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„HERBERT HOOVER
by³ zdania, ¿e rz¹d nie powinien

odgrywaæ ¿adnej roli w gospodarce”.

„PROGRAMY RZ¥DOWE
pomog³y w obni¿eniu bezrobocia,

tworz¹c miejsca pracy dla wielu Amerykanów”.

„FRANKLIN ROOSEVELT
swoim programem reform „Nowy £ad” (New Deal)

ocali³ Amerykê od upadku
kapitalizmu wolnorynkowego”.

Ekonomista Lawrence W. Reed
rozwiewa w tym eseju powy¿sze i inne mity.
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Dzisiejszym studentom obraz wielkiego kryzysu go-
spodarczego lat 1929-1941 przedstawia siê najczêœciej
w sposób zdeformowany, wskazuj¹c wolnorynkowy
kapitalizm jako przyczynê ekonomicznych problemów
i propaguj¹c interwencjê rz¹du jako ich rozwi¹zanie.
W niniejszym eseju, opartym na popularnym wyk³adzie,
Lawrence Reed, prezes Instytutu Mackinac Center for
Public Policy, obala ten stereotypowy pogl¹d i próbuje
przeœledziæ decyduj¹c¹ rolê, jak¹ w tamtej legendarnej
katastrofie odegra³a nieskuteczna polityka rz¹dowa.

WSTÊP

Na temat wielkiego kryzysu gospodarczego lat
dwudziestych XX wieku i jego wp³ywu na ¿ycie mi-
lionów Amerykanów napisano ju¿ wiele tomów. Hi-
storycy, ekonomiœci i politycy pracowicie przeczesali
wrak, szukaj¹c „czarnej skrzynki”, która ujawni³aby
przyczynê tamtego nieszczêœcia. Niestety, zdecydo-
wanie zbyt wielu z nich postanawia zaprzestaæ po-
szukiwañ, byæ mo¿e uwa¿aj¹c, ¿e w ten sposób ³atwiej
bêdzie rozpowszechniaæ fa³szywe lub szkodliwe wnio-
ski dotycz¹ce wydarzeñ sprzed oœmiu dekad. W re-
zultacie wielu ludzi w dalszym ci¹gu akceptuje nie-
uzasadnion¹ krytykê wolnorynkowego kapitalizmu
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i wspiera destrukcyjn¹ dla gospodarki politykê rz¹-
dow¹.

Jak wielkie szkody przyniós³ wielki kryzys? Przez
cztery lata, od 1929 do 1933 roku, produkcja w fa-
brykach krajowych, kopalniach i przedsiêbiorstwach
u¿ytecznoœci publicznej spad³a o ponad po³owê. Re-
alne dochody na g³owê zmniejszy³y siê o 28 procent.
Kursy akcji spad³y do jednej dziesi¹tej poprzedniej
wysokoœci. Liczba bezrobotnych Amerykanów wzro-
s³a z 1,6 miliona w 1929 roku do 12,8 miliona w roku
1933. W dobie najwiêkszego kryzysu jeden na czte-
rech pracowników nie mia³ pracy, i po raz pierwszy
od wojny secesyjnej zaczê³y wzbieraæ groŸne pog³o-
ski o rewolcie.

„Groza wielkiego krachu polega³a na tym, ¿e nie
potrafiono go wyjaœniæ – pisze ekonomista Alan Rey-
nolds. – Ludzie mieli odczucie, ¿e ogromny ekonomicz-
ny regres mo¿e siê zdarzyæ w ka¿dej chwili, bez ¿adne-
go ostrze¿enia, bez ¿adnej przyczyny. Odt¹d ów lêk by³
wykorzystywany jako g³ówne usprawiedliwienie dla
w³aœciwie nieograniczonej interwencji rz¹du federalne-
go w ¿ycie gospodarcze”1.

