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Przypominam sobie, jak b¦d¡c studentem usªyszaªem od profesora ekonomii,
»e o ile labourzystowska teoria warto±ci byªa wa»nym etapem w historii ekonomii,
obecnie wiemy ju», »e byªa ona bª¦dna.

Dwudziestowieczni ekonomi±ci jak

Straa czy Samuelson wykazali, »e nieuzasadnione jest przydzielanie pracy szczególnej roli w tym, jak rozumiemy ksztaªtowanie si¦ cen. Zamiast tego, struktura cen
mo»e by¢ doskonale zrozumiana jako wynik kosztów monetarnych ponoszonych
przez rmy oraz zachowania maksymalizuj¡cych zyski przedsi¦biorców.
Je±li w rzeczywisto±ci nie ma czego± takiego jak warto±¢ pracy, to w konsekwencji marksistowska teoria wyzysku jest jedynie nieuzasadnionym wtargni¦ciem uprzedze« moralnych do  pozytywnej nauki ekonomii.

Profesor, który

nas tego uczyª, Ian Steedman, byª dziaªaczem lewicowym, aktywnym czªonkiem
partii komunistycznej,
To jest tylko anegdota, ale znacz¡cy jest tutaj fakt, »e nawet prominentni
komunistyczni intelektuali±ci wierzyli, »e centralny komponent teorii marksistowskiej jest z naukowego punktu widzenia, bezwarto±ciowy. W tej perspektywie widzimy jak sªabo przygotowani byli intelektuali±ci ruchu komunistycznego
na zmasowane ideologiczne ataki na socjalizm lat 80-tych i 90-tych.
Pomoc nadeszªa z nieoczekiwanej strony. Dwadzie±cia pi¦c lat temu dwóch
matematyków, Moshe Machover i Emanuel Farjoun, wydaªo ksi¡»k¦ pt.  Prawa
Chaosu . Opracowanie to zawiera caªkowicie nowy punkt widzenia na sposób
funkcjonowania kapitalizmu, jako systemu chaotycznego i nieuporz¡dkowanego.
Intuicja Farjouna i Machovera podpowiadaªa, »e w zyce zostaªy ju» wypracowane teorie opisuj¡ce podobne, nieuporz¡dkowane i chaotyczne systemy.
W gospodarce rynkowej, setki tysi¦cy rm i pojedynczych osób oddziaªuj¡ na
siebie, kupuj¡c i sprzedaj¡c towary i usªugi. Przypomina to gaz, w którym du»e
ilo±ci cz¡steczek równie» oddziaªuje na siebie, odbijaj¡c si¦ jedna od drugiej.
Fizyka okre±la takie systemy mianem  posiadaj¡cych du»¡ liczb¦ stopni swobody , przez co rozumie si¦, »e ruch wszystkich pojedynczych cz¡stek jest
 wolny lub przypadkowy.

Ale pomimo tego, »e pojedyncze cz¡steczki maj¡

swobod¦ ruchu, jeste±my w stanie co± o nich powiedzie¢ jako o zgrupowaniu.
Mo»emy okre±li¢ ich przeci¦tn¡ pr¦dko±¢ (temperatur¦) i ich prawdopodobny
rozkªad w przestrzeni. Gaª¦zi¡ zyki, która bada te zale»no±ci, jest mechanika
statystyczna lub termodynamika. Zamiast tworzy¢ deterministyczne stwierdzenia,
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zajmuje si¦ ona prawdopodobnie«stwami i ±rednimi, jednak mimo to dochodzi
ona do podstawowych praw, praw termodynamiki, które rz¡dz¡ zachowaniem
si¦ naszego wszech±wiata.
I teraz niespodzianka!
Kiedy Farjorn i Machover zastosowali metod¦ mechaniki statystycznej do
ekonomii kapitalistycznej, odkryli, »e otrzymane przewidywania niemal doskonale
wspóªgraj¡ z labourzystowsk¡ teori¡ warto±ci, opisan¡ w I tomie  Kapitaªu
Karola Marksa.

