseh izdelkov in storitev, k čemur 

prištejemo še neposredne davke, odštejemo pa razne subvencije. Če želimo primerjati 

                                                 
59 Približno 60 odstotkov vseh sredstev je bilo razdeljenih prek proračuna. 
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davčno obremenitev v SZ s kapitalističnimi državami, torej ne smemo pozabiti upoštevati 

dobičkov podjetij.
60

 

 

Do Kosiginove reforme je največji del davčnega priliva predstavljal prometni davek, 

približno 2/3 vseh prilivov, prilivi iz dobičkov podjetij pa so razumljivo predstavljali le 

približno 14 odstotkov prilivov. Ostali prilivi (na primer prilivi iz neposrednih obdavčitev) 

so bili še bistveno manjši. Po reformi se je razmerje začelo spreminjati in že leta 1973 so 

prvi predstavljali približno 34,6 odstotkov, drugi pa že 35,1 odstotkov vseh prilivov. 

Glavna težava proračuna je bila predvsem netransparentnost, zaradi česar je sovjetski 

proračun in s tem njegov deficit skrajno težko ocenjevati. Delitev po sektorjih, katerim je 

država dodeljevala sredstva, ali po kakšnih drugih kriterijih je sicer možna, vendar pa je 

nemogoče z zanesljivostjo trditi, da je bila taka uradna razdelitev sredstev enaka dejanski, 

hkrati pa je nemogoče pojasniti znatno gmoto sredstev, ki med izdatki nikoli ni bila 

ustrezno zabeležena (drugi izdatki oziroma angl. other expenditures). Kljub vsemu lahko 

nastanek proračunskega deficita vsaj približno časovno umestimo; navkljub mnenju 

nekaterih ekonomistov, da je bil deficit prisoten že v poznih 50. letih (kar je skrajno težko 

dokazati), pa je očitno, da je deficit nevarno začel naraščati šele po reformi.  

 

Poglavitna težava je bila v tem, da je, ker je bil v glavnem posledica subvencioniranja,
61

 

deficit še dodatno povečeval problem prevelikega denarnega presežka, in to ne glede na to, 

ali je bil namenjen izboljševanju dohodka prebivalstva ali pa izboljševanju finančne 

zmožnosti gospodarstva, ki, kot že povedano, ni ravno temeljila na izboljšani 

produktivnosti. Vedno večje subvencije so vodile do vedno večjega izrivanja investicij, kar 

pa je nato vodilo do še večjega subvencioniranja, saj bi v nasprotnem primeru zaradi 

financiranja tako subvencij kot tudi investicij deficit premočno narasel. Možnih rešitev za 

izhod iz krize je bilo več; zniževanje subvencij ali pa vplivanje na strukturo porabe z 

drugačno obdavčitvijo posameznih izdelkov sta le dve izmed mnogih, tudi naftni šoki v  

70. letih so fiskalno sliko SZ vsaj kratkoročno popravili. Vendar pa je vlada k problemu, 

kot se je kasneje izkazalo, pristopila napačno; sprva je deficit pokrivala z visokimi 

finančnimi presežki prebivalstva,
62

 v 80. letih pa se je bila prisiljena zateči k tiskanju 

ogromnih količin denarja, dokler mehurček pretirane likvidnosti pač ni počil. Na Sliki 5 si 

lahko ogledamo krpanje deficitne luknje z dodatnim tiskanjem denarja.  

 

                                                 
60 Del obremenitve je bil državljanom sicer povrnjen v obliki transfernih plačil (na primer pokojnine) in 

ostalih socialnih storitev. 
61 Dodatno težavo so predstavljale fiksne cene, ki so preprečevale večje prilive prek prometnega davka in 

dobičkov podjetij. 
62 Kar je nenamerna »prednost« pomanjkanj. 
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Slika 5: Tiskanje denarja (v milijardah rubljev) za pokrivanje deficita od 1965–1989 

 

Vir: B.-Y. Kim, Causes of Repressed Inflation in the Soviet Consumer Market, 2000. 

 

Če sovjetske probleme s proračunskim deficitom pogledamo v luči monetarne ekspanzije v 

drugi polovici 80. let, lahko visoke stopnje inflacije v poznih letih SZ in v 90. letih na nek 

način razložimo s tiskanjem denarja po Gorbačovovi reformi. Vendar pa je pravi vzrok 

inflacije nujno treba poiskati v temeljnih napakah sistema, torej v nedelujočem mehanizmu 

centralnega planiranja od Kosiginove reforme dalje.  

 

2.2.6 Polna zaposlenost 

 

Omenjeni razlogi za cenovno inflacijo so najbolj očitni, vendar je jasno, da niso bili edini. 

Med tistimi manj očitnimi lahko izpostavimo na primer polno zaposlenost gospodarstva. 

Ta je bila problematična zato, ker so v takih razmerah ravnatelji podjetij delavce, ki so jih 

za izpolnitev plana nujno potrebovali, poskušali privabiti z višjimi plačami. Ravnatelji so 

bili pri iskanju delovne sile sicer omejeni s fiksno višino plačnega sklada, vendar pa se je 

omejitve s primernim lobiranjem pri oblasteh dalo zaobiti. Rast delovne sile si lahko 

ogledamo v Tabeli 6; opazimo lahko, da je bila proti koncu 80. let rast že negativna.  
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Tabela 6: Rast delovne sile v SZ 

Leto Število delavcev (v mio) Obdobje 
Povprečna letna stopnja rasti  

(v odstotkih) 

1927 11,3 - - 

1932 22,8 1927–1932 15,1 

1937 27 1932–1937 3,4 

1950 40,4 1937–1950 3,1 

1955 50,3 1950–1955 4,5 

1960 62 1955–1960 4,3 

1965 76,9 1960–1965 4,4 

1970 90,2 1965–1970 3,2 

1975 102,2 1970–1975 2,5 

1980 112,5 1975–1980 1,9 

1985 117,8 1980–1985 0,9 

1986 118,5 - - 

1987 118,5 - - 

1988 117,2 - - 

1989 115,4 1985–1989 –0,5 

Vir: J. Kornai, The Socialist System, The Political Economy of Communism, 1992, str. 208. 

 

2.2.7 Nizka produktivnost 

 

Naslednjo težavo, o kateri sem že pisal, je predstavljala nizka produktivnost.
63

 Vlada je 

večjo produktivnost skušala doseči z višjimi dohodki. Zanimivo je, da do višje rasti plač ni 

prihajalo šele po Stalinovem času, kot bi kdo morda pomislil, saj so že pred drugo 

svetovno vojno naraščale hitreje od napovedi, kar pa je za razliko od dohodkov v kasnejših 

obdobjih SZ glede na rast, ki jo je SZ v tem času dosegala, morda še razumljivo.
64

 V 

Tabeli 7 si lahko ogledamo predvojne povprečne letne stopnje rasti plač, tako v milijardah 

rubljev kot v odstotkih. Za vsa leta žal ni uradnega podatka za vse kategorije.  

 

                                                 
63 Zanimivo je, da se je ob koncu mesecev, ko je bilo treba nadoknaditi zaostanek za zastavljenimi cilji, 

produktivnost delavcev opazno povečala, kar daje slutiti, da delavci za svoje delo pred tem niso bili ustrezno 

motivirani. 
64 Še posebej zanimivo pa je dejstvo, da SZ že v času Stalina ni bila egalitarna država, saj je že takrat postalo 

očitno, da enake plače za vse prebivalstva ne bi dovolj motivirale. 
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Tabela 7: Povprečne letne stopnje rasti plač v SZ pred drugo svetovno vojno v milijardah 

rubljev in odstotkih 

Leto 

Planiran izdatek 

(rublji) 

Dejanski izdatek 

(rublji) 

Celoten porast 

(odstotki) 

1928 690 703 19 

1929 ? 800 14 

1930 ? 936 17 

1931 941 1.127 20 

1932 994 1.427 27 

1933 1.523 1.566 10 

1934 1.625 1.858 19 

1935 2.031 2.269 22 

1936 2.465 2.856 26 

1937 2.978 3.038 6 

1938 ? 3.467 14 

1939 ? 3.867 11 

1940 ? 4.069 5 

1941 ? ? ? 

1942 4.100 ? ? 

Vir: F. D. Holzman, Financing Soviet Economic Development, 1955, str. 32. 

 

2.2.8 Trženje po sovjetsko 

 

Nazadnje velja omeniti še en vzrok, ki namiguje, da percepcija trženja na Vzhodu ni bila 

tako bistveno drugačna od stanja na Zahodu. Od reforme dalje se je pogosto dogajalo, da 

so podjetja s »trga« umikala cenejše izdelke in namesto njih nato prodajala domnevno 

izboljšane, predvsem pa dražje različice izdelkov. Naj navedem primer: ker je bilo vse do 

80. let, ko so oblasti sprožile veliko protialkoholno akcijo, pitje skoraj nacionalni šport, se 

je pogosto dogajalo, da je podjetje s trga umaknilo določeno vodko in namesto nje začelo 

prodajati za kak rubelj dražjo različico, ki naj bi bila domnevno boljše kakovosti. Tako so 

inflacijske pritiske v želji po izboljšavi rezultatov svoje gospodarske aktivnosti pogosto 

ustvarjala tudi podjetja sama.  

 

2.3 Ključne ugotovitve 

 

Ključne ugotovitve o sovjetskem gospodarstvu velja na kratko povzeti. Da je bil sovjetski 

ekonomski model ves čas svojega obstoja, še posebej pa od Kosiginove reforme dalje 

neučinkovit, je enostavno dokazati. SZ je zaznamovala napačna monetarna in fiskalna 

politika, pri čemer imam v mislih predvsem pretirano tiskanje denarja in pa ohranjanje 
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stalnih cen, zaradi katerih so se proračunski odlivi povečevali hitreje od prilivov. Vendar 

pa je pravi vzrok za inflacijske pritiske treba iskati v samem konstruktu centralnega 

planiranja oziroma v njegovi neizbežni posledici – v neravnotežju med povpraševanjem in 

ponudbo. Če bi bilo to ravnotežje v teoriji že možno poiskati na nivoju narodnega 

gospodarstva, pa to ni bilo mogoče na mikronivoju. Edini način za kaj takega bi bila 

občutna decentralizacija gospodarstva, ki pa je že v izhodišču nekompatibilna s konceptom 

centralnega planiranja. Sovjetsko gospodarstvo je bilo v smislu doseganja visokih stopenj 

agregatne rasti relativno uspešno v času Stalina, vendar pa je bilo tako predvsem zato, ker 

je SZ takrat zaznamovala velika gospodarska nerazvitost, zaradi česar je bilo cilje 

(optimum planiranja, v Stalinovem primeru razvitje težke industrije) bistveno lažje določiti 

kot desetletja kasneje, ko je bilo planiranje potrebno za več kot 12 milijonov izdelkov. Ker 

oblast dovolj odzivne ponudbe ni uspela omogočiti, so v SZ vedno obstajali vzporedni trgi, 

vendar omejenost ponudbe tudi tam ni mogla preprečiti inflacijskih pritiskov. Temeljne 

značilnosti sistema so tiste, ki so pripeljale do velikega prostovoljnega in tudi prisilnega 

varčevanja, kar je v SZ ob prehitri rasti dohodkov prebivalstva in ob mehki proračunski 

omejitvi podjetij vodilo v mehurček denarnega presežka, ki je, ko je ob razpadu SZ 

dokončno počil, razumljivo vodil v hiperinflacijo.  

 

3  NEDELOVANJE PLANSKO-TRŽNIH EKONOMSKIH SISTEMOV: 

PRIMER JUGOSLAVIJE 

 

3.1 Pot iz centralnoplanskega v plansko-tržni ekonomski sistem 

 

Kratka študija sovjetskega gospodarstva v prejšnjem poglavju je izpostavila problem 

oziroma aktivnost, ki jo je mogoče posplošiti na vsa centralnoplanska gospodarstva. Vsi ti 

sistemi so namreč zahtevali vseprisotno administrativno vlogo države v gospodarstvu, kar 

je v centralnoplanskih socialističnih državah pripeljalo do zamudne in nujno neoptimalne 

(»neracionalne«) alokacije redkih virov. Od povsem planskih gospodarstev se je 

Jugoslavija razlikovala predvsem od petdesetih let dalje, ko se je v njej ob ukinitvi 

nekaterih administrativnih kontrol začel razvijati trg. Vendar pa njegovega izvora ne gre 

iskati v spontanih tržnih silah, pač pa v političnih oziroma ideoloških nesoglasjih znotraj 

samega ustroja jugoslovanske komunistične partije (v nadaljevanju KPJ) in predvsem v 

izključitvi iz Kominforma
65 

v juniju 1948.
66

  

 

KPJ se je na izključitev sprva odzvala s pospešitvijo »stalinizacije« jugoslovanskega 

gospodarstva in tako želela dokazati svojo zavezanost k sovjetski različici socializma, a je 

                                                 
65 Kominform je bila organizacija vladajočih vzhodnoevropskih komunističnih partij ter italijanske in 

francoske partije, seveda pod pokroviteljstvom Stalinove SZ. 
66 Razloga za izključitev sta bila predvsem dva: KPJ je pogosto kritizirala pretirano zbirokratiziranost 

sovjetskega gospodarstva, hkrati pa je kolektivizacija kmetijstva v Jugoslaviji po Stalinovem mnenju 

potekala prepočasi.  
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kmalu postalo očitno, da s takim pristopom Jugoslavija ne bo mogla doseči ničesar, še 

posebno pa ne ciljev, ki si jih je zadala ob nastopu prve petletke (1947–1952). Ti so 

podobno kot v SZ merili na zmanjševanje ekonomske in tehnološke zaostalosti, razvoj 

močnega javnega sektorja, ki bi skrbel za čim hitrejšo industrializacijo države, in 

izboljševanje življenjskega standarda prebivalstva. Petletni plan je v primerjavi s 

predvojnim obdobjem predvidel dvakratno povečanje BDP-ja, skoraj petkratno povečanje 

industrijskega outputa in 1,5-kratno povečanje kmetijskega outputa. Ker KPJ ni imela 

prave ideje, kako te rezultate doseči, jih v celoti ni dosegla vse do leta 1961. Ravno 

obratno – kot razlaga Sirc (2010, str. 41), je bil razkroj jugoslovanske ekonomije v obdobju 

centralnega planiranja hitro viden: »Najbolj osupljiv znak slabega stanja jugoslovanskega 

gospodarstva v centralnem planiranju je bil padec v domačem proizvodu. Realno gledano 

je padel z 116 leta 1951 na 100 leta 1952, torej nazaj na stopnjo iz leta 1939 in pod stopnjo 

iz leta 1948. Industrijska proizvodnja je padla za 5 odstotkov z vrha leta 1949, indeks 

kmetijske proizvodnje pa je nihal (1947: 120, 1948: 138, 1949: 135, 1950: 101, 1951: 142, 

1952: 100), kar pomeni, da je padel na skoraj polovico stopnje iz leta 1938 in na  

75 odstotkov povprečja za leta 1930–1939.«  

 

Neuspeh na ravni narodnega gospodarstva ni bil edini problem, saj so se pojavila tudi 

velika neravnovesja med posameznimi gospodarskimi panogami v državi. Zagotovo tudi 

ne drži, da bi sistem deloval bolje, če bi bil plan natančnejši ali v kateremkoli pogledu 

drugačen. Kot sem dokazal že pri analizi sovjetskega gospodarstva in kot je trdil tudi 

Hayek (glej tudi Kornai, 1992, str. 476), je bil temeljni problem centralnoplanskih 

gospodarstev namreč ta, da centralni planerji – čeprav so lahko določali »ravnotežnostne« 

cene – niso imeli na voljo nobenih instrumentov, s katerimi bi v gospodarstvu spodbudili 

preoblikovanje in smiselno uporabo nujno razpršenih informacij.
67

 Tako ukazi centralnih 

planerjev paradoksalno niso mogli biti dovolj natančni, tako da so pri izvajanju načrtov 

formalno sledili besedam v načrtu, a ne njihovemu bistvu. Tudi v Jugoslaviji (tako kot v 

vseh socialističnih gospodarstvih) je industrija proizvajala tiste izdelke, katerih proizvodnja 

je omogočala najlažjo izpolnitev in prekoračitev načrtov, ali pa je ponavljala isto 

proizvodnjo leto za letom, saj je to najceneje; kakovost proizvodov je bila po pričakovanjih 

slaba, saj bi pretirana skrb zanjo pomenila tudi veliko verjetnost nedoseganja norme (Sirc, 

2010, str. 40–42). 