Dawne mity zwi¹zane z wielkim kryzysem nie
umar³y. W dalszym ci¹gu pojawiaj¹ siê one w podrêcz-
nikach ekonomii i nauk politycznych. Poza sporadycz-
nymi tylko wyj¹tkami mo¿na tam znaleŸæ sformu³o-
wanie najwiêkszego mitu XX wieku. Brzmi ono nastê-
puj¹co: Odpowiedzialny za wielki kryzys by³ kapitalizm oraz
wolnorynkowa ekonomia i dopiero interwencja rz¹du spowodo-
wa³a uzdrowienie amerykañskiej gospodarki.
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WSPÓ£CZESNA BAJKA

Wed³ug tego uproszczonego pogl¹du, wa¿ny filar
kapitalizmu, jakim jest gie³da, za³ama³ siê i wci¹gn¹³
Amerykê w kryzys. Poniewa¿ zaœ prezydent Herbert
Hoover, zwolennik trzymania siê przez pañstwo z dala
od ¿ycia gospodarczego, adwokat idei laissez-faire
(leseferyzmu), odrzuci³ mo¿liwoœæ wykorzystania pre-
rogatyw rz¹dowych, w rezultacie warunki siê pogor-
szy³y. Od nastêpcy Hoovera, Franklina Delano Roo-
sevelta, zale¿a³o, czy wjedzie na bia³ym rumaku
rz¹dowej interwencji i poprowadzi naród ku odbu-
dowie gospodarki. Oczywista lekcja, jak¹ nale¿a³o
z tego wyci¹gn¹æ, jest taka, ¿e nie nale¿y mieæ za-

Wielki kryzys gospodarczy spustoszy³ ka¿d¹ czêœæ USA,

nawet najmniejsze miasteczka.
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ufania do kapitalizmu. Rz¹d musi odgrywaæ aktywn¹
rolê w gospodarce, aby ustrzec nas przed nieuchron-
nym upadkiem.

Jednak¿e ci, którzy propaguj¹ tak¹ wersjê historii,
mogliby równie dobrze zakoñczyæ swój komentarz s³o-
wami: „A Œpi¹ca Królewna znalaz³a drogê wyjœcia
z lasu, Dorotka powróci³a z Oz do Kansas, zaœ Czer-
wony Kapturek wygra³ loteriê stanow¹ w Nowym Jor-
ku”. Zarysowany powy¿ej popularny opis wielkiego
kryzysu gospodarczego powinien siê znaleŸæ raczej
w ksi¹¿ce z bajkami, ani¿eli w powa¿nej debacie na
temat historii ekonomicznej.

BARDZO, BARDZO WIELKI KRYZYS

Aby w³aœciwie zrozumieæ wydarzenia tamtego
okresu, warto spojrzeæ na wielki kryzys nie jako na je-
den, ale na cztery kolejne spadki koniunktury gospo-
darczej po³¹czone w jedno. Owe cztery „fazy” to:2

I. Polityka monetarna i cykl biznesowy
II. Dezintegracja œwiatowej gospodarki
III. Nowy £ad
IV. Ustawa Wagnera

Pierwsza faza wyjaœnia przede wszystkim, dlacze-
go krach z 1929 roku w ogóle mia³ miejsce. Pozosta³e
trzy pokazuj¹, w jaki sposób interwencja rz¹du pog³ê-
bi³a go, utrzymuj¹c gospodarkê w odrêtwieniu przez
ponad dekadê. Rozwa¿my ka¿d¹ z tych faz po kolei.
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FAZA I:

CYKL BIZNESOWY

Wielki kryzys gospodarczy nie by³ pierwszym tego
rodzaju zjawiskiem w Stanach Zjednoczonych, okaza³
siê jednak najd³u¿szym. Poprzedzi³o go kilka innych
kryzysów.

Wspólnym w¹tkiem przenikaj¹cym wszystkie
wczeœniejsze klêski by³a katastrofalna w skutkach in-
terwencja rz¹dowa, czêsto w postaci niew³aœciwego
zarz¹dzania pieniêdzmi i poda¿¹ kredytów. Jednak
¿aden z tych kryzysów nie trwa³ d³u¿ej ni¿ cztery lata,
wiêkszoœæ z nich zaœ koñczy³a siê po dwóch. Klêska,

Ludzie twierdz¹cy, ¿e gospodarka wolnorynkowa

w latach wielkiego kryzysu upad³a pod w³asnym ciê¿a-

rem, s¹ chyba nieœwiadomi prze³omowej roli, jak¹

odegra³a ra¿¹ca niegospodarnoœæ banku centralnego

w zakresie pieniêdzy i kredytów.
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jaka zaczê³a siê w 1929 roku, trwa³a przynajmniej trzy
razy d³u¿ej ni¿ którykolwiek z poprzednich kryzysów,
poniewa¿ rz¹d zwielokrotni³ swoje pocz¹tkowe b³ê-
dy seri¹ dodatkowych, szkodliwych interwencji.

