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Ve svém posledním sloupku jsem podal Bastiatovo a Misesovo vysvětlení převahy špatných
hospodářských politik pomocí modelu středového voliče. Z konvenčního pohledu – široce
akceptovaného ekonomy, odborníky i obyčejnými lidmi – veřejnost poptává politiky
odpovídající jejímu vlastnímu nejlepšímu zájmu, ale politický systém její přání ignoruje.
Bastiat a Mises pochybují o obou částech tohoto příběhu. Tvrdí, že demokratická soutěž vede
politiky efektivně k tomu, aby dělali to, co lidé chtějí. Naneštěstí pro veřejnost jsou ale
mnohé populární domněnky ohledně fungování ekonomiky soustavně chybné. Sofismy – jako
„Vývozy nás obohacují, dovozy ochuzují“ – jsou obecně rozšířeny.
Kdo má pravdu? Bastiat-Misesův pohled zahrnuje dvě pozoruhodné a ověřitelné predikce
ohledně utváření veřejného mínění:
První - status quo bude oblíben. Přesněji, medián nebo „přepínací“ volič by měl být proti
změnám v existujících politikách. Druhá - veřejnost bude mít soustavně zkreslené názory na
ekonomiku. Konkrétněji řečeno, široká veřejnost by měla soustavně přeceňovat čisté
ekonomické zisky těch politik, které ekonomové odmítají. Interpretace údajů o veřejném
mínění je zcela jistě ošemetná věc. Ale vezmeme-li v úvahu všechny okolnosti, BastiatMisesův názor je kompatibilní s oběma body.
Jak populární je status quo? Všeobecný sociální výzkum (General Social Survey - GSS) je
jedním z nejkvalitnějších a nejrozsáhlejších zdrojů informací o veřejném mínění.1 Odhaluje
několik překvapivých faktů o politických preferencích veřejnosti.
Začněme s výdaji. Přes 80% respondentů v roce 1996 buď „souhlasilo“ nebo „zcela
souhlasilo“ se škrty ve veřejných výdajích - čistý úder proti Bastiatovi a Misesovi. 2 Ale při
nepatrně užší specifikaci otázky je očividné, že většina je proti výdajovým škrtům největších
rozpočtových položek, od sociálního pojištění a zdravotní péče po národní obranu. 3 Většina
střídavě souhlasí se škrty v průzkumu vesmíru a sociálních výdajích. 4 Ale opozice, dokonce i
ta současná, je slabá; vládní vytváření pracovních míst je více než dvakrát populárnější než
odepření podpory příjemcům a očekávání, že si najdou méně kvalifikovanou práci. 5 Jedinou
výdajovou kategorií, kterou chce veřejnost bez výjimky seškrtat, je zahraniční pomoc,6 která
činí okolo 1% federálního rozpočtu! Tedy, pokud by se učinily všechny škrty, které je
veřejnost ochotna tolerovat, velikost státní správy by se stěží změnila.
Nejpřijatelnějším výkladem těchto dat je, že veřejnost chce „oběd zdarma“. Doufá, že odvede
vládě méně peněz, aniž by se to jakkoliv dotklo jejích hlavních funkcí. Pokud by ale byla
nucena čelit reálné změně, upustí od protivládní rétoriky. Při dotazu: „Pokud by vláda měla na
výběr mezi snížením daní nebo zvýšením výdajů na sociální programy (např. zdravotní péče,
sociální pojištění a podpory v nezaměstnanosti), co by měla podle Vás udělat?“, bylo
rozdělení odpovědí přibližně v poměru 40/60 ve prospěch větších výdajů.7 Přidáním statusu
quo jako třetí možnosti, by se nejspíš ukázalo, že první volbou respondenta-mediána by bylo
nechat věci tak, jak jsou.

Veřejné mínění ohledně regulace vypadá velmi podobně. Na té nejabstraktnější úrovni
americký středový volič favorizuje status quo, ale ti, kteří chtějí méně regulace přečíslují ty,
kteří jí chtějí více. Během období 1983-7 měli obhájci deregulace absolutní většinu. Ale
dokonce tento mírný skepticismus ohledně regulace je povrchní. Američané, kteří věří, že je
„odpovědností vlády regulovat ceny“ převažují více než 2:1. Okolo 80% Američanů si myslí,
že by vláda měla „požadovat, aby obchodníci poskytovali zákazníkům informace potřebné k
informovaným rozhodnutím“. Průmyslová politika, jak pro high-tech odvětví i upadající
obory, se těší většinové podpoře. Americký středový volič trvale upřednostňuje „vládou
financované projekty na vytvoření nových pracovních míst“ a přinejmenším není proti
francouzskému stylu „sdílení práce“, ačkoli se brání ideji, že by vláda měla „zajistit práci pro
každého, kdo ji chce“. 8
Protekcionismus je podobně populární. Ačkoli je dnes vykazováno období „klesajícího
zájmu“ o zahraniční konkurenci, pečlivě provedené šetření Worldviews 2002 zjistilo, že
„pouze 38% Američanů sympatizuje více s těmi, kteří chtějí eliminovat cla, zatímco 50%
sympatizuje více s těmi, kteří si myslí, že taková cla jsou nutná“. 9 Přes 80% Američanů věří,
že „ochrana pracovních míst amerických pracovníků“ by měla být „velmi důležitým“ cílem
americké zahraniční politiky. 10
Jediným silným článkem opačných důkazů je, že velká většina Američanů bude schvalovat
svobodný obchod, pokud bude kombinován s vládními asistenčními programy pro propuštěné
zaměstnance. 11 Existují však dobré důvody pro podezření, že to je z velké části výsledkem
efektu způsobu pokládání otázek.