 

Ker je tudi sam vrh KPJ že v času prve petletke spoznal, da centralnoplanski sistem 

Jugoslavije ne bo popeljal med razvite države, so glavni arhitekti sistema – Boris Kidrič, 

Edvard Kardelj, Milovan Djilas in Tito – začeli razmišljati o alternativnem sistemu. Ta ni 

smel biti centralnoplanski, a hkrati v interesu KPJ ni bil niti povratek v kapitalistično tržno 

gospodarstvo, saj so menili, da tega osmišlja proizvodnja za profit in ne za potrebe. Kot 

                                                 
67 Hayek je tako kot davno pred njim že Adam Smith razumel, da je védenje ljudi razpršeno. Slednji avtor je 

že v 18. stoletju zapisal: »Očitno je, da lahko vsak posameznik v svojih lokalnih razmerah bolje presodi, kaj 

je tista vrsta dela na domu, ki zmore zaposliti njegov kapital in katere proizvod bo verjetno najbolj koristen, 

kot lahko to namesto njega stori katerikoli državnik ali zakonodajalec,« (v Hayek, 1992, str. 18). 
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trdi Ribnikar, pa v ozadju želje po odpravi centralnoplanskega gospodarskega sistema niso 

bili le ekonomski razlogi. Meni (Ribnikar, 2007b, str. 2), da je morda šlo zgolj za 

»priznanje dejstva, da večnacionalna in federativna država – vendar brez vodilnega naroda 

(kakor je bilo kje drugje na Vzhodu) – ne more biti v svojem bistvu zadosti 

centralnoplanska. Morda naj bi plansko-tržni namesto (centralno)planski gospodarski 

sistem izražal predvsem to razliko. Ves čas smo na primer poudarjali decentraliziranost in 

stopnja te decentraliziranosti se je spreminjala – ni se vedno ravno večala.«  

 

Kakorkoli že, centralno planiranje je bilo treba ukiniti, pri čemer pa je bilo treba zagotoviti, 

da bo politični sistem, ki je bil v svojem bistvu totalitaren, ostal nespremenjen. Avtonomija 

vseh delov družbe, ki bi bila ob prehodu v tržno gospodarstvo nujna, v skladu z 

marksistično ideologijo ni bila sprejemljiva, zato tudi vsak prenovljeni ekonomski sistem 

ni smel biti tržni. Pragmatično in verjetno tudi zato, ker ji ekonomska situacija drugega ni 

dopuščala, se je KPJ na podlagi Kidričeve interpretacije, da v fazi postopne tranzicije v 

komunizem delno zanašanje na trg ne bi bilo v neskladju z Marxovo mislijo, odločila za 

srednjo pot med obema sistemoma – tržni socializem. Kidričevo pionirsko odkritje, da se 

trg in socializem po Marxu in Engelsu med seboj ne izključujeta, je bilo seveda v nasprotju 

s splošno sprejetimi interpretacijami marksizma; navsezadnje je že Marx v svojem 

Kapitalu pohvalil visoko organiziranost znotraj tovarne v lasti kapitalista, a zapisal tudi, da 

med kapitalisti, ki na trgu tekmujejo kot lastniki blaga, po drugi strani vlada popolna 

anarhija (Marx, 1981, str. 1021).  

 

Prehod iz centralnoplanskega v plansko-tržni družbenoekonomski sistem je pomenil 

prelomnico v jugoslovanskem razvoju; državo je usmeril na pot nenehnih reform in – kot 

se je izkazalo ob razpadu sistema – določil tudi arhetip njenega kolapsa (glej na primer 

Prout, 1985). 

 

3.2 Obstoj cenovnih neravnovesij in neracionalno investiranje 

 

KPJ je po letu 1951 postopoma začela nadomeščati centralnoplansko gospodarstvo z 

indikativnim planiranjem, kjer so bili temeljni (osnovni) makroekonomski agregati 

regulirani le še posredno in precej manj detajlno kot poprej.
68

 V zvezi s pomembnejšimi 

med njimi, kot so bili na primer velikost denarnega sklada za plače, proračun posameznih 

podjetij, davki in investicije, je KPJ sicer vse do razpada sistema dajala splošne smernice, 

kar pa ne spremeni dejstva, da po opustitvi centralnega planiranja jugoslovanski plani niso 

bili več administrativni ukaz oziroma niso več imeli zavezujoče vloge. KPJ je 

gospodarstvo usmerjala s pomočjo posrednih ekonomskih vzvodov, kot so bili na primer 

nadzor nad cenami nekaterih dobrin oziroma virov, kreditna oziroma monetarna politika, 

                                                 
68 Indikativno planiranje sicer ni temeljna značilnost socialističnih gospodarstev in je bilo v zgodovini 

večkrat uporabljeno tudi v kapitalističnih sistemih (na primer v Franciji po drugi svetovni vojni), a je uporaba 

termina smiselna tudi na primeru jugoslovanskega gospodarstva, saj le-to ni bilo izrazito komandno.  
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fiskalna politika in pa – kjer je bilo to »potrebno« – neposredni nadzor nad proizvodnjo. 

Slednjega je bilo sicer malo. Proizvodne kvote so med reformo do leta 1952 v večini 

primerov ukinili, deregulirali so cene tako končnih kot tudi proizvodnih dobrin,
 
a je bil 

kljub delni liberalizaciji leta 1955 cenovni maksimum še vedno določen za približno  

50 odstotkov vseh materialov oziroma nedokončanih proizvodov (Milenkovitch, 1971,  

str. 108). Popolna deregulacija cen vseh proizvodov za nomenklaturo seveda ni bila 

sprejemljiva zaradi ideoloških razlogov – podobno kot v SZ je bilo tudi v Jugoslaviji 

ključne dobrine (kruh, sladkor) oziroma vire (jeklo in nekatere druge surovine) treba 

zagotoviti po nizkih cenah. V praksi je to pomenilo uvedbo cenovnih maksimumov, pod 

katerimi pa so bile cene izpostavljene zakonom ponudbe in povpraševanja. Podobno kot v 

SZ je bil v Jugoslaviji tako znaten del proizvodnje subvencioniran. V ozadju take politike 

je bil leitmotiv poleg potrebe po nadzoru tudi »pravična« cena, ki pa jo lahko razumemo 

tudi kot posledico togosti oziroma neprilagodljivosti gospodarstva; namesto da bi se 

struktura proizvodnje prilagajala cenam, kot je značilno za tržna gospodarstva, so bile v 

Jugoslaviji delno deregulirane cene tiste, ki so se morale prilagajati (so bile »prilagojene«) 

nerealni strukturi proizvodnje.  

 

Z ohranjanjem nadzora nad cenami nekaterih proizvodov oziroma proizvodnih virov je 

KPJ podjetjem po eni strani želela preprečiti domnevno neupravičeno dvigovanje cen 

oziroma cenovno inflacijo zaradi naraščanj proizvodnih stroškov,
69

 po drugi strani pa je bil 

dvig cen nekaterih končnih proizvodov celo zaželen. KPJ se je namreč zavedala, da se je v 

Jugoslaviji zaradi izrazito ekspanzivne monetarne politike pojavil (in se tudi povečeval) 

ogromni denarni presežek; KPJ je menila, da bodo višje cene končnih proizvodov 

absorbirale presežna denarna sredstva v gospodarstvu in nadalje stimulirala investicije,
70

 a 

                                                 
69 Koncept stroškovne inflacije (angl. cost-push inflation) tudi po dveh stoletjih po zapisu Davida Ricarda, da 

so stroški proizvodnje tisti, ki določajo cene, ostaja nepotrjeno dejstvo in jedro spora med pozicijo klasičnein 

keynesianskih šol na eni ter avstrijske šole na drugi strani. Menim, da je spor enostavno rešljiv. Če inflacije 

namreč ne razumemo kot samosvoj cenovni pojav, pač pa njen izvor iščemo v povečevanju količine denarja 

(v ožjem in v širšem smislu), slej ko prej ugotovimo, da je vsak strošek hkrati tudi cena. Drži, da na kratek 

rok obe kategoriji določa gibanje ponudbe in povpraševanja po neki dobrini oziroma po denarju, kot tudi 

drži, da na dolgi rok obstaja nagnjenost k izenačevanju cen in mejnih stroškov proizvodnje. Vendar pa to ne 

drži zato, ker bi pretekli strošek dobrine določal njeno sedanjo ceno, pač pa zato, ker njen sedanji strošek 

(lahko tudi oportunitetni strošek, če o proizvodnji šele razmišljamo) določa, v kakšni količini bo nekdo 

dobrino proizvajal v prihodnosti (glej na primer Hazlitt, 1978, str. 23–26; Hazlitt, 1957). Tako razmišljanje 

lahko enostavno transponiramo tudi na področje trga dela; ni sporno, da pritiski sindikatov k dvigovanju cene 

dela nad nivo mejne produktivnosti dela povzročajo cenovno inflacijo, vendar pa je tako zgolj zato, ker je vse 

od keynesianske revolucije dalje nekakšno splošno sprejeto ekonomsko izhodišče želja po polni zaposlenosti 

in njej prilagojena monetarna politika. Brez ekspanzivne monetarne politike posledica sindikalnih pritiskov 

tako ne bi bila cenovna inflacija, pač pa višja nezaposlenost (glej na primer Spencer, 1975).  
70 V ozadju te ideje se skriva logika Keynesovega multiplikatorja, ki je bil kot kritik liberalizma za KPJ 

bistveno bolj sprejemljiv od avstrijskih ekonomistov. Keynes je menil, da obstaja korelacija med večjo 

nagnjenostjo k potrošnji prebivalstva ter med pozitivnim vplivom porasta investicij na narodni dohodek. Zato 

je predpostavljal, da povečanje varčevanja – ne glede na to, ali gre za prostovoljno varčevanje ali ne – 

negativno vpliva na gospodarsko rast. Keynesova ideja o potrebi po spodbujanju (nezadostnega) agregatnega 

povpraševanja je zaznamovala ekonomsko politiko svetovnih vlad vse do velike stagflacije v sedemdesetih 

letih, ki pa je keynesianizem ni znal pojasniti. Problematičnost Keynesove logike se skriva v tem, da Keynes, 
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se je izkazalo, da taka ekonomska politika vodi v nenadzorovano nihanje med recesijo in 

cenovno inflacijo.  

 

Inflacija je kronična težava v sistemu postala ob koncu druge »uspešne« petletke okrog leta 

1960. V primerjavi z letom 1957 se je industrijska proizvodnja do takrat povečala za 

približno 70 odstotkov, rast bruto nacionalnega dohodka pa je bila za 8,6 odstotkov višja 

od predvidene. Kot je razvidno iz Tabele 8, so bili rezultati v času druge petletke občutno 

boljši od predvidenih. 

 

Tabela 8: Načrtovana in realizirana rast v obdobju med letoma 1957 in 1961 

Kategorija 

Načrtovana rast 

(odstotki) 

Realizirana rast 

(odstotki) 

Bruto nacionalni dohodek 54,4 63 

Industrijska proizvodnja 70 70 

Kmetijska proizvodnja 41,2 59,8 

Izvoz 75,4 76,7 

Uvoz 41,9 70,5 

Osebna potrošnja 34–40 45,8 

Vir: C. Lanyan, The Yugoslav Experiment with Self-governing Market Socialism, 1982, str. 85. 

  

Vendar pa je treba dodati, kot opozarja Lanyan, da je bil strošek za dosego teh ciljev velik. 

Z izvozom je Jugoslavija v letu 1956 pokrila 87 odstotkov uvoza. Do leta 1961 je ta 

količnik padel na 69 odstotkov; plačilnobilančni primanjkljaj se je povišal za skoraj  

600 odstotkov, v gospodarstvu pa so kljub ravnotežju na makronivoju podobno kot v SZ 

očitna začela postajati neravnovesja na mikronivoju; v nekaterih panogah je bila 

proizvodnja prevelika, v drugih pa so se pojavljala pomanjkanja (Lanyan, 1982, str.  

84–89). Jugoslavija se je že dobro desetletje pred zahodnim svetom bila prisiljena soočiti s 

stagflacijo, tj. z istočasnim obstojem velike cenovne inflacije in naraščajoče 

nezaposlenosti.  

 

                                                                                                                                                    

kot je sam priznal v svoji Splošni teoriji (Keynes, 1936, str. 329), ni upošteval nobene teorije kapitala in časa. 