Mechanika statystyczna wykazaªa, »e ceny towarów b¦d¡ si¦

zmienia¢ w zale»no±ci od stopnia udziaªu pracy dokªadnie tak, jak zaªo»yª
Marks.

Poniewa» rynek jest chaotyczny, poszczególne ceny nie b¦d¡ równaªy

si¦ zawarto±ci wªo»onej w nie pracy, jednak b¦d¡ gromadziªy si¦ bardzo blisko
tych»e warto±ci.
W pierwszym tomie  Kapitaªu labourzystowska teoria warto±ci jest przyj¦ta
jako empiryczna wskazówka. Marks wiedziaª, »e jest ona poprawna, jednak nie
uzasadniª dlaczego. A tutaj nareszcie mamy teori¦ zyczn¡ wyja±niaj¡c¡ j¡.
Zadaniem nauki jest odsªanianie znanych mechanizmów.
one tworzy¢ prognozy, które s¡ werykowalne.

Nast¦pnie mo»e

Je±li dwie konkuruj¡ce teorie

tworz¡ ró»ne prognozy odno±nie rzeczywisto±ci, za pomoc¡ obserwacji mo»emy
os¡dzi¢, która teoria jest prawdziwa. Na tym polega metoda naukowa.
Teoria Farjouna i Machovera wysuwa pewne przewidywania, które s¡ sprzeczne
z przewidywaniami krytyków Marksa, takich jak Samuelson. W szczgólno±ci, ich
teoria przewiduje, »e przedsi¦biorstwa z wysokim stosunkiem pracy do kapitaªu
b¦d¡ bardziej zyskowne. Konwencjonalna ekonomika twierdzi natomiast, »e nie
ma systematycznych ró»nic pomi¦dzy stopami zysku ró»nych przedsi¦biorstw ze
wzgl¦du na stopnie« udziaªu pracy.
Werykacja tych dwóch teorii udowania, »e Farjourn i Machover mieli racj¦.
Przedsi¦biorstwa z wi¦kszym udziaªem pracy w stosunku do kapitaªu s¡ bardziej
zyskowne.