Možnosti byly: svobodný obchod bez asistence, svobodný obchod s asistencí a „Nejsem
příznivcem svobodného obchodu.“ Je zřejmé, že poslední možnost měla být rozdělena na
(žádný svobodný obchod + podpora pracovníkům) a (žádný svobodný obchod + žádná
podpora pracovníkům). Mimoto dvojí možnost mezi „svobodným obchodem“ a „žádným
svobodným obchodem“ pravděpodobně maskuje preference veřejnosti pro střední politiku. A
konečně alternativa se svobodným obchodem by měla mít označení, které budou její příznivci
akceptovat, tedy „poctivý obchod“.
Jsou názory veřejnosti na ekonomiku soustavně zkreslené? K odpovědi na tuto otázku
potřebujeme vědět víc než jen to, v co věří veřejnost; potřebujeme též znát názor, se kterým
bychom mohli porovnat mínění veřejnosti. „Průzkum mezi Američany a ekonomy“ o
ekonomických názorech12 (SAEE) – komparativní studie s širokým záběrem 1510 neekonomů
a 250 ekonomů – přesně vyhovuje.
Rozdíly v názorech mezi ekonomy a širokou veřejností se objevily u 33 z 37 otázek. Mnohé
názorové rozdíly jsou ohromné, a jen málo z nich by překvapilo Bastiata nebo Misese.
Veřejnost je ohledně mezinárodního obchodu mnohem pesimističtější než ekonomové.Většina
veřejnosti kupříkladu shledává „odliv práce do zámoří“ jako „hlavní“ problém americké
ekonomiky, zatímco většina ekonomů popírá, že by tento problém vůbec existoval. Narozdíl
od ekonomů pouze několik neekonomů si začíná uvědomovat, že zmenšování těchto odvětví
by mohlo být ekonomicky výnosné. Pouhých 26% široké veřejnosti věří v nabídkověpoptávkové vysvětlení růstu cen pohonných hmot v roce 1996 oproti 89% ekonomů.
Ze všech sofismů, které Bastiat zesměšňuje, je tím nejkrutějším „Sisyfismus“ (pojmenovaný
po mýtické postavě odsouzené k věčné a marné dřině v Hádesu), idea, že větší produktivita
vede k rostoucí nezaměstnanosti a následně k chudobě. „Lidé si možná budou myslet, že

přeháním,“ poznamenává Bastiat, „a že v realitě žádní Sysifisté nejsou.“ 13 Moderní důkazy
jsou však na jeho straně. SAEE popisuje početnou většinu Američanů – ale jen velmi malou
skupinu ekonomů – jako Sysifisty. Většina neekonomů má obavu o „technologiemi
zastoupené pracovníky“. Téměř žádní ekonomové nesouhlasí. Mohli byste si myslet, že toto
rozdělení odráží delší časový horizont ekonomů, ale typický člen společnosti má obavy, že se
dnešní „nové technologie, konkurence z cizích zemí a snižování stavů“ nepřinesou prospěch
ani za dvacet let!
Tato analýza bere odborné posudky ekonomů za správné. Skeptici by mohli podotknout: třeba
má pravdu veřejnost a ekonomové se mýlí. Narozdíl od matematiků či fyziků byla objektivita
ekonomů často zpochybňována. Mnoho kritiků obviňuje ekonomy ze zaujatosti a necitlivého
náhledu „Co je dobré pro mě, je dobré pro svět.“ Ostatní je označují jako dogmatické
konzervativní ideology.