Zato je ob neupoštevanju dejstva, da tudi varčevanje ni nič drugega kot odložena potrošnja, zanemaril vpliv 

kreditne ekspanzije na proizvodno strukturo v gospodarstvu (za odlično kritiko Keynesove teorije iz časa, ko 

je bila na višku popularnosti, glej na primer Hahn, 1949, str. 92–105; za sodobno kritiko glej na primer 

Huerta de Soto, 1998, str. 558–564). Prav tako avstrijski ekonomist (tako po narodnostni pripadnosti kot tudi 

po teoretskem pristopu k ekonomski teoriji) Machlup je na primeru avstrijskega gospodarstva v času po prvi 

svetovni vojni ponazoril, da nerazumno spodbujanje potrošnje ne vodi v progresijo, pač pa v regresijo 

gospodarstva. Zapisal je: »Avstrija je dosegala odlične rezultate na petih področjih: povečala je javne izdatke, 

plače, socialne prejemke, bančne kredite in potrošnjo. Po vseh teh dosežkih je bila na pragu uničenja,« 

(Machlup, 1935, str. 13).  
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3.3 Inflacija kot vezivno tkivo finančnega sistema 

 

Inflacija v smislu večno ekspanzivne monetarne politike je bila po drugi strani zaradi tega, 

ker odločanje o obstoju podjetij in njihovi namembnosti ni potekalo po ekonomskih, pač pa 

političnih kriterijih, in je zato sistem zahteval stalno neinstitucionalizirano vmešavanje 

oblasti v gospodarstvo,
71

 trajen pojav (Dorn, 1978; glej tudi Ribnikar, 2007a).  

 

Pretirano in povečini neracionalno investiranje je bilo podobno kot v vseh socialističnih 

gospodarstvih tudi pri nas poleg osnovnih ideoloških izhodišč posledica predvsem treh 

vzrokov:  

 

1. brez jasnih in predvsem delujočih cenovnih signalov in brez odločanja na podlagi 

finančne vzdržnosti teh investicij odločitve že a priori ne morejo biti racionalne – KPJ 

se je zavedala, da vse njene odločitve verjetno niso racionalne, vendar je bila tudi 

odločena, da pomanjkanje kvalitete »nadoknadi« s kvantiteto;  

2. brez lastniške odgovornosti za doseganje čim večjega dobička (in v gospodarstvu, kjer 

to niti ni bil namen investiranja), je povečevanje proizvodnje najlažji način za 

doseganje zastavljenih ciljev – gre za t.i. risk-averting obnašanje poslovodstev 

(Winiecki, 1986a, str. 209; Winiecki, 1986b);  

3. če denar v sistemu obravnavamo kot eksogenega, in torej monetizacija dolga podjetij v 

kolektivnem lastništvu nikoli ni vprašljiva, je racionalno investiranje nemogoče 

zagotoviti.
72

  

 

Da bi sistem navzven deloval, je bila za investiranje na podlagi neekonomskih kriterijev 

potrebna inflacija oziroma ekspanzivna monetarna politika. Vsi dolgoročni ali srednjeročni 

krediti podjetjem so bili anuitetni, zato so nedobičkonosne družbe z novimi posojili vračale 

stara. Ker so družbe to počele z amortizacijskimi sredstvi, so družbe v želji po doseganju 

vsaj simboličnega dobička finančne odhodke poskušale nadomestiti z zviševanjem cen 

svojega blaga, kar pa je na makroravni ustvarjalo inflacijo. Harold Lydall je nekoč stalno 

devalviranje jugoslovanske valute (dinarja) skušal pojasniti z resnico, da je politično bolj 

sprejemljivo, če vlada devalvira valuto in šele nato dopusti deflacijo (Lydall, 1989, str. 83). 

Deflacija brez predhodne devalvacije namreč pomeni padec nominalnega povpraševanja. 

Vendar pa je očitno, da je bila inflacija kot orodje prerazdeljevanja od uspešnejših podjetij 

k manj uspešnim nujna; Jugoslavija bi se brez nje in brez posledično negativnih realnih 

obrestnih mer, zaradi česar je pri posojilih dejansko šlo za nepovratna sredstva, zrušila že 

nekaj desetletij prej.  

                                                 
71 Čeprav se je o novih investicijah, bodisi o nastanku novega podjetja bodisi o rasti obstoječega, odločalo na 

osnovi napačnih tržnih informacij, vse odločitve niso bile enako napačne. Ribnikar opozarja (2007b, str.  

13–14), da so bile bolj zgrešene ravno odločitve v zvezi s t.i. »narodnogospodarskimi prioritetami«, torej s 

tistimi investicijami, ki so ponavadi imele veliko podporo na vseh ravneh.  
72 Gre za problem mehke proračunske omejitve, ki sem ga sicer že omenil pri obravnavi sovjetske 

problematike, v povezavi s kapitalističnimi gospodarstvi pa ga obravnavam v naslednjem poglavju. 
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Vendar pa se je na strani upnikov čez čas začela zmanjševati nagnjenost k finančnim 

prihrankom. Ko se je izkazalo, da je teh premalo za financiranje nujnih investicij, je KPJ 

naredila še zadnjo »napako«: prebivalstvu je dovolila vloge, denominirane v tujih valutah. 

Tako se je začelo zadolževanje v tujini, ki je ob vedno bolj naraščajočih emisijah denarja v 

osemdesetih letih pripeljalo do finančnega kolapsa države (Ribnikar, 2007a).  

 

3.4 Ključne ugotovitve 

 

Če je bil praktičen neuspeh sovjetskega gospodarstva vedno dober argument proti 

centraliziranemu upravljanju gospodarstva in institutu državne lastnine, potem je bil kolaps 

Jugoslavije smiselni argument proti plansko-tržnemu keynesianizmu in institutu družbene 

lastnine – na boleč način smo se namreč naučili, da v gospodarstvu, kjer so vsi lastniki 

vsega, dejansko nihče ni lastnik ničesar, zaradi česar v takem sistemu ne obstaja motivacija 

za akumulacijo kapitala in racionalno investiranje. Po drugi strani pa lahko zapišem tudi, 

da tudi če bi želja po racionalnem investiranju obstajala, le-to zaradi izrazito popačenih 

cenovnih signalov – tako zaradi jugoslovanskega pojmovanja cenovnega sistema, ki naj bi 

odražal neko arbitrarno idejo pravičnosti, kot tudi zaradi pretirano permisivne denarne 

politike – de facto ni bilo mogoče. Iz jugoslovanskega neuspeha bi se morali naučiti, da 

denar kot neodtujljivi element cenovnega sistema vsakega kolikor toliko tržnega 

gospodarstva ni in v nobenem dolgoročno vzdržnem ekonomskem sistemu ne more biti v 

celoti eksogeno upravljan in hkrati tak element, ki bi posameznim ekonomskim subjektom 

omogočal racionalno alokacijo lastnega interesa (virov, dohodka, dela) med posamezne 

strukture proizvodnje in s tem med sedanjo in prihodnjo porabo.  

 

4  POZABLJENE LEKCIJE DEBATE O EKONOMSKI 

KALKULACIJI V SOCIALIZMU: PRIMER SODOBNIH TRŽNIH 

GOSPODARSTEV 

 

4.1 Kako trgi pravzaprav delujejo? 

 

Čeprav popolnega soglasja o (ne)popolnosti instituta trga vse do danes ekonomisti niso 

dosegli, se jih večina strinja, da trgi vendarle delujejo. Pravzaprav celotna sodobna 

ekonomska teorija – tudi na podlagi praktičnih neuspehov centralnoplanskih alternativ –

temelji na izhodišču, da agenti oziroma posamezniki prek instituta svobodne menjave 

lahko brez centralnega nadzora ali centralnih usmeritev sodelujejo v izjemno produktivnem 

sistemu in tak sistem z nezavednim izkoriščanjem specializacije in delitve dela s svojimi 

dejanji pomagajo soustvarjati. Hkrati se ekonomisti strinjajo, da je tak – spontani – 

družbeni red oziroma družbeni pristop k alokaciji virov močno odziven na spremembe v 

porabniških preferencah, tehnoloških zmožnostih in razpoložljivosti virov. Velja, da je 

ortodoksna ekonomska teorija v zadnjem stoletju dosegla izjemen napredek pri razlagi 
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procesa odločanja posameznega ekonomskega agenta v stanju tržnega ravnotežja, a 

moramo po drugi strani priznati tudi, da je bila podobno neuspešna pri poskusih razlage, 

kako do vzpostavitve tržnega ravnotežja in s tem do relativno uspešnega delovanja trga od 

začetne točke, kjer se posamezniki soočajo s težavo pomanjkanja (ali alternativno izrazito 

asimetričnostjo) informacij, sploh pride. Ortodoksna teorija trga pravilno trdi, da je obstoj 

decentraliziranih odločitev posameznikov znotraj okvira delujočega trga – mehanizma 

usklajene izmenjave dobrin in hkrati informacij – vsekakor možen ter da istočasno 

obstajajo določeni vzgibi, ki spontano, tj. brez elementa centralnega nadzora oziroma 

usmeritev, omogočajo vzpostavitev ravnotežnostnega stanja. Vendar pa ortodoksna teorija 

vse do danes še vedno ni uspela ponuditi zadovoljive razlage, zakaj in čemu bi cene kot 

mehanizem usklajevanja in hkrati samega generiranja delovanja trga brez diskrecijskih 

posegov v ekonomski sistem premikale ponudbo in povpraševanje proti točki tržnega 

ravnotežja. Vemo, da se v tej točki – kjer velja enakost ponudbe in povpraševanja – trg 

počisti; enostavneje bi lahko dejali tudi, da v tej točki v vsakem trenutku povpraševalci po 

določenem blagu lahko želeno količino blaga dobijo po ceni, ki so jo za blago pripravljeni 

plačati. 

 

Problem relativno ozko naravnane ortodoksije v ekonomski znanosti je v veliki meri 

posledica marshallianskih in walrasianskih tradicij oziroma vplivov teh dveh pristopov na 

razvoj neoklasične ekonomske misli po sprva precej homogenih stališčih v času 

marginalistične revolucije.
73

 Kot sem že omenil v prvem delu naloge, je v neoklasična 

teorija zgrajena na temelju tržnega ravnotežja, ki ga razume kot rešitev sistema 

ravnotežnostnih enačb, izpeljanih iz funkcij ponudbe in povpraševanja. Predpostavlja, da 

delovanje trga vedno lahko opišemo s tremi pogoji: 

 

                                                 
73 Merhar (2002; glej tudi Merhar, 2010) ugotavlja, da neoklasična ekonomska in družboslovna misel 

prevladuje v programih tranzicijskih držav. Ker meni, da so neoliberalistični globalizacijski procesi 

protislovni (po njegovem mnenju liberalistična ekonomika zamenjuje odnose med ljudmi z odnosi ljudi do 

stvari, posledično pa produkcijskih odnosov ne zna pojasniti), predlaga vnovično kritično analizo 

neoklasičnih ugotovitev, saj te danes predstavljajo osnovo za nadgradnjo številnih poslovnih, managerskih in 

marketinških disciplin. Kot zagovornik heterodoksne interpretacije ekonomske realnosti Merhar meni, da bi 

se bilo potrebno vprašati, zakaj je s transformacijo socialistične etatizacije hkrati prišlo tudi do transformacije 

politične ekonomije kot družboslovne znanosti v ekonomiko kot naravoslovno-psihološke znanosti (tudi 

Merhar nasprotuje konceptu walrasianskega statičnega ravnotežja), obenem pa avtor ugotavlja, da ta idejni 

prehod liberalistično prostotržno strukturo gospodarstva zahteva za manj razvita področja sveta, ne pa tudi za 

gospodarsko razvita področja, katerih tržne strukture gospodarstva so omejenokonkurenčne, tj. oligopolne in 

monopolne. Kot je razvidno iz mojega dela, se z avtorjevimi zaključki oziroma predlaganimi usmeritvami za 

ekonomsko politiko ne morem strinjati, čeprav tudi sam neoklasične ugotovitve razumem kot neuporabne za 

interpretacijo ekonomske realnosti. Do njih je kritična tudi francoska regulacijska šola (Alain Lipietz, Robert 

Boyer, Antonio Negri, …), ki podobno kot ostale heterodoksne šole uči, da je neoklasični pristop pretirano 

enostranski, nerealen in nezmožen zajeti izkušnje odločevalcev iz njihovih izkušenj in družbenih odnosov, ki 

soustvarjajo njihov obstoj. Po mnenju avtorjev šole, ki jo enačimo tudi s postfordizmom, so gospodarska 

nihanja, ki jih šola interpretira kot odstopanja od družbeno sprejetih norm proizvodnje in potrošnje, njihova 

posledica pa je inflacija, sama po sebi najboljša kritika koncepta walrasianskega ravnotežja (glej na primer 

Boyer, 2007). 
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1. V sistemu tržne konkurence mora za določeno dobrino ali storitev priti do takojšnje 

vzpostavitve ravnotežnostne cene (trg mora biti v vsakem trenutku zmožen hipoma 

pripeljati do točke ravnotežja). 

2. Sistem tržne konkurence mora posledično v vsakem trenutku zagotavljati takojšnjo 

vzpostavitev stanja ravnotežja na vseh trgih v ekonomskem sistemu, ki je predmet 

proučevanja. 

3. Da je možno zadostiti prejšnjima dvema pogojema, morajo v ekonomiji veljati razmere 

popolne konkurence.
74

 

 

Verjetno ni treba posebej poudarjati, da pri takem pogledu na delovanje trga in s tem 

gospodarstva prihaja do vsaj dveh nepremostljivih težav; po eni strani so predpostavke 

modela izrazito nerealistične, po drugi strani pa bi lahko zapisali tudi, da so neoklasične 

predpostavke medsebojno kontradiktorne. Z modelom, ki predpostavlja, da v ekonomiji 

vsakič in vedno veljajo razmere popolne konkurence, namreč ne moremo pojasniti, kako 

nepopolno znanje posameznikov (agentov) v ekonomskem sistemu lahko pomaga (ali tudi 

ne more pomagati) ustvarjati izboljšano medsebojno znanje v ekonomiji. Neoklasičen 

model je smiseln opis nespremenljivega gospodarstva, kjer so pogoji – porabniške 

preference, razpoložljivost virov in tehnologije ipd. – vedno enaki, kjer ni tveganja, 

negotovosti in potrebe po akumulaciji znanja, a je po drugi strani neuporaben za razlago 

realnega sveta, ki ga definirajo izrazite karakteristike tržnega neravnotežja (Kirzner, 1997).  