I jest to dokªadnie to, czego mo»na si¦ spodziewa¢, je±li ¹ródªem

zysku jest wyzysk pracy a nie  kapitaª.
Przewidywania, oparte na tej teorii nie tylko okazaªy si¦ empirycznie poprawne,
ale jednocze±nie poztywnie zwerykowaªy marksistowsk¡ teori¦ wyzysku robotnika.
Kolejnym du»ym krokiem byªa praca zyka Wiktora Jakowenki, który wykazaª
w ksi¡»ce  Mechanika statystyczna pieni¡dza , »e w gospodarce rynkowej pieni¡dze
peªni¡ t¡ sam¡ rol¦, jak¡ w zyce energia. Tak jak suma energii jest zachowana
w zderzeniach pomi¦dzy cz¡steczkami, tak i pieni¡dz nie ulega zmianie poprzez
czynno±ci kupna i sprzeda»y. Jak na razie, jest to oczywiste.
Implikacje takie oczywiste ju» nie s¡. Jakowenko wykazaª, »e prawa termodynamiki zastosowane do opisu rozkªadu pieni¦dzy pomi¦dzy lud¹mi maj¡ tak¡
sam¡ form¦ jak zastosowane do opisu rozkªadu energii pomi¦dzy cz¡steczkami
w gazach. Rozkªad ten nazywa si¦ rozkªadem Gibbsa-Boltzmanna. To wszystko
brzmi bardzo naukowo, ale co to wªa±ciwie znaczy?
Rozkªad Gibbsa-Boltmanna w odniesieniu do pieni¦dzy oznacza, »e niewielu
ludzi sko«czy z bardzo du»¡ ilo±ci¡ pieni¦dzy, a ogromna wi¦kszo±¢ ludzi z bardzo
maª¡. Mówi on, »e rozkªad pieni¡dza b¦dzie nierówny, dokªadnie tak, jak obserwujemy to w spoªecze«stwie kapitalistycznym. W rzeczy samej  Jakowenko
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pokazaª, »e rozkªad maj¡tku w USA jest zbli»ony do rozkªadu Gibbsa-Boltzmanna.
Istnieje tendencja zgodnie z któr¡ uwa»a si¦, »e bogaci ludzie zawdzi¦czaj¡
swoje bogactwo inteligencji lub wysiªkowi. Fizyka mówi nam, »e tak nie jest.
We¹my jak¡kolwiek gospodark¦ rynkow¡  dzi¦ki zastosowaniu samego prawa
przypadku, wielkie ilo±ci pieni¦dzy sko«cz¡ w r¦kach niewielkiej liczby ludzi.
W rzeczywisto±ci, je±li przyjrzymy si¦ np. USA zobaczymy, »e rozkªad bogactwa jest jeszcze bardziej nierówny ni» wynika to z rozkªadu Gibbsa-Boltzmanna.
Je±li prawo zastosowa¢ bezpo±rednio  mieliby±my milionerów, ale nie - miliarderów. Sk¡d wi¦c si¦ bierze taka rozbie»no±¢?
Pierwotne równania Jakowenki opisywaªy gospodark¦, któr¡ Marks opisaªby
jako prost¡ produkcj¦ towarow¡. Zakªada ona tylko kupowanie i sprzedawanie.
W niedawnej pracy Jakowenki i Wrighta zostaªo wykazane, »e je±li zmodykuje si¦ te równania tak, aby uwzgl¦dni¢ równie» albo zysk z pieni¡dza albo
mo»liwo±¢ zatrudniania siªy roboczej, wtedy równania te przewiduj¡ polaryzacj¦
populacji na dwie grupy. Ogromna wi¦kszo±¢ spoªecze«stwa, klasa robotnicza i
drobna bur»uazja obj¦ta jest prawem rozkªadu dochodów Gibbsa-Boltzmanna.
Jednak jest jeszcze druga klasa, której dochód pochodzi z kapitaªu i której bogactwo stosuje si¦ do innego prawa, nazywanego prawem pot¦gowym.
I ponownie, szczegóªowy wgl¡d w rozkªad maj¡tku dokªadnie potwierdza
przewidywania teorii Jakowenki.

Ten fakt  pisze Jakowenko  udowadnia,

»e Marks miaª racj¦, gdy twierdziª, »e wspóªczesne spoªecze«stwo skªada si¦ z
dwóch ró»nych i przeciwstawnych sobie klas  kapitalistów i robotników.
Widzimy wi¦c »e wspóªczesna zyka nie tylko udowodniªa, »e Marks miaª
racj¦ w podstawach swojej analizy, ale równie» wykazaªa, »e miaª racj¦ dlatego,
»e jego wnioski mo»na wyprowadzi¢ z najbardziej podstawowych praw zyki 
z praw termodynamiki.
Kolejny, mniej oczywisty wniosek jaki mo»na wyprowadzi¢ z zyki, dotyczy
zagadnienia, dlaczego socjalizm rynkowy jest niepo»¡dany. Z pracy Jakowenki
wynika, »e rezultatem socjalistycznej gospodarki rynkowej b¦dzie bardzo nierówny
rozkªad pieni¡dza. Ten przypadek równie» poddany jest dziaªaniu prawa GibbsaBoltzmanna.

Niewielka liczba osób lub spóªdzielni sko«czy posiadaj¡c du»e

sumy pieni¦dzy, podczas gdy wi¦kszo±¢ ludzi lub spóªdzielni pozostanie bardzo
biedna.
Z tego odtworzy si¦ kapitalizm.
Tak, jak napisaª Lenin  maªa produkcja rodzi kapitalizm i bur»uazj¦ w
sposób ci¡gªy, dzie« po dniu, godzin¦ po godzinie, spontanicznie i na masow¡
skal¦ .
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