Zvláště nápomocným rysem SAEE je, že obsahuje údaje o příjmech respondentů, pracovním
zařazení, stranické příslušnosti a mnohem víc. To nám umožňuje testovat přítomnost
ideologické tendence či snahu pomoci sám sobě. Ukazuje se, že se obě tyto alternativní
hypotézy hroutí. Neekonomové mají napříč rozdělením příjmů tendenci souhlasit se sebou
navzájem a nesouhlasit s ekonomy. Zohlednění snahy pomoci sám sobě může omezit typický
rozdíl v názorech o méně než 20%. Ještě méně důkazů je pro ideologické tendence. Kdyby nic
jiného, statisticky vyrovnané politické názory respondentů vedou k trochu většímu
názorovému rozpětí. Ano, v ekonomické ultra-konzervativní koncepci je trochu pravdy:
ekonomové věří, že nabídka a poptávka určují ceny, že zmenšování neefektivních odvětví je
dobré a exekutiva není přeplácena. Ale to je jen polovina příběhu: ekonomové se zastávají též
množství „levicových“ názorů. Například sociální demokraté jsou nezvykle optimističtí
ohledně efektů imigrace a růstu podílu ženské pracovní síly. Ekonomové souhlasí s oběma
body. Netřeba říkat, že Bastiat a Mises nemají v politické ekonomii poslední slovo. Stále je
mnoho, co se učit. Možná největší záhadou, na kterou Bastiat a Mises poukazují, je: Proč není
hospodářská politika mnohem horší? Jak se na příklad stalo, že cla poklesla na současnou
nízkou úroveň? Proč Spojené státy nemají regulaci pracovního trhu v evropském stylu?
Takovéto otázky je těžké zodpovědět. Nebýt Bastiata a Misese, jen pár lidí by však napadlo se
na to zeptat.
Jen těžko lze nebýt ohromen předvídavostí těchto dvou ekonomů. Kdo by si byl pomyslel
z obsahu novin či při rozebírání politiky u večeře, že mezi veřejnou politikou a veřejným
míněním existuje tak úzký vztah? A kdo by si byl představil, že ekonomické omyly budou
v čase a místě tak stabilní?
Konec konců Bastiatovi byla blízká především Francie poloviny 19. století a Misesovi bylo
téměř 60. let, když emigroval do USA. Jejich analýzy ekonomických pochybení však
odpovídají i dnešním údajům. Jejich náhledy na demokratickou odpovědnost veřejnému
mínění jsou podobně předvídavé. Mises sice nepředpovídal světový obrat ve směru politik
svobodného obchodu, ale překvapivě přesně vyslovil potřebné a dostačující podmínky pro
jejich aplikaci:
„Pokud by revoluce ve veřejném mínění mohla dát kapitalismu ještě jednou volné ruce, svět
by byl schopen se postupně zvednout ze stavu, do kterého jej vehnaly společné politiky
antikapitalistických frakcí.“ 14

Bastiat-Misesovo vidění demokracie je často viněno z „pesimismu“. Tento názor není pouze
irelevantní; je mylný. Pokud zájmové skupiny v demokracii rozhodují, potom je ekonomické
vzdělání marné. I kdyby každý volič ekonomii perfektně rozuměl, přetrvávaly by neefektivní
politiky. Bastiat-Misesův pohled naopak vidí ekonomické vzdělání jako klíč k lepšímu světu.
Vskutku toto téma vede oba muže k dramatickým závěrům. Bastiat výmluvně vyzývá
ekonomické literáty k tomuto zásadnímu úkolu:
„K oloupení veřejnosti je nezbytné ji nejprve oklamat. Oklamat ji znamená přesvědčit ji, že je
okrádána ve vlastním zájmu, a přimět ji to akceptovat výměnou za její majetek, fiktivní
služby nebo často ještě něco horšího. Toto je cílem sofistiky, ať už teokratické, ekonomické,
politické či monetární. A i když nedochází k používání hrubé síly, sofismus není pouhým
jedním druhem zla, ale pravou esencí zla. Je nutné sofismus vymýtit. Aby se to mohlo podařit
veřejnost musí být bystřejší než bystrá, stejně jako je již dnes silnější než silnou.“15
Mises jde ještě dál, když klade osud civilizace samé do rukou ekonomického vzdělání:
„Ekonomické poznání je zásadním prvkem struktury lidské civilizace; je to základ, na kterém
byl postaven moderní industrialismus a všechny morální, intelektuální, technologické a
terapeutické úspěchy posledních století. Pokud se ho lidem nepodaří co nejlépe využít a
nebudou dbát na ekonomické učení a jeho varování, ekonomie nepřestane existovat; zničí tím
společnost a lidskou rasu.“ 15
Pokud tedy mají Bastiat s Misesem pravdu v tom, jak politika funguje, není důležité pouze
ekonomické vzdělání. Je tu něco důležitějšího. Dokud přátelé ekonomické gramotnosti
neporozumí své roli ve světě, nebudou schopni ničeho dosáhnout.
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