 

Če na trg ne želimo gledati statično, kot to počne neoklasična teorija, je v teoretično 

razlago treba vključiti tisto dinamično silo, ki se odziva in hkrati sama povzroča 

spremembe v cenah in količinah – podjetništvo. Le-to lahko definiramo kot nenehni proces 

iskanja (odkrivanja) priložnosti, ki jih razumemo kot obstoj potencialnega dobička v 

določeni točki v času. Ker vsak posameznik v ekonomskem sistemu ravna v skladu s 

svojimi preferencami, ki so znane le njemu samemu, in ker se vsak posameznik v 

ekonomiji udejanja v razmerah negotovosti, njegova dejanja pomenijo povod za odmik od 

stanja mirovanja (ravnotežja) v ekonomskem sistemu. Dobiček kot posledica 

podjetnikovega pravilnega napovedovanja prihodnjih potreb in želja posameznikov v 

ekonomskem sistemu je tako v avstrijski teoriji trga, ki jo lahko izpostavimo kot šolo, ki je 

najbolj kritična do neoklasične analize in se v pojmovanju pomena delujoče konkurence od 

nje najbolj radikalno razlikuje, ključen kot instrument določanja najbolj smiselne 

proizvodne strukture v ekonomskem sistemu. Če ga neoklasična šola razume zgolj kot ex 

post dejstvo, za katerega v ozkih okvirih statične (popolne) konkurence ni prostora, je v 

očeh avstrijske šole potencialni dobiček katalizator podjetniškega tekmovanja ali, kot bi 

lahko alternativno zapisali, dinamične konkurence (Huerta de Soto, 2010, str. 6–11). 

                                                 
74 Ko govorimo o popolni konkurenci, imamo ponavadi v mislih izvirno definicijo tržne strukture, ki jo je 

podal Knight na začetku 20. let 20. stoletja. Temeljne predpostavke popolne konkurence so veliko število 

kupcev in prodajalcev na trgu, pri čemer domnevamo, da se oboji obnašajo racionalno (maksimirajo 

zadovoljstvo oziroma profit), popolna informiranost vseh akterjev na trgu, homogeni produkti oziroma 

storitve ter prost vstop in izstop iz panoge (Knight, 1964, str. 174–195).  
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Škerlič (2008, str. 8) je pravilno zapisal, da v neoklasičnem ravnotežju »ni prostora za 

podjetnika, saj podjetnik destruktivno vpliva na idealno ravnotežje, ker z uvajanjem novih 

proizvodov ogroža popolno konkurenco. Neoklasična ekonomija ne more opredeliti 

podjetnika kot del sistema, ampak ga prepoznava kot zunanji dejavnik, tako kot vreme, 

vladno politiko, vojne in tehnološki napredek.« 

 

Za predstavitev cenovne teorije, s katero bi lahko ustrezno opisali delovanje trgov v 

kapitalističnih gospodarstvih, je potreben odmik od neoklasičnega gledanja na cene kot 

inpute v sistemu n-tih enačb, ki jih istočasno rešujemo in s tem iščemo ravnotežje. Teza, da 

se cene oblikujejo v odvisnosti od redkosti določene dobrine (blaga) ali storitve, je sicer 

pravilna in dvom vanjo ni potreben. Z gotovostjo lahko zapišemo, da na nivoju 

posameznika njegovo dojemanje redkosti razpoložljivih inputov vpliva na njegovo 

maksimiranje lastne koristnosti oziroma na njegovo ekonomsko aktivnost. Izgradnja 

realističnega cenovnega modela seveda pomeni, da termina maksimiranje koristnosti ne 

razlagamo tako ostro, kot to počne neoklasična smer; maksimiranje koristnosti namreč ne 

zahteva ne kardinalnega obravnavanja koncepta koristnosti ne popolne informiranosti 

posameznika. Ta je racionalen, ker je prepričan, da bo s svojimi dejanji pozitivno prispeval 

k zadovoljitvi njemu najbolj nujne potrebe in z racionalnostjo v smislu nezmotljivosti nima 

nič skupnega. Posameznikova racionalnost izhaja iz njegovih dejanj in iz njegovega 

lastnega – subjektivnega – vrednotenja sveta okoli njega (glej na primer von Mises, 1996, 

str. 19). 

 

Na nivoju celotne družbe lahko zapišemo, da pojav redkosti določenih virov (dobrin, 

storitev) opredeljuje družbene koristi, ki izhajajo iz cenovnega sistema, ki je sposoben 

pretvoriti relativno redkost teh istih virov v celovito cenovno strukturo, ki spodbuja 

posledično učinkovito oziroma ekonomično (lahko bi zapisali tudi racionalno) uporabo 

virov, bodisi s strani proizvajalcev bodisi s strani končnih porabnikov. 

 

Vendar pa je za delovanje cenovnega sistema poleg neoklasične resnice značilno vsaj še 

dvoje (Kirzner, 1988, str. 4): 

 

1. cene so pomembne z vidika informacij; 

 

Širši vidiki družbene koristnosti delujočega cenovnega sistema izhajajo iz dejstva, da so 

cene brez diskrecijskega poseganja v cenovni sistem (ali še bolje: le v tem primeru) lahko 

učinkovit način za zagotavljanje toka informacij z enega dela gospodarstva na drugega.
75

 

Če cene namreč v celoti odražajo ponudbe in povpraševanja sodelujočih akterjev na trgu, s 

tem predstavljajo visoko učinkovit sistem potrebnih informacijskih signalov, s čimer se 

izognemo potrebi po iznajdbi alternativnega sistema prenašanja dovolj natančnih 

                                                 
75 Od enega posameznika do drugega znotraj posamezne panoge, ter kar je še pomembnejše, od posameznika 

na enem trgu do posameznika na vseh drugih trgih. 
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informacij do drugih akterjev na trgu.
76

 Če na primer pride do nenadnega upada v 

proizvodnji določenega izdelka, pri čemer ni niti najmanj pomembno, zakaj do tega pride, 

bo porast tržne cene tega izdelka ceteris paribus zainteresirane akterje na trgu seznanil z 

dejstvom, da bo pri obstoječem povpraševanju po izdelku tržno ravnotežje mogoče doseči 

le pri višji ceni. Popolna informiranost (poznavanje vzrokov) ni potrebna, zadostuje porast 

cen. 

 

2. cene so potrebne za obstoj podjetniške aktivnosti. 

 

Diskrepanca med dejanskimi stroški in med cenami, po katerih – po njihovem mnenju – 

podjetniki lahko zadovoljijo prihodnje povpraševanje porabnikov, je gonilo podjetniške 

aktivnosti. Tržno gospodarstvo je tako neločljivo povezano z institutom dobička, pri čemer 

je nepomembno, ali podjetniki investirajo zato, ker pričakujejo dobiček zaradi boljše 

konkurenčnosti na stroškovni strani, ali zato, ker bolje od ostalih predvidevajo prihodnje – 

še ne izražene – potrebe oziroma želje ljudi (glej na primer von Mises, 1951). 

 

Po zgornji razširitvi neoklasične cenovne teorije postaja očitno, da je delovanje cenovnega 

sistema za obstoj tržnega gospodarstva ključno. Vendar je po drugi strani treba opozoriti, 

da denarna kalkulacija v vseh primerih ni možna in da je v primerih volatilnosti vrednosti 

denarja lahko zelo zavajajoča. Ključno in hkrati tudi nedvoumno pa je brez dvoma 

spoznanje, da obstoj in delovanje cenovnega mehanizma (znotraj širšega institucionalnega 

okvira, kot ga določa neoklasična šola) opozarja, da ekonomski problem, s katerim se 

družba sooča, ni tehnično vprašanje, kako alocirati dane
77

 vire med različne načine 

uporabe, ampak je prej vprašanje, kako zagotoviti najbolj smiselno uporabo virov s strani 

posameznikov v družbenoekonomskem sistemu, pri čemer je relativna smiselnost oziroma 

pomembnost ciljev, ki jih z uporabo virov želijo doseči, poznana le posameznikom samim. 

Sodobna ekonomija tako pojasnjuje, kako lahko nastane razširjeni red (tržni 

družbenoekonomski sistem) in kako ta »vzpostavi proces zbiranja informacij, sposoben 

priklicati in dati v uporabo široko razpršene informacije, ki jih ne bi zmogla v celoti 

poznati, posedovati ali nadzirati nobena centralna planska direkcija, kaj šele posameznik. 

Institucije za zbiranje informacij, denimo trg, nas usposabljajo za uporabo tako razpršenih 

in nepreglednih védenj, potrebnih za oblikovanje nadindividualnih okvirov. Odkar so se 

razvile institucije in tradicije, ki temeljijo na teh okvirih, ni nobene potrebe več, da ljudje 

težijo k dogovoru o enotnem cilju (kot v majhnih tolpah). Široko razpršeno védenje in 

spretnosti zdaj neposredno stopajo v igro za različne cilje (Hayek, 1992, str. 18).« 

 

                                                 
76 T.i. decision makers. 
77 Če razmišljamo o »danih« virih, najpogosteje predvidevamo, da so dani posameznemu odločevalcu, ki 

tehnični problem alokacije rešuje na podlagi določenih – bolj ali manj popolnih – informacij. 
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4.2 Stohastičnost ekonomskega reda in pomen institucij 

 

Na videz tavtološka izjava, da je sodobni tržni red neločljivo povezan z našim spoznanjem, 

da med ekonomskim in tehničnim problemom ni neke neposredne povezave, ter 

razumevanje, da brez uporabe delujočega cenovnega mehanizma ni mogoče rešiti 

ekonomskega problema družbe, četudi lahko brez težav rešimo tehničnega, je v določenem 

institucionalnem okolju ključna za izgradnjo teoretičnega konstrukta spontanega reda. 

Tega lahko soočimo z načrtno vzpostavljenim (komandnim) redom, temelječim na nizu 

prisilnih ukazov ali administrativnih zahtev. Pri tem je zanemarljivega pomena, ali imamo 

v mislih socialistične ureditve, katerim smo bili priča v dvajsetem stoletju, birokratski 

ustroj keynesianskega mešanega gospodarstva ali pa kaj tretjega; ključno je zgolj 

razlikovanje med naravnim redom (ali cosmos) na eni strani in načrtno ustvarjenim redom 

(taxis) na drugi.
78

 Tri najpomembnejše razlike med obema pristopoma k družbeni 

organiziranosti prikazujem v Tabeli 9. 

 

Tabela 9: Cosmos in taxis – temeljne razlike 

Kategorija Cosmos Taxis 

Možnost družbene 

koordinacije 

Do nje pride spontano zaradi 

podjetništva, ki skozi 

možnosti dobička stalno 

odkriva in preprečuje 

družbene anomalije. 

Protagonist ekonomskega 

procesa je podjetnik. 

Vsiljena od zgoraj prek 

prisilnih ukazov in 

regulacije – izrazito 

hierarhično odločanje. 

Protagonist ekonomskega 

procesa je birokrat. 

Zavestnost pri sprejemanju 

kolektivnih odločitev 

Za obstoj družbenih 

procesov ključni zakoni in 

institucije niso plod 

namerne stvaritve, ampak so 

se razvili iz navad in 

akumuliranega preteklega 

znanja. Prevladuje 

apriorizem. 

Ukazi in ukrepi nadzora so 

produkt zavestnega ravnanja 

organizirane avtoritete, a so 

kljub temu neracionalni. 

se nadaljuje 

                                                 
78 Posebej velja izpostaviti, da uporaba termina »red« ne implicira nobenih avtoritarnih vzgibov. S pojmom 

red namreč označujemo stanje, v katerem je mnogo elementov različnih vrst tako medsebojno povezanih, da 

lahko na podlagi našega razumevanja posameznih prostorskih ali časovnih delov celotne strukture pravilno 

napovemo prihodnja stanja preostalih delov ustroja – ali pa vsaj izrazimo pričakovanja, katerih prihodnja 

uresničitev je precej verjetna (Hayek, 2003, str. 36). 
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nadaljevanje 

Kategorija Cosmos Taxis 

Prevladujoči odnosi v družbi 

Prevladujejo abstraktni, 

ekonomski in poslovni 

odnosi. Med svobodnimi 

posamezniki brez potrebe po 

altruizmu velja načelo 

recipročnosti (lat. do ut des). 

Prevladujejo politični 

odnosi – organizacija je 

izrazito etatistična. 

Vir: J. Huerta de Soto, The Austrian School, 2010, str. 92–94; F. A. Hayek, Law, Legislation and Liberty: 

Volume II, 2003, str. 36–54. 

 

Smisel delitve na dve medsebojno nezdružljivi vrsti reda ni dokazati, da je kateri sistem od 

njiju v smislu ekonomske učinkovitosti ustreznejši, pač pa prej opozoriti, da je razvoj 

tržnega gospodarstva, kot ga poznamo danes, neločljivo povezan s prvim prikazanim 

redom. Njegov razvoj je bil pogojen s predhodnim konstituiranjem morale, norm in 

tradicije v najbolj širokem pomenu besede. Z gotovostjo je mogoče trditi, da je evolucija 

tržnega – kapitalističnega – gospodarstva v preteklosti potekala spontano, brez 

centraliziranega odločanja o razvoju sistema, s čimer pa seveda ne trdim, da ta evolucija ni 

pomenila konvergence proti nekaterim limitam. Prej nasprotno; prepričan sem, da je samo 

spontanost oziroma centralizirano nedoločljivost razvoja tega sistema možno precej 

enostavno povezati z idejo določenega determinizma v tržni družbi; treba se je le zavedati 

temeljne predpostavke, da je objektivni zakon, ki je določal tako limite kot tudi postopek 

konvergence, morala in tradicija. Zato je pravo vprašanje, ki bi ga morala poskusiti 

razložiti vsaka ekonomska teorija, vprašanje, kako institucionalni kontekst
79

 vpliva na 

ekonomsko učinkovitost sistema, kakorkoli le-to že definiramo. Tako danes po eni strani 

vemo, da socialistični model planirane industrializacije ni ponudil pravega 

institucionalnega okvira za trajni ekonomski razvoj, po drugi strani pa je relativno 

enostavno dokazati, da so tržna gospodarstva ob predpostavki prisotnosti vladavine prava, 

katere namen je zaščita pravic posameznikov in njihovih temeljnih svoboščin, v zgodovini 

dosegala visoke stopnje rasti. 