CENTRALNI PLANIŒCI ZAWODZ¥

W POLITYCE MONETARNEJ

Popularne wyjaœnienie dla za³amania siê gie³dy
w 1929 roku dotyczy praktyki po¿yczania pieniêdzy
na zakup akcji. Liczne teksty historyczne beztrosko do-
wodz¹, ¿e szaleñcza spekulacja udzia³ami by³a podsy-
cana przez nadmierne udzielanie kredytów i po¿yczek
w oparciu o depozyt zabezpieczaj¹cy (margin lending).
Jednak¿e Gene Smiley, ekonomista z Marquette Uni-
versity, w swojej ksi¹¿ce Rethinking the Great Depression,
wydanej w 2002 roku, wyjaœnia, dlaczego nie jest to
owocne spostrze¿enie:

Historia udzielania kredytów i po¿yczek na
wymianê akcji w oparciu o depozyt zabezpie-
czaj¹cy trwa³a ju¿ doœæ d³ugo, a stawiane wy-
magania – p³atny gotówk¹ udzia³ w cenie za-
kupu – nie by³y pod koniec lat dwudziestych
XX wieku ni¿sze ni¿ na pocz¹tku tych lat lub
w poprzednich dekadach. W istocie u schy³ku
1928 roku wymagania te zaczê³y wzrastaæ i od
po¿yczkobiorców wymagano p³acenia wiêkszej
ni¿ dotychczas czêœci ceny zakupu akcji.
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Reed zdoby³ stopnie nauko-
we w dziedzinie ekonomii i historii, nadane przez Gro-
ve City College i Slippery Rock State University w Pen-
sylwanii, oraz honorowy doktorat z zakresu administra-
cji publicznej z Central Michigan University. W latach
1977-1984 prowadzi³ zajêcia z ekonomii w Northwood
University, pe³ni¹c funkcjê dziekana wydzia³u.

Jest autorem ponad 1000 felietonów i artyku³ów,
które ukaza³y siê w gazetach i czasopismach, takich
m.in.  jak „The Wall Street Journal”, „Investor’s Busi-
ness Daily”, „Policy Rewiew”, „The Detroit News”,
„The Detroit Free Press”, równie¿ w wielu zagranicz-
nych. Ponadto napisa³ b¹dŸ zredagowa³ piêæ ksi¹¿ek
i wyg³osi³ ponad 800 przemówieñ w 40 stanach USA,
a tak¿e w innych krajach. Jego zainteresowanie spra-
wami politycznymi i ekonomicznymi sprawi³o, ¿e od
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1985 roku jako niezale¿ny autor odwiedzi³ 63 kraje na
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Celem dzia³alnoœci Mackinac Center for Public
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Fundacja PAFERE

Polsko-Amerykañska Fundacja Edukacji i Rozwoju
Ekonomicznego, bêd¹ca niezale¿n¹, pozarz¹dow¹ or-
ganizacj¹, zajmuj¹c¹ siê wolnorynkow¹ edukacj¹ eko-
nomiczn¹, promocj¹ wolnoœci gospodarczej i wolnego
handlu jako najskuteczniejszego i najsprawiedliwszego
systemu powoduj¹cego podnoszenie zamo¿noœci ludzi
i narodów, zwi¹zkami etyki z ekonomi¹, a tak¿e rozwo-
jem nauk ekonomicznych, zosta³a za³o¿ona przez Jana
Micha³a Ma³ka w roku 2007 i zosta³a wpisana do Kra-
jowego Rejestru S¹dowego pod numerem 0000278610.
Wczeœniej Fundacja dzia³a³a jako oddzia³ amerykañskiej
Fundacji PAFERE Pro Publico Bono, za³o¿onej w 2000
roku w Kalifornii.

Formy dzialania

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
* sponsorowanie publikacji ksi¹¿ek, artyku³ów, esejów
i innych form literackich dotycz¹cych rozmaitych
aspektów ludzkiej wolnoœci;
* prowadzenie badañ nad bie¿¹cymi problemami eko-
nomicznymi i gospodarczymi oraz przedstawianie ich
rozwi¹zañ;
* organizacjê prelekcji, konferencji, seminariów i dys-
kusji publicznych;
* sponsorowanie i przeprowadzanie ankiet i konkur-
sów (Magister PAFERE);
* zapoznawanie Polaków z najnowsz¹ myœl¹ wolno-
rynkowej ekonomii przez zapraszanie do kraju wybit-
nych naukowców i praktyków wolnego rynku;
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* podejmowanie wspó³pracy z innymi fundacjami, in-
stytucjami i organizacjami o celach podobnych do ce-
lów Fundacji;
* wspó³pracê z w³adzami lokalnymi w dziele realizacji
celów Fundacji;
* prowadzenie i sponsorowanie serwisów interneto-
wych;
* Fundacja wydaje w³asny kwartalnik „IDEE”