 

Gwartney, Lawson in Block ugotavljajo (1996), da obstaja močna pozitivna korelacija med 

t.i. ekonomsko svobodo in ekonomsko učinkovitostjo, izraženo z BDP per capita. 

Ekonomsko svobodo podobno kot Mises dobrih sedemdeset let pred njimi definirajo z 

                                                 
79 S tem terminom označujem same temelje vsakega – ne samo kapitalističnega – družbenoekonomskega 

sistema, tj. formalne institucije (tiste, ki jih je mogoče diskrecijsko določati in prek njih dosegati določene 

namene le s pomočjo formalnega sankcioniranja – na primer pravila, zakonodaja ipd.) in neformalne 

institucije (tiste, ki so podvržene evolucijskemu razvoju in imajo močan vpliv tudi brez njihove formalizacije 

– na primer jezik, kultura ipd.). Za obširnejšo definicijo glej na primer Brousseau & Glachant (2008, str.  

64–81). Omeniti velja tudi Černeta, ki institucije (pravilno) definira kot dejansko ponavljajoče se relativno 

dolgotrajne oblike odnosov med ljudmi, kjer v njihovem okviru posamezni subjekti (posamezniki ali pa 

skupine ljudi) uveljavljajo sebe in svojo življenjsko dejavnost kot individualna ter družbena bitja na podlagi 

nekih prevladujočih (celo sankcioniranih) vrednot (Černe, 1964, str. 10). 
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možnostjo svobodne izbire, zaščito zasebne lastnine in pravico do menjave
80

 ter 

ugotavljajo, da najmočnejšo rast dosegajo države, kjer: 

 

1. je denar zaščiten kot hranitelj vrednosti in splošni menjalni posrednik; 

2. je zagotovljena pravica do svobodnega odločanja o vzorcih porabe in proizvodnje; 

3. je diskrecijska moč obdavčevanja nizka (kjer je fiskalna politika predvidljiva in vsaj na 

kratek rok nespremenljiva); 

4. je zainteresiranim akterjem na trgu omogočena svobodna menjava tudi preko 

nacionalnih meja. 

 

Zapišemo lahko, da je ekonomska učinkovitost na nek način funkcija naštetih pravil igre, 

pri čemer je vezivno tkivo, ki povzroča različne stopnje rasti različnih držav kljub 

morebitni implementaciji naštetih pogojev v okvirni obliki,
81

 morala, kultura oziroma širši 

institucionalni okvir. Povedano drugače: ljudje se na ekonomske spodbude odzivajo 

racionalno, odvisno od svojega pogleda na diskrepanco med formalnimi institucijami, ki 

določajo ekonomsko aktivnost v nekem gospodarstvu, in med svojimi vrednotami, 

tradicijo, moralo, torej kulturo. Boettke (2001, str. 251) trdi, da sicer danes vsaj približno 

vemo, kaj je potrebno za doseganje visokih stopenj gospodarske rasti (t.i. ekonomskega 

čudeža), vendar pa po drugi strani manj, kot bi bili pripravljeni priznati, vemo o tem, kako 

tako rast doseči.
82

 

 

 Če tržne transakcije – te so kot odziv na informacije univerzalne in jih ni mogoče izolirati 

– degradiramo na sub rosa obstoj, je ekonomska aktivnost (menjava) omejena in s tem 

razvoj preprečen. Rešitev iz takega nezadovoljivega stanja je možna le ob vpeljavi pravno-

političnih (formalnih) institucij, katerih namen je ustvarjanje ugodnih pogojev za izvajanje 

ekonomske aktivnosti, a je pogoj za uspešnost rešitve tudi skladnost teh formalnih 

institucij z neformalnimi. Pravi smisel ekonomske svobode (in s tem Misesove kritike 

socializma) se tako skriva v spoznanju, da lahko le z zanašanjem na ekonomsko 

kalkulacijo vzpostavimo institucionalni okvir, potreben za njen prihodnji obstoj, s čimer pa 

je pogojena rast spontanega tržnega reda in civilizirane družbe nasploh. Ekonomska 

kalkulacija je torej intelektualni temelj vsakega tržnega gospodarstva (von Mises, 1996,  

str. 259).  

 

                                                 
80 Do podobnih ugotovitev je prišel tudi na primer Sen (2000). 
81 Jasno je, da je povsem enak učinek vsaj zaradi elementa časa, če ne že česa drugega, nemogoče doseči. 

Navedenih »pravil« ekonomskega razvoja seveda ne smemo jemati dobesedno; njihov glavni namen je 

opozoriti, da je ekonomska rast v smislu trajne transformacije proizvodne strukture in pozitivnih realnih 

učinkov na življenja posameznih ekonomskih subjektov (daljša življenjska doba, večja možnost izbire, večja 

kupna moč in s tem manj potrebnega dela za doseganje enakega nivoja ekonomskega blagostanja ipd.) 

dosegljiva le v gospodarstvih, kjer je ekonomska politika vsaj okvirno zasnovana na navedenih temeljih.  
82 S svojo kritiko centralnega planiranja, ki po njegovem mnenju ni ne smiselno ne racionalno, se tako 

dotakne Hayekove kritike konstruktivističnega pristopa k oblikovanju ekonomske politike (Hayek, 1992) in 

tako kot Hayek opozori na ključni pomen epistemološkega dejavnika v razumevanju ekonomije. 
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Hayek je ob tem dodal, da so temeljna civilizacijska orodja – jezik, morala, zakon in denar 

– vsa po vrsti rezultat spontane rasti in ne enoumne kreacije, pri čemer pa je danes očitno, 

da si je organizirana entiteta (država) zadnja dva podredila in ju na nek način deformirala 

(Hayek, 2003, str. 169). V enem svojih zadnjih del je Hayek (1992, str. 40–41) opozoril 

tudi, da bi za institucije lastnine v današnji obliki težko rekli, da so v kakršnemkoli 

pogledu popolne. Težko bi bilo celo razložiti, v čem naj bi takšna popolnost bila, vendar pa 

je jasno, da razvoj kulture in morale zahteva – če naj bo institucija zasebne lastnine karseda 

koristna – preprečitev zlorabe lastnine, za kar pa je potrebno dosledno delujoče, tj. 

institucionalno urejeno okolje, zrelo za prakticiranje konkurence. Največjo nevarnost taki 

institucionalni ureditvi, še dodaja Hayek, pomeni domišljavost razuma in »racionalno« 

vmešavanje v spontani red, kar pa seveda ne pomeni, da pri razširjenem (makro) redu 

premišljena organizacija sploh ni potrebna. Vendar pa mora taka organizacija izhajati iz 

spoznanja, da je vsako gospodarstvo že v samem bistvu stohastično, kar pa močno omejuje 

zmožnost učinkovitega makroekonomskega poseganja vanj.
83

 

 

4.3 Problem negotovosti 

 

Spontanost tržnega reda po drugi strani ne pomeni, da je tak red tudi kaotičen, če o njem 

razmišljamo z vidika teorije kaosa.
84

 Za tak red bi lahko – če bi v popolnosti poznali 

njegova začetna stanja – natančno opisali tudi njegova oddaljena prihodnja stanja. Smisel 

teorije kaosa, kot jo je razumel na primer Benoit Mandelbrot, ni dokazati, da je svet 

kaotičen ali da ga je nemogoče opisati, pač pa namen analize kompleksnih kaotičnih 

sistemov izhaja iz tega, da vsaka še tako majhna začetna negotovost sčasoma vodi do 

kopičenja vedno očitnejših napak. Tako izhodišče je na prvi pogled sprejemljivo tudi za 

ekonomsko analizo, saj ne zahteva predpostavke popolne informiranosti.
85

 Vendar pa je po 

drugi strani podobno nesmiselno kot predvideti popolno informiranost trditi tudi, da so vsa 

dogajanja na trgih (na primer na borzah) povsem naključna.
86

 Samoumevno dejstvo, ki ga 

je mogoče razbrati iz človeške zgodovine, je namreč, da obstaja vzročno-posledična 

                                                 
83 Čeprav je idejo spontanega reda moč zaslediti že pri Adamu Smithu, Hayek pri svoji reinterpretaciji pojma 

ni izhajal iz njegove misli; nanj je močno vplival predvsem keynesiansko navdahnjeni Michael Polanyi, ki je 

prav tako kot Hayek zavračal pozitivizem, a se je po drugi strani od njega najbolj občutno razlikoval 

predvsem po zagovarjanju prilagodljive monetarne politike kot ekonomsko nevtralnega načina, na katerega 

lahko centralna banka ublaži posledice gospodarskih nihanj (M. Polanyi, 1948). Njegov brat Karl Polanyi pa 

je bil do Hayeka še posebej kritičen. Menil je, da svobodni trg vodi v ekonomski zlom in razkol samega 

družbenega reda; če je Hayek menil, da porast vloge države v ekonomski aktivnosti vodi v totalitarizem, pa 

je po drugi strani Karl Polanyi menil, da je ravno obsežno državno trošenje edini možen način za preprečitev 

diktature, do katere vodi povečevanje dohodkovne neenakosti (K. Polanyi, 2001, str. 116).  
84 Teorija kaosa obravnava na videz neurejene dinamične sisteme oziroma poskuša opisati, kako se taki 

sistemi spreminjajo od predvidljivih do popolnoma neurejenih. Temelji na tem, da je včasih sistem močno 

občutljiv za začetno vrednost oziroma da lahko majhne začetne spremembe povzročijo velika nihanja (za 

uvod v teorijo glej na primer Smith, 2007).  
85 Kot sem že dokazal v prejšnjih poglavjih, je ta absurdna. 
86 Taka predpostavka bi na primer pomenila, da pretekla, sedanja ali prihodnja cena določene delnice ni v 

ničemer povezana s cenami drugih delnic. 
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povezava med posameznimi zgodovinskimi dogodki. Homogenega je malo, naključnega 

pa nič.  

 

Problem še vedno ostaja dejstvo, da v sedanjosti ne posedujemo zadostnega znanja
87

 o 

prihodnosti, zaradi česar v analizi ne moremo uporabiti zgolj razuma v tehničnem 

(neoklasičnem) smislu. Kot je menil na primer George Shackle, je vir pomanjkanja tega 

znanja obstoj časa, ki ga iz ekonomske analize ne moremo izločiti. Preteklost ne obstaja 

več, sedanjosti ne moremo v celoti (zadovoljivo) spoznati, prihodnost pa je povsem 

negotova (Frantz, 2005, str. 129). Resnična negotovost pomeni nezmožnost kakršnegakoli 

modeliranja ali predpostavljanja razvoja prihodnjih dogodkov na podlagi statističnega 

vzorca preteklih trendov. Nassim Taleb, ki se podobno kot pred njim že Hume, Mill in 

Popper osredotoča na problem indukcije v logiki, je mnenja, da je vsakršno formalistično 

napovedovanje prihodnosti nesmiselno, saj obstoj za posameznega opazovalca negativnih 

nenapovedljivih dogodkov (ki jih poimenuje s terminom »črni labodi«) tako 

napovedovanje onemogoča – v nasprotnem primeru namreč ne bi šlo za nenapovedljive 

dogodke. Problem izvira iz t.i. osamelcev, torej dogodkov, ki jih pri klasični statistični 

analizi sicer uvrščamo v rep krivulje verjetnostne distribucije. Taleb meni, da so ti repi 

bistveno manj sploščeni, kot to sicer predpostavljamo, zaradi česar so posledice njihovega 

nastopa lahko zelo velike, česar pa matematični modeli, zasnovani na Gaussovi 

porazdelitvi, ne predvidevajo (Taleb, 2007, str. 137–145).  

 

4.4 Planiranje v tržnih gospodarstvih 

 

Problem omejenosti našega znanja zaradi stohastičnosti ekonomskega sistema postane 

očiten, ko razmišljanje transponiramo na monetarno področje. Ko je Hayek govoril o 

deformaciji instituta denarja v sodobnem tržnem gospodarstvu, je imel v mislih nenehne 

devalvacije, katerim so sodobne valute izpostavljene zaradi stabilizacijske 

makroekonomske politike. Kritiziral je torej doktrino, ki jo od izdaje Keynesove Splošne 

teorije leta 1936 poznamo kot keynesianizem. Delo britanskega ekonomista Keynesa na 

nek način pomeni reinkarnacijo nekaterih inflatornih doktrin, ki so pred tem veljale za 

pozabljene,
88

 doktrina pa je zasnovana na predpostavki, da odločitve zasebnega sektorja 

občasno lahko pripeljejo do nezaželenih makroekonomskih učinkov (prenizke stopnje 

agregatnega povpraševanja), ki naj bi jih zato preprečevala ali pomagala omiliti vlada z 

diskrecijskimi posegi v gospodarstvo z vodenjem aktivne fiskalne in monetarne politike. V 

                                                 
87 V ekonomski znanosti ni soglasja ne o najbolj pravilni interpretaciji tega termina (kar v končni fazi lahko 

razlagamo z izrazito diverzifikacijo tudi heterodoksnih ekonomskih šol in z izrazitimi metodološkimi 

razlikami med na primer avstrijsko in postkeynesiansko šolo) ne o sami vlogi znanja v procesu izbire in 

vedenja. Lep primer nesoglasja je lahko na primer nestrinjanje Hayeka in Poppra; če je za prvega znanje 

esencialna lastnost ekonomije, pa znanje pri slednjem za oblikovanje samo ekonomske znanosti nima 

esencialne teže (glej na primer Caldwell, 2006).  
88 Med prve ekonomiste, ki so se sistematično lotili »problema« prenizke potrošnje, sodita na primer Thomas 

Malthus in Thomas Attwood.  
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praksi je keynesianska revolucija pomenila zagovarjanje pomena vladnega trošenja kot 

najboljšega zagotovila za doseganje polne zaposlenosti v gospodarstvu.  

 

Keynes je s stanjem polne zaposlenosti implicitno meril na stanje, kjer so vsi viri prosto 

dosegljivi, zaradi česar naj bi vsak porast denarnih dohodkov prebivalstva v gospodarstvu 

posledično povečal agregatni proizvod. Ker je prepričan, da se agregatni proizvod 

samodejno giblje v enaki smeri kot denarni izdatki, predpostavlja, da vsako povečanje 

dohodkov samodejno vodi do povečanja ponudbe dobrin nižjega in višjega reda (končnih 

dobrin in kapitala), keynesianski sistem tako zanika obstoj redkosti realnih dobrin, 

njegova zapuščina, pred katero je Hayek še posebej posvaril, pa je inflacija. Zanimivo je, 

da se je Keynes nevarnosti inflacije zavedal in leta 1940 tudi zapisal (Keynes, 1940): 

»Poiskati je potrebno način za umik kupne moči s trga; v nasprotnem primeru bodo cene 

naraščale, dokler se razpoložljive dobrine ne bodo prodajale po cenah, ki bodo absorbirale 

povečano količino denarnih izdatkov – prišlo bo do inflacije.« Vendar pa je Keynes, ki je 

vedno imel velik vpliv na mnenje javnosti v Veliki Britaniji, žal umrl, preden bi uspel 

svoje najbolj zveste privržence prepričati o tem, da njegova teorija ni tako splošna, kot so 

jo slednji tolmačili. Keynesianizem, ki je v ekonomski sferi prevladoval vse do stagflacije 

v 70. letih 20. stoletja, je bil v marsičem povsem drugačen, kot bi si želel Keynes sam. 

Keynes je menil, da lahko z ekspanzivno denarno politiko v večini primerov rešimo 

neravnovesje v razmerju med stroški in cenami. A čeprav je na kratek rok z mehanizmi 

monetarne politike možno vplivati vsaj na dolžino časa, ki bi bila potrebna za vzpostavitev 

ravnotežnostnega stanja na trgu, pa se bo le-to na dolgi rok oblikovalo v odvisnosti od 

redkosti posameznih realnih dobrin (na strani ponudbe) in povpraševanja po teh dobrinah. 

Tržne sile so torej tiste, ki edine lahko določijo, ali je neka proizvodna struktura zaželena 

in hkrati vzdržna. V končni fazi je stopnja varčevanja – ki odraža redkost realnih dobrin 

(kapitala) in ne denarja – tista, ki omejuje nivo investicij, ki jih je v gospodarstvu možno 

uspešno realizirati (glej na primer Cochran, 2003; glej tudi Rothbard, 2008). 

 

Do problema pride, ker v vsakem trenutku v času vedno obstaja zgolj ena prava oblika 

monetarne politike; pri tem z besedo prava razumemo tak nabor monetarnih mehanizmov, 

ki ne bo zmotil stanja ravnotežja v gospodarstvu in na ta način na dolgi rok deloval v 

nasprotju s svojimi kratkoročnimi učinki. Kot omenja Hayek (glej na primer 2009a,  

str. 282–295), bi bilo sicer zmotno trditi, da bi sodobni sistemi s svojimi kompleksnimi 

kreditnimi strukturami lahko delovali dovolj dobro brez vsakršnega zunanjega nadzora nad 

monetarnimi mehanizmi, saj denar že po svoji naravi predstavlja nekakšen ohlapni sklep 

(angl. loose joint) v samouravnotežujočem sistemu cenovnega mehanizma in s tem zavira 

njegovo nemoteno delovanje. Cilj monetarne politike mora zato biti, še dodaja Hayek, 

nenehno zmanjševanje razmikov med ravnotežnostnimi cenami in realiziranimi cenami na 

trgu v nekem trenutku v času, in tako zmanjševati verjetnost pojava kasnejših, bolj 

radikalnih korekcij. Vendar pa je jasno, da odstopanje dejanske monetarne politike od 

idealne v ekonomski sistem vnaša potrebo po prilagajanju proizvodne strukture dodatni 
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razpoložljivi likvidnosti.
89

 Centralne banke so v preteklih desetletjih s ciljem dosegati 

polno zaposlenost v gospodarstvu in predvsem zaradi kroničnih težav s proračunskimi 

deficiti v pomembnejših svetovnih gospodarstvih vodile ekspanzivno monetarno politiko, 

ki je bila usmerjena v doseganje pozitivnih kratkoročnih učinkov, kar pa se je dolgoročno 

izkazalo za škodljivo (glej na primer Greaves, 1973, str. 261–274; Rothbard, 1994,  

str. 137–145).
90

 

 

Iz težav keynesianskega obdobja bi se morali naučiti predvsem sledeče: 

 

1. Inflacija kot posledica povečane likvidnosti (povečanja količine denarja v obtoku) 

ponavadi vodi v nadaljevanje ekspanzivne denarne politike, saj bi sicer prišlo do padca 

v (nominalnem) agregatnem povpraševanju in s tem do recesije. Haberler (1946,  

str. 288) je kmalu po keynesianski revoluciji zapisal, da navidezne polne zaposlenosti z 

nadaljnjim dodajanjem likvidnosti na dolgi rok ni možno vzdrževati, hkrati pa je 

gospodarstvo zaradi trajanja obdobja inflacije po določenem času – ko redkost kapitala 

postane očitna, ko rigidnost plač postane problematična in ko ljudje svoja pričakovanja 

in s tem svoje odločitve prilagodijo naraščajoči inflaciji – vedno bolj ranljivo na 

deflacijske šoke. Seveda pa z ekspanzivno denarno politiko korekcije v obliki recesije 

ni možno v nedogled preprečevati, saj bi vedno večje stopnje inflacije, ki bi bile za to 

potrebne, pripeljale do uničenja valute.
91

  

 

2. O splošnem cenovnem nivoju, tj. o odnosu med celotno količino denarja v obtoku in 

celotno proizvodnjo, pri čemer nihanja v tem odnosu povezujemo s spremembami v 

agregatnem outputu, je smiselno razmišljati precej bolj zadržano, kot smo to v smislu 

makroekonomske stabilizacijske politike počeli v preteklosti. Hayek je pokazal (1979, 

str. 10), da stabilizacija splošnega cenovnega nivoja z izravnalnimi denarnimi ukrepi v 

razmerah, kjer bi relativne spremembe cen sicer pomenile padec splošnega cenovnega 

nivoja, privede do podobnih težav – napak o alokaciji kapitala oziroma nevzdržne 

strukture proizvodnje – kot v primerih, kjer z ekspanzivnimi monetarnimi ukrepi 

nosilci ekonomske politike povzročajo porast cen, ki bi, če teh ukrepov ne bi izvajali, 

ostale stabilne.
92 

 

 

                                                 
89 Seveda ob predpostavki, da so učinki deflacije v gospodarstvu vidni bistveno hitreje od učinkov inflacije, 

zaradi česar je slednja politično sprejemljivejša; kot taka je usodno izoblikovala ekonomske politike držav v 

drugi polovici dvajsetega stoletja.  
90 Na dolgi rok smo sicer res vsi mrtvi, kot je šaljivo dejal Keynes (2000, str. 80), vendar pa so nekateri na 

dolgi rok mrtvi ravno zaradi ekonomskih ukrepov, ki jih nosilci ekonomskih politik sprejemajo v skrbi za 

doseganje pozitivnih kratkoročnih učinkov.  
91 Lep primer je nemška hiperinflacija med letoma 1914 in 1923. Za odlično analizo glej na primer Bresciani-

Turroni (2008).  
92 Za pristop k analizi proizvodne strukture, ki upošteva tudi vidik časa (medčasovne preference), glej na 

primer Hayek (1931). 
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3. Gonilo sprememb v strukturi proizvodnje, vsaj dokler o tej razmišljamo kot o vzorcih 

alokacije naše porabe med sedanjostjo in prihodnostjo (med porabniškimi in 

kapitalskimi dobrinami oziroma med dobrinami nižjega in višjega reda), je negotovost, 

ki pa je tudi smisel same uporabe cenovnega mehanizma. 

 

Da so cene kot orodje, ki posameznim porabnikom brez popolnega védenja v vsakem 

trenutku omogoča izrazito subjektivno odzivanje na tržne razmere, nepogrešljive in da brez 

njih ekonomska aktivnost ni mogoča, je prva ključna točka mojega dela. Vendar pa je 

dejstvo, da sodobne ekonomske politike v mnogočem temeljijo na uporabi mehanizmov, ki 

nemoteno delovanje cenovnega mehanizma iz takšnih ali drugačnih razlogov 

preprečujejo.
93

 Zato lahko kot drugo ključno točko izpostavim ugotovitev, da uporaba 

takih mehanizmov cenovni mehanizem deformira do te mere, da njegova uporaba ni več 

niti smiselna niti mogoča. Opozoriti moram na dejstvo, da ni problematična le 

implementacija in trajna uporaba enostavnih intervencionističnih mehanizmov, kot so na 

primer cenovni maksimumi, subvencije, kvote ipd. Za nemoteno delovanje ekonomije je 

celo občutno nevarnejša inflatorna monetarna politika, saj so njeni distorzijski učinki vidni 

bistveno kasneje in v bolj akutni obliki, zaradi česar je potrebna tržna korekcija toliko 

večja. 

 

4.5 Ključne ugotovitve 

 

Čeprav se je naše razumevanje instituta trga v zadnjih dvajsetih letih drastično spremenilo 

tudi zaradi kolapsa netržnih gospodarstev, ekonomska teorija bolj kot kdajkoli prej 

potrebuje vnovičen razmislek o samih metafizičnih temeljih ekonomske znanosti. Sodobna 

aktualizacija Hayekove kritike konstruktivističnega racionalizma – prepoznanje dejstva, 

da je ekonomija stohastičen ali (bolje rečeno) centralno neobvladljiv sistem, namreč vodi 

do jasnega zaključka; na vsak način se je treba vzdržati zagovarjanja ekonomske politike 

(monetarne, fiskalne ali politike deviznega tečaja ipd.), ki bi od države zahtevala ali pa ji 

omogočala centralizirano sprejemanje odločitev o ekonomskih odnosih posameznih 

subjektov v gospodarstvu. Konvencionalni pogled, ki pravi, da naraščajoča kompleksnost 

naše globalizirane ekonomije zahteva več in ne manj centraliziranega upravljanja, bi po 

mojem mnenju morali ovreči. Hayek je na problem opozoril zelo jedrnato, ko je zapisal 

(2003, str. 46–52), da se cosmos trga nikoli ne bi niti mogel niti želel podrediti eni sami 

hierarhiji potreb, saj vedno služi – zavedajoč se tega ali ne – mnogim med seboj 

neprimerljivim vrednotenjem posameznih delov – subjektov znotraj te tržne strukture.
94

  

                                                 
93 Za mojo analizo razlogi za uporabo takih mehanizmov niso bistvenega pomena, saj se osredotočam zgolj 

na pozitivni in ne na normativni vidik ekonomske politike. Tako v tem smislu ni pomembno, ali 

instrumente uporabljamo na primer iz paternalističnih vzgibov države, njene socialne politike ali pa zaradi 

povsem preprostega rent seekinga. 
94 S svojim delom še posebej opozarjam, da Hayeka (podobno kot Keynesa) ne smemo jemati interpretirati 

pretirano linearno, razumeti pa moramo predvsem to, da Hayek – čeprav je bil eden vidnejših piscev, ki jih 

lahko označimo kot podpornike klasičnega liberalizma – nikjer v svojih delih ni eksplicitno zagovarjal 
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V svetu, ki je neskončno bolj povezan od predkapitalističnih časov, naša vztrajna usodna 

domišljavost postaja vedno večji problem. Menim, da bi morali spoznati, da je ravno 

diskrecijska državna ekonomska politika – ki je aplikativna posledica naše obsedenosti z 

idealom popolne informiranosti – tista, ki prek kratkoročno navidezno pozitivnih učinkov 

(na primer znižanja brezposelnosti) na dolgi rok ekonomskim kategorijam škoduje in tako 

v ekonomijo vnaša tiste učinke, ki so s samo institucionalno zasnovo kapitalizma v 

neskladju (prisilno varčevanje, potlačena inflacija, mehka proračunska omejitev ...). 

Diskrecijsko poseganje države v tržno gospodarstvo prek skrbi za hipertrofijo agregatnega 

povpraševanja vodi v problem kroničnih proračunskih deficitov, kar se za nerešljiv 

problem kaže ravno v času upada gospodarske aktivnosti, ko je zviševanje davkov ne le 

neracionalno, pač pa tudi politično tvegano. Tako centralna banka pari passu z vladnim 

spodbujanjem potrošnje običajno izvaja ekspanzivno monetarno politiko, ki vodi v padec 

tržnih obrestnih mer in (kratkoročno) povečanje zaposlenosti. Taka ekonomska politika je 

v političnem smislu sicer privlačna, a po mojem mnenju zaradi neizpodbitnih zakonov trga 

ekonomski sistem začne slabiti predvsem zaradi treh anomalij, do katerih vedno pripelje: 

 

1. začne se pojavljati prisilno varčevanje.  

 

V mislih imam vnovič Hayekovo definicijo prisilnega varčevanja, ki je bližje definiciji 

nekaterih vzhodnoevropskih ekonomistov, kot je na primer Kornai, kot pa Misesu.
95

 Če so 

v nekem gospodarstvu investicije financirane z inflacijo (če se torej denarni tok v razmerju 

do realnih dobrin poveča), upravičenci do novega denarja le-tega lahko porabijo za nakup 

dobrin po cenah iz obdobja pred vbrizganjem dodatne likvidnosti v gospodarstvo, hkrati pa 

tistim, ki do dodatne likvidnosti niso upravičeni, onemogočajo sam nakup teh dobrin. 

Zapišemo lahko, da so ti potrošniki zaradi znižanja svoje kupne moči prisiljeni varčevati. 

Če se agregatno povpraševanje po realnih dobrinah ne bi povečalo (zaradi povečane 

količine denarja v obtoku), cene ne bi narasle oziroma bi morda celo padle, in potrošniki, 

katerih kupna moč bi bila zaradi inflacije sicer prizadeta, bi lahko trošili več, kot bodo 

lahko v novih razmerah na trgu. Očitno je, da je za verjetnost pojava prisilnega varčevanja 

v nekem gospodarstvu ključnega pomena elastičnost ponudbe realnih dobrin; če bi 

povečanju likvidnosti sledilo takojšnje enako relativno dimenzionirano povečanje 

proizvodnje – če bi bila ponudba realnih dobrin povsem elastična – in bi cene zatorej v 

relativnem smislu ostale enake, o prisilnem varčevanju ne bi mogli govoriti. Vendar pa je v 

praksi taka popolna elastičnost ponudbe nepredstavljiva tudi v razmerah hude recesije. 