Edukacja

Z inicjatywy Fundacji opublikowano ponad 20 ksi¹¿ek
i setki artyku³ów edukacyjnych. Fundacja jest otwarta
na wspó³pracê ze wszystkimi osobami i organizacjami
dzia³aj¹cymi na polu upowszechniania wartoœci, w celu
których zosta³a powo³ana.

Nasz¹ bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ oraz informacje
o zaproszeniach na wyk³ady i konferencje

mo¿na œledziæ poprzez portal:
www.pafere.org

Kontakt z Fundacj¹:

Polsko-Amerykañska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego

ul. Wojciecha Korfantego 9A, 01-496 Warszawa

www.pafere.org; pafere@pafere.org

tel: +48 022 415 72 22, fax: + 48 022 435 60 01

Wesprzyj nasz¹ dzia³alnoœæ wp³acaj¹c datek na konto bankowe:

Volkswagen Bank Direct PL33213000042001040942150001

SWIFT: ING BP LPW
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About PAFERE Foundation

Mission

Our foundation, PAFERE, was established by Polish refuge-
es, who managed to escape from Communist Poland to the
Free-market United States.Very quickly they learned how free
market economy, untamed entrepreneurship, and individu-
alism inspire peoples. initiatives. They decided to help Poles
in Poland after the dismounting of  Soviet domination to bet-
ter understand the rules of  the free market economy. After
several years of  individual activity the decided to establish (in
2000) the Polish-American Foundation for Economic Rese-
arch and Education (PAFERE) with goals to promote the
free market economy education amongst the Polish society.

Activity

After seven years of  managing all activities (including two
major international conferences) from the USA, the leaders
felt it was necessary to establish a foundation well settled in
Poland, operating under the auspices of  the Polish code of
law. In March 2007 PAFERE Polska (Polsko-Amerykañska
Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego) was establi-
shed as a wholly owned and financed PAFERE-USA subsi-
diary. All activity in Poland is run by the fully established
PAFERE-Poland, including internet web site http://
www.pafere.org, where everyone may monitor our activities
and have access to our publications. In 2007 and in 2008
our foundation hosted events with participation of  foreign
experts and intellectuals with Dr. Alejandro A. Chafuen of
Atlas Foundation, Dr. Michael Miller of  Acton Institute, Dr.
Adolpho Lindberg of  Brazil, Dr. Thomas E. Woods of  Mises
Institute and Daniel J. Mitchell of  CATO Institute.

Education

Our goal to promote the free-market economy is accompli-
shed through series of lectures and conferences broadcasted
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throughout Poland. We emphasize these ideas with the te-
aching of  the Roman Catholic Church. Therefore we aim our
activity at the college and graduate students, including public,
private, and religious academic institutions. RC clergy enjoys
popular respect, trust and authority for its role in Polish hi-
story and struggle for freedom. Unfortunately, religious se-
minaries here don.t pay much attention to bringing their alumni
together with understanding of  solid economic principles. Our
role is to show them how free-market economy principles
can be embraced by the religions. The next group of  society
we aim at is political leaders. Our foundation feeds them with
analytical and synthetic reports and publications that serve
them with better understanding of  economic processes, the
impact that their decisions have on their country.s economy,
and entrepreneurial spirit and activity of  their electorate.

Bullettin

In order to reach our goals we publish our quarterly „IDEE”
(IDEAS in English), where we promote the free-market ru-
les, by distributing dissertations of  seasoned scholars, eco-
nomists and politicians. Our periodic is distributed in pu-
blic, private and religious academic institutions, so students,
alumni, professors and lecturers can be better familiarized
with the principles of  free-market economy.

 If  you share our vision of  liberty and prosperity, and wish
to help our Foundation in reaching the goals specifed in this
book, please send your donation to the address:

Volkswagen Bank Direct
PL33213000042001040942150001 SWIFT: ING BP LPW

Contact us:
Polsko-Amerykañska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomiczne-

go
ul. Wojciecha Korfantego 9A

01-496 Warszawa
tel: +48 022 415 72 22, fax: + 48 022 435 60 01

www.pafere.org; pafere@pafere.org
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