Povečana likvidnost bo sicer vodila v povečanje ponudbe,
96

 vendar pa bo povečanje 

                                                                                                                                                    

neoliberalne ekonomske politike Margaret Thatcher in Ronalda Reagana. Ravno obratno; Hayek je menil, da 

je liberalizacija sicer pozitivna, kot je pozitivno tudi znižanje vladnega trošenja, vendar pa je po drugi strani 

vneto poudarjal nevarnosti zniževanja davkov pred dejanskim znižanjem vladnega trošenja, saj je v tem 

primeru edini način za financiranje primanjkljaja inflacija (Ransom, 2001). Kot dokazujem s svojim delom, 

so posledice take ekonomske politike ponavadi še bistveno bolj problematične od »zgolj« visokega davčnega 

bremena.  
95 Za temeljitejšo analizo glej na primer Garrison (2004). 
96 Razen v razmerah polne zaposlenosti, seveda. 
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slednje vedno manjše od povečanja prve. Posledično bodo vsaj nekatere cene višje, kot bi 

bile sicer – prišlo bo do prisilnega varčevanja (Haberler, 1946, str. 310).
97

  

 

2. v smislu neracionalne (pretirane) rasti podjetij se začne pojavljati problem mehčanja 

proračunske omejitve (sindrom too big to fail).  

 

V socialističnih gospodarstvih, kjer doseganje dobička ni bilo raison d'être, se ravnatelji 

podjetij niso pretirano obremenjevali, če so le-ta dosegala izgubo, saj je izgubo skoraj 

vedno na tak ali drugačen način pokrila država (na primer z neposrednim financiranjem iz 

proračuna, z dodatnimi premostitvenimi posojili s strani nacionaliziranega bančnega 

sektorja ipd.). Lahko bi dejali, da »poslovno okolje« ni omejevalo razvoja podjetij, 

njihovega trošenja in njihovih varčevalnih navad – njihova proračunska omejitev je bila 

mehka. Zapišemo lahko, da je mehka proračunska omejitev vsebinsko sorodna sindromu 

t.i. moralnega hazarda, vendar pa jo lahko razumemo širše, saj z njo opisujemo bistveno 

bolj kompleksni ekonomski mehanizem (Kornai, 2009). Pri njej ne gre toliko za problem 

odločanja posameznih izoliranih odločevalcev, pač pa za – z makroekonomskega nivoja 

gledano – neracionalne in vzajemne vzorce obnašanja več podjetij, državnih institucij ali 

političnih teles.  

 

Takoj postane jasno, zakaj je sindrom tako ključen za razumevanje težav v sodobnih tržnih 

gospodarstvih. V grobem lahko problem mehke proračunske omejitve tu razumemo kot 

problem ex post iskanja najmanj škodljive izhodne strategije po insolventnosti enega ali 

več sistemsko pomembnih podjetij ali institucij. Očitno je, da bi bil na 

makroekonomskem nivoju problem hkratne insolventnosti več velikih podjetij v smislu 

preprečitve njihovega stečaja nerešljiv brez elastične ponudbe denarja. Ključno vlogo po 

načelu posojilojemalca v skrajni sili (angl. lender of last resort) v sodobnih gospodarstvih 

tako igra centralna banka, vendar pa izkušnje finančnih kriz kažejo, da to načelo ob hkratni 

napačno vodeni ekonomski politiki v gospodarskem sistemu povzroči mehčanje 

proračunske omejitve pri vsaj nekaterih ekonomskih subjektih.
98

 

                                                 
97 Posebej velja izpostaviti, da moje razumevanje problema prisilnega varčevanja ne pomeni revitalizacije 

kvantitetne teorije denarja. Drži sicer, da povečevanje ponudbe denarja pomeni zniževanje njegove kupne 

moči, a je ključnega pomena to, da tisti, ki so na novo izdanega denarja deležni najprej, to razvrednotenje 

občutijo bistveno manj boleče od vseh nadaljnjih udeležencev v menjavi. Povečevanje ponudbe denarja je 

tako inflacijski davek, ki ga za dobro redkih plačajo mnogi (Rothbard, 2008, str. 44–47), pojava prisilnega 

varčevanja pa zgolj s kvantitetno teorijo denarja ne moremo razložiti, saj le-ta zanemarja intenzivnost 

relativnih sprememb cen posameznih dobrin. 
98 Očitno je, da je do aktualne krize prišlo zaradi pretirano ohlapne monetarne politike, neravnovesja v 

makroekonomskih agregatih (izpostavim lahko predvsem plačilnobilančne primanjkljaje) in istočasnega 

napačnega tolmačenja kreditnega tveganja tako s strani poslovnih bank kot tudi s strani državnih institucij 

(listinjenje oziroma sekuritizacija in transformacija tradicionalnega bančnega modela originate to hold v 

model originate to distribute sta se izkazali za zelo napačni odločitvi). Zanimive so vzporednice z veliko 

ameriško depresijo po finančnem zlomu leta 1929. Do nje je prišlo predvsem zaradi:  

1.  drastičnih sprememb v ameriškem bančnem sistemu od leta 1913 dalje, ko so ponovno vzpostavili sistem 

centralnega bančništva (t.i. Sistem zveznih rezerv oziroma angl. Federal Reserve System),  
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3. četudi indeksi CPI mirujejo, lahko govorimo o razrasti potlačene inflacije – ko ta 

postane vidna oziroma ko vidno postane pomanjkanje kapitala v gospodarstvu, 

neizbežno pride do krize (glej na primer Hayek, 1975).  

 

Ekonomska teorija je tako kot pri večini ostalih tem razdeljena tudi pri razlagi kriz. Moje 

prepričanje, da je pojav krize skoraj vedno posledica redkosti kapitala oziroma spoznanja 

trga, da z akumuliranimi prihranki ni možno uspešno zaključiti vseh začetih investicij (kar 

je tipično hayekianska pozicija), je seveda povsem v nasprotju s teorijo racionalnih 

pričakovanj, ki možnosti za nastanek tržne korekcije v obliki recesije ne vidi, z 

monetarizmom, ki nastanek krize pripisuje prenizki likvidnosti, in v končni fazi s 

teorijami, ki temeljijo na idejah keynesianizma; te razloge za pojav kriz iščejo ravno v 

prenizki potrošnji. Različne interpretacije kriz v kapitalističnih sistemih predstavljajo 

preobsežen nabor ekonomske teorije in jih zato v svoje delo nisem vključil. Po drugi strani 

pa se je smiselno vsaj na kratko dotakniti Mises-Hayekove avstrijske teorije, ki je v veliki 

meri nastala kot logična posledica smiselnosti, a ne tudi doslednosti britanske valutne šole 

in njenega preučevanja tokov zlata med posameznimi gospodarstvi, in na nek način 

pomeni ekstrapolacijo tipično wicksellianskega razumevanja vloge obrestnih mer v 

ekonomiji. Teorija predpostavlja, da ima na delovanje tržnega mehanizma ključen vpliv 

odstopanje »tržnih« obrestnih mer od »naravne« obrestne mere (ta je, na kratko povedano, 

tista, pri kateri velja enakost investicij in prihrankov).  

 

Prenizka tržna obrestna mera, do katere pride zgolj ob predhodni kreditni ekspanziji ali ob 

uveljavljanju diskrecijske moči nekaterih institucij, v primerjavi z naravno v gospodarstvu 

povzroči napačne odločitve podjetnikov o alokaciji njihovega kapitala. Ko sčasoma te 

napake postanejo očitne in se razmere na kapitalskih trgih zaostrijo, trg reagira in stremi k 

odpravi napak, kar pa povzroči spremembe v potrošnji. Ni vprašljivo, ali trg deluje; 

vprašanje je le, kakšne so dejanske preference potrošnikov in kdaj bo struktura potrošnje 

(proizvodnje), prizadeta zaradi prenizkih tržnih obrestnih mer, postala nevzdržna. Če bi 

tržne obrestne mere, pri čemer dobičkovno komponento, neposredno povezano s 

tveganjem poslovnih bank, zanemarimo, bile enake naravni obrestni meri in bi na trgu torej 

obstajalo ravnovesje med sredstvi posojilodajalcev in posojilojemalcev, bi trg lahko 

deloval brez težav. Ker pa zaradi različnih institucionalnih vzgibov – na primer zaradi 

intervencionizma centralnih bank v želji po »stabilizaciji« ali »stimulaciji« gospodarstva – 

to ne drži, prihaja do recesij.
99

 Te imajo na trgu torej nekakšno očiščevalno vlogo, saj 

                                                                                                                                                    

2.  uslišane potrebe po monetizaciji dolga ali natančneje proračunskih primanjkljajev med in po prvi svetovni 

vojni ter predvsem  

3.  neprecedenčne kreditne ekspanzije med letoma 1921 in 1929.  

Med tema letoma je namreč prišlo do občutne spremembe kreditne strukture ameriškega gospodarstva. Ob 

koncu leta 1921 je na primer en dolar zlatih rezerv še podpiral sedem, do leta 1929 pa že 11 knjižnih 

dolarjev. Sistem centralnega bančništva je poslovnim bankam članicam omogočil občutno piramidenje 

knjižnega denarja na osnovi minimalno naraščajočih rezerv, kar se je ob prvem deflacijskem pritisku izkazalo 

za usodno (glej na primer Phillips, McManus & Nelson, 1937, str. 84). 
99 Obrestne mere definiram kot mehanizem, ki ureja vzorec ali strukturo medčasovne alokacije virov. Če naj 
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zaradi njih posledično ponovno pride do smiselne realokacije kapitala v skladu z 

dejanskimi potrošniškimi preferencami (glej na primer Ebeling, 1996, str. 13; Garrison, 

1978; von Mises, 1978).  

 

Bržčas je inflacija, ki jo nosilci ekonomske politike poskušajo zajeziti z administrativnimi 

ukrepi,
100

 nevarnejša od dopuščene rasti cen, saj dolgoročno pomeni potrebo po 

nadomeščanju cenovnega mehanizma s centraliziranim usmerjanjem ekonomske 

aktivnosti. Hkrati pa lahko izrazimo dvom v prepričanje, da bo zagotavljanje dodatne 

likvidnosti (ekspanzivna monetarna politika) tudi po implementaciji maksimalnih cen 

samo po sebi ohranjalo polno – ali vsaj zadostno – zaposlenost. Upoštevati moramo 

namreč, da se posamezniki za prihodnje investicije v ekonomiji odločajo na podlagi lastnih 

pričakovanj; omejevanje cen pomeni, da nekateri ekonomski subjekti v prihodnosti ne 

bodo mogli dosegati dobička, zaradi česar se za dodatne investicije ne bodo odločili. 

Omejevanje likvidnosti v takih razmerah bi pomenilo upad povpraševanja po tistih 

dobrinah in storitvah, ki so v smislu proizvodne strukture najbližje virom dodatne 

likvidnosti.
101

 Vendar pa taka ekonomska politika ni verjetna; bolj verjetno je, da se bo rast 

denarnih agregatov nadaljevala, kar pa bo povzročilo povečevanje denarnega presežka 

oziroma prisilnega varčevanja v gospodarstvu (tj. denarnih blagajn, ki bi jih ljudje porabili, 

če bi bile dobrine na voljo po prostotržnih cenah). Tako inflatorna monetarna politika 

dolgoročno omejuje možnost ekonomske kalkulacije. Nalika med sovjetizmom in 

tržnim intervencionizmom ter med njunimi posledicami je očitna. 

 

Tisti element, po katerem se tržna gospodarstva institucionalno ločijo od planskih, je 

seveda ekonomska svoboda, ki pa je neločljivo povezana z zmožnostjo povsem subjektivne 

ekonomske kalkulacije. In ravno ta je v razmerah keynesianske stabilizacijske 

makroekonomske politike ponavadi prva žrtev, kar pa na dolgi rok državo v njeni želji po 

ohranjanju neke zadovoljive ravni socialne kohezivnosti v sodobnih gospodarstvih 

ironično vodi še dlje od ideala ekonomske svobode. Sennholz (1979, str. 21) se je dobro 

zavedal problema, ko je zapisal: »Ko je denar pod udarom depreciacij in devalvacij, je to 

velikokrat povod za uvedbo vladnega nadzora nad cenami in dohodki, neprostovoljno 

distribucijo outputa prek birokratskih alokacijskih mehanizmov, racioniranje, uvedbo 

uvoznih kvot, visokih carin in uvoznih dajatev, omejitve prostega gibanja ljudi in 

svobodnega investiranja in za mnoge druge vladne omejitve posameznikovih političnih in 

                                                                                                                                                    

v nekem gospodarstvu obstajajo tendence k dolgoročnemu ravnotežju, se vzorec medčasovne alokacije virov 

mora prilagajati spremembam medčasovnih preferenc potrošnikov. Povečana prostovoljna nagnjenost k 

varčevanju pomeni časovni premik načrtovane porabe iz bližnje v bolj oddaljeno prihodnost in obratno. 
100 Aktualen primer v Sloveniji je na primer poskus omejevanja trgovskih marž.  
101 Ker pomemben del dodatne likvidnosti v sodobnih gospodarstvih na trg vstopa prek t.i. operacij na 

odprtem trgu s strani centralne banke, je smiselno izpostaviti predvsem kapitalsko intenzivne panoge, ki so v 

večini primerov prve upravičene do dodatne likvidnosti. Najbrž bi tudi tako lahko pomagali razložiti znano 

dejstvo, da so v času recesije, ki jo ponavadi sproži (a ne tudi povzroči) deflacijski šok, najbolj prizadete prav 

kapitalsko intenzivne panoge (na primer gradbeništvo) – analogno velja, da te panoge v času konjunkture 

dosegajo občutno hitrejšo rast od panog, ki nudijo dobrine in storitve, bližje potrošnikom (glej na primer 

Rothbard, 2009, str. 989–1004). 
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ekonomskih svoboščin. Uničenje denarja ne vodi le v revščino in kaos, ampak tudi v 

vladno tiranijo.« 

 

Lenin naj bi nekoč dejal, da je najboljši način za uničenje kapitalističnega sistema uničenje 

valute v uporabi. Vedel je, da s trajno inflatorno politiko vlada lahko dokaj neopazno 

zaseže pomemben delež premoženja prebivalstva, in to tako, da s tem postopkom – čeprav 

z njim škoduje mnogim – lahko nekaterim celo koristi. Razvrednotenje valute uničuje 

spontano vzpostavljeni odnos med dolžniki in upniki, ki predstavlja temeljni kamen 

kapitalističnega razširjenega reda, dokler se postopek akumulacije premoženja ne izrodi v 

loterijo ali politični proces. Čeprav je s svojo ekonomsko analizo skušal dokazati ravno 

nasprotno od sovjetskega voditelja, se je Keynes glede inflacije z njim strinjal (glej na 

primer Keynes, 2007, str. 235–248). Danes, po več kot pol stoletja eksperimentiranja s 

keynesianizmom, je jasno, da proces razvrednotenja denarja prek inflatorne monetarne 

politike vodi do identičnih rezultatov v vseh vrstah ekonomskih sistemov. Njegova prva 

žrtev je ekonomska kalkulacija; kot sem s svojim delom prikazal, pa brez nje obstoj 

razširjenega reda, tj. edine zares napredne civilizacijske strukture, ni mogoč.  

 

Keynesova zapuščina – pomen države? Po vsem že zapisanem je treba pojasniti vsaj še 

dve stvari. Čeprav se morda zdi, da sem v svojem delu precej kritičen do Keynesa, pa 

osebno menim, da moramo vendarle ločiti med izvorno Keynesovo mislijo in med 

miselnostmi, ki so se razvile po Keynesovi smrti in jih danes poznamo pod imeni, kot so na 

primer neokeynesianizem, postkeynesianizem, novi keynesianizem ipd. Tem šolam je 

skupno predvsem to, da so se razvile domnevno pod vplivom Keynesovih ekonomskih 

nazorov, vendar pa se med sabo – in navsezadnje tudi od Keynesa samega – v nekaterih 

pogledih precej razlikujejo. Predvsem novi keynesianizem, ki metodološko v nekaterih 

pogledih deluje precej sorodno neoklasični ekonomiki in se od nje drastično razlikuje le v 

tem, da ne predpostavlja, da se na trgih ravnotežje lahko vzpostavi tudi brez aktivne 

ekonomske politike države, v veliki meri pomeni odmik od Keynesovega razumevanja 

negotovosti, psihologije množic in procesa odločanja.
102

 Nobenega dvoma ni o tem, da je 

Keynes bil »keynesianec« (Skousen, 1992, str. 196) in da je v veliki meri zagovarjal 

aktivno monetarno in fiskalno politiko,
103

 občasne proračunske primanjkljaje in 

redistribucijo dohodka, vendar pa je s svojimi ekonomskimi nasveti želel predvsem 

pojasniti napake snovalcev ekonomske politike v ZDA in Veliki Britaniji v času Velike 

                                                 
102 Neokeynesianizem raziskuje predvsem vpliv rigidnosti plač in cen na gibanje ekonomskih agregatov, 

postkeynesianizem pa se ukvarja predvsem s problemom delovanja trga v razmerah oligopolne tržne 

strukture, »Marxovega« razrednega konflikta med kapitalisti in delavstvom in določanja cen na osnovi 

metode »stroški plus« (Garrison, 2010). 
103 Kot razlaga keynesianski ekonomist Roubini (2010, str. 163–165), pa fiskalna politika ne pomeni 

»brezplačnega kosila«: če država povečuje porabo in znižuje davke, to ceteris paribus pomeni porast 

proračunskega primanjkljaja, ki ga država sicer lahko financira z izdajanjem obveznic, vendar pa mora te ob 

dospetju tudi plačati. Če ji to ne uspe na račun gospodarske rasti oziroma fiskalnih ukrepov, je dolg potrebno 

monetizirati, kar pa neizbežno privede do inflacije; ob vsesplošnem dvigu obrestnih mer se velik del zasebne 

potrošnje začne prelivati v servisiranje javnega dolga. Ideja brezhibnih davčnih stimulacij je tako privid, ki 

pa je danes prisoten v večini demokracij.  
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depresije – bržčas ni nobenega dvoma o tem, da je kolaps agregatnega povpraševanja 

recesijo v omenjenih državah brez potrebe tako poglobil, kot tudi podaljšal.  

 

Ko je Keynes (1936, str. 376) pisal o potrebi po »socializaciji investicij«, v mislih ni imel 

centralnoplanskega upravljanja gospodarstva, ampak prej potrebo po reguliranju obsega 

investicij v ekonomskem sistemu, prav tako pa je znižanje temeljne obrestne mere 

centralnih bank najverjetneje zagovarjal zato, da v ekonomskem sistemu v času nenadnega 

in močnega padca v agregatnem povpraševanju ne bi prišlo do vseobsežne krize, in ne 

zato, ker bi verjel, da bi centralne banke z neselektivnim zagotavljanjem neomejene 

likvidnosti lahko za vselej premagale problem redkosti kapitala. Interpretacija Keynesa od 

nas tako zahteva dobro razumevanje ekonomskega problema, ki ga je Keynes želel rešiti – 

v tem pogledu Keynesova interpretacija makroekonomskega problema še zdaleč ni splošno 

veljavna ekonomska teorija. Keynesianizem kot prevladujoči nabor ekonomskih politik 

druge polovice dvajsetega stoletja, ki ga v svojem delu prikazujem kot veliko ekonomsko 

zmoto, je po drugi strani pomenil ravno posplošenje nekaterih zelo specifičnih Keynesovih 

izsledkov in trajno aplikacijo ukrepov, ki jih je Keynes sicer res zagovarjal, a v bistveno 

krajši ročnosti in v bistveno manjšem obsegu, kot pa se je kasneje zgodilo. 

 

Poleg temeljite analize uničujočega vpliva deflacijskega šoka, ki vodi v in je hkrati 

posledica upada v agregatnem povpraševanju, na ekonomski sistem, pa je Keynesova misel 

danes pomembna tudi zato, ker so na podlagi njegovega razumevanja negotovosti in 

»živalskih«, tj. podjetniških instinktov nekateri kasnejši avtorji, med katerimi velja omeniti 

zlasti Hymana Minskyja, razvili povsem dosledno tezo o krhkosti (nestabilnosti) sodobnih 

finančnih sistemov. Keynes je razumel, da dinamičnost finančnih sistemov vnaša 

negotovost v ekonomsko kalkulacijo. V času ekspanzije tako dobri gospodarski obeti o 

kontinuirani rasti profitov pomagajo blažiti negotovost, v času recesije pa negotovost 

posojilodajalce (investitorje) vodi v zniževanje obsega kreditiranja, v poskuse zniževanja 

tveganja in izpostavljenosti do posameznih posojilojemalcev ter v kopičenje kapitala 

(Roubini, 2010, str. 50). Problematično je predvsem dejstvo, da se v času gospodarske rasti 

med vsemi posojilojemalci poveča delež t.i. »Ponzijevih« posojilojemalcev.
104

 

Povečevanje deleža posojil, ki jih je težko odplačevati, v ekonomski sistem tako vnaša 

veliko mero krhkosti – ko se dolžniška piramida začne krhati in kreditiranje usahne, piše 

                                                 
104 Minsky je posojilojemalce glede na načine financiranja razdelil v tri skupine: posojilojemalci z zadostnim 

kritjem lahko iz tekočih denarnih prilivov nemoteno odplačujejo obresti in del glavnice, špekulativni 

posojilojemalci lahko s prilivi odplačujejo obresti, ne pa tudi glavnice, Ponzijevi posojilojemalci pa so tisti, 

ki s svojimi prilivi ne morejo odplačevati niti obresti niti zapadle glavnice – posojilo lahko odplačajo le, če 

ga stalno reprogramirajo in upajo na rast vrednosti premoženja, ki so ga kupili z izposojenim denarjem 

(Minsky, 1982). Minsky je še posebej zanimiv zato, ker je njegova teorija povsem združljiva s Hayekom, ki 

se s Keynesom ni strinjal skoraj v ničemer, in navsezadnje tudi z analizo Irvinga Fisherja. Bržčas bi se vsi 

strinjali z izjavo, da ekspanzivna denarna politika vodi v t.i. Minskyjevo migracijo (povečevanje finančne 

nestabilnosti v sistemu oziroma povečevanje števila Ponzijevih posojilojemalcev v primerjavi s številom 

posojilojemalcev z zadostnim kritjem), kar povzroči pojav prisilnega varčevanja (denarnega presežka) 

oziroma tipičnega avstrijskega gospodarskega cikla. Nastopi t.i. Minskyjev moment in v gospodarstvu pride 

do dolžniške deflacije (Mansharamani, 2011, str. 23–45). 
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Roubini, se sicer zdrave finančne institucije, korporacije in potrošniki znajdejo v 

likvidnostnem krču. Ker niso sposobni odplačevati svojih dolgov, pričnejo prodajati svoje 

premoženje po nižjih cenah. Več kot je ljudi, ki se jim s prodajo sredstev mudi, bolj 

uničujoč je lahko deflacijski cikel, do katerega v osnovi pride, ker agregatno povpraševanje 

pade pod nivo agregatne ponudbe (Roubini, 2010, str. 51). 

 

Keynesov najpomembnejši prispevek k ekonomski znanosti je tako bržčas spoznanje, da 

država v času ekspanzije s previdno fiskalno in monetarno politiko
105

 lahko do določene 

mere pomaga preprečiti nastanek in nadaljnji razvoj vseh vrst cenovnih mehurčkov in v 

času recesije s pripravljenostjo zagotavljati likvidnost solventnim, a nelikvidnim družbam 

pomaga lažje prebroditi krizo. Seveda pa se snovalci ekonomske politike v vsakem 

trenutku morajo zavedati omejenosti svojega delovanja, ki pa je posledica tipično 

hayekianskega problema – omejenosti njihovega védenja. Keynes bi se danes najbrž 

strinjal. 

 

SKLEP 

 

Kritika, ki jo je Ludwig von Mises sicer usmeril v socialistična gospodarstva, se zdi 

povsem smiselna tudi v primeru sodobnih kapitalističnih. Očitno je namreč, da 

stabilizacijski makroekonomski motiv, ki smo ga – zavedno ali ne – implementirali tako v 

sodobno fiskalno kot tudi v monetarno politiko, pomeni odmik od prostotržne 

družbenoekonomske strukture, ki je za najbolj smiselno veljala vse do keynesianske 

revolucije v 30. letih prejšnjega stoletja, njen arhetip pa so povečini predstavljali ravno 

nauki avstrijske šole. V svojem delu sem prikazal, da državni intervencionizem v 

gospodarstvu – ne glede na to, ali to nominalno označimo kot socialistično ali 

kapitalistično – prek kratkoročnih distorzij v cenovnem sistemu na dolgi rok onemogoča 

ekonomsko kalkulacijo. Intervencionistična ekonomska politika, pa naj gre za 

sindikalizem, omejevanje proizvodnje, vmešavanje v institut zasebne lastnine, cenovne 

omejitve ali kaj drugega, vodi do cen, ki ne temeljijo na subjektivnem vrednotenju 

posameznih ekonomskih subjektov in na njihovem védenju. S tem v gospodarstvo 

vpeljemo možnost kalkulacijskih napak odločevalcev (v primeru kapitalizma podjetnikov); 

nekoliko aforistično lahko zapišem, da državno planiranje a priori onemogoča planiranje 

posameznih ekonomskih subjektov, kar zaradi problema razpršenosti znanja gospodarstvo 

destabilizira in ne obratno.  

 

Ker delujoči cenovni mehanizem ni le instrument, ki bi posameznim ekonomskim 

subjektom omogočal racionalno alokacijo redkih virov, ampak tudi in predvsem 

instrument, ki daleč najbolj učinkovito omogoča izmenjavo in povezovanje razpršenega 

znanja, si obstoja razširjenega reda oziroma sodobnih civilizacijskih struktur brez njega ne 

                                                 
105 Ker je dolg v skrajnem primeru potrebno monetizirati, centralne banke pri sprejemanju svojih odločitev de 

facto seveda niso povsem neodvisne, kar nominalno sicer ni sporno.  
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moremo predstavljati. Razvoj takih struktur je neločljivo povezan z redom, ki sem ga v 

svojem delu kot nasprotnega od taxisa sovjetizma oziroma zavestne organiziranosti 

družbenoekonomskih odnosov po preferencah centraliziranega telesa predstavil kot 

cosmos. Prikazal sem, da razumevanje takega reda, ki je pogojen s konstituiranjem 

spontano vzpostavljenih institucionalnih okvirov, pomeni potrebo po prilagoditvi naše 

ekonomske politike stohastičnosti trga. Njegovo nepredvidljivost moramo razumeti v 

odvisnosti od omejenosti naše lastne informiranosti, kar pa vnovič lahko razumemo kot 

zagovarjanje potrebe po delujočem cenovnem mehanizmu. Kot sem v svojem delu 

dokazal, tega tudi brez diskrecijskega poseganja vanj lahko interpretiramo kot učinkovit 

način za zagotavljanje toka informacij z enega dela gospodarstva na drugega, iz česar 

izhajajo tudi širši vidiki družbene koristnosti njegove uporabe.  

 

Kot sem na primeru Sovjetske zveze, Jugoslavije in sodobnih tržnih gospodarstev opozoril, 

se razumevanje in pravilno oblikovanje ekonomske politike v okvirih decentraliziranega 

instituta znanja ponavadi konča tam, kjer so problemi centralnega planiranja v planskih 

gospodarskih ureditvah postali najbolj akutni – pri institutu denarja. Dokler ta v 

gospodarstvu lahko nemoteno opravlja vlogo splošnega menjalnega posrednika in je hkrati 

zadoščeno pogoju svobodne menjave, lahko uporaba denarja pomaga vzpostaviti zdravo 

finančno okolje, kjer je verjetnost pojava ekonomskih kriz – te so v večini primerov 

povezane z napačno alokacijo resursov v gospodarstvu – nizka. Smiselnost denarja je tako 

neločljivo povezana z njegovo endogenostjo, kar pa vnovič lahko povežemo s 

hayekianskim problemom razpršenosti znanja; diskrecijski posegi na trgu denarja lahko 

povzročijo vzpostavitev nevzdržne proizvodne strukture, zaradi česar je kasnejša tržna 

korekcija neizbežna. 

 

Nazadnje želim izpostaviti, da je bilo med pisanjem tega dela eno od mojih akcesornih 

spoznanj tudi to, da je velik del sodobne ekonomske literature idejno zasnovan na 

predpostavkah, ki z mojim epistemološkim pristopom k obravnavanju problematike 

ekonomske kalkulacije v različnih družbenoekonomskih sistemih nimajo veliko skupnega. 

Pojmi, kot so na primer determinizem, konstruktivizem, popolna informiranost, 

racionalnost ipd., v nekaterih ekonomskih šolah igrajo vlogo, ki sem ji s svojim namernim 

poudarjanjem omejenosti našega znanja in posledic, ki iz tega izhajajo, poskušal čim bolj 

argumentirano kljubovati. Čeprav bo morda kdo menil drugače, sem se normativizmu pri 

pisanju skušal čim bolj ogniti, kar pa ni bilo – to moram priznati – vselej enostavno.  
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