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 Vážený čtenáři,

čtete knihu, která je považována za první systematický a konzistentní výklad ekonomie
v historii lidstva. Pojednání o podstatě a původu bohatství národů, jak zní úplný titul tohoto
díla, pro něž se vžil zkrácený název Bohatství národů, se nepochybně stalo trvalým klenotem
světové ekonomické literatury. Frekvence citací a odkazů v nově publikovaných článcích,
studiích, monografiích, učebnicích a encyklopediích 225 let po prvním vydání tohoto díla je
výjimečná. Z tohoto intelektuálního zdroje nečerpají pouze ekonomové a historici, ale také
filosofové, etikové, sociologové, právníci a zástupci dalších profesí. Myšlenková hloubka a
originalita jsou klíčem k trvalému, neutuchajícímu zájmu širokého okruhu čtenářů. Tyto
skutečnosti řadí Bohatství národů do kategorie věčných knih. Proto je zaslouženě nazývána
biblí ekonomie.

Ekonomové jsou zřejmě nejpilnějšími čtenáři této knihy. S citacemi a odkazy na
Bohatství národů se setkáme v dílech ekonomů všech teoretických směrů a škol. Myšlenkami
Adama Smitha jsou současní autoři neméně inspirováni než byli J. S. Mill, A. Marshall, J. M.
Keynes, F. A. Hayek, L. von Mises či R. Coase. Posledně jmenovaný na přednášce při
přebírání Nobelovy ceny za ekonomii v roce 1991 prohlásil, že od vydání Bohatství národů se
věnují ekonomové převážně „zaplňování mezer ve Smithově systému, opravování chyb a
zpřesňování jeho analýzy“. Je proto přirozené, že Adam Smith je všeobecně považován za
otce ekonomie, kterou svým velkolepým dílem povýšil na vědu. Ekonomický systém s trhy
a působící neviditelnou rukou trhu je v Bohatství národů traktován jako nebeský systém.
Zatímco ten je držen pohromadě gravitací,  pojítkem ekonomického systému v nejvyšším
stádiu společenského vývoje – společnosti založené na spolupráci a směně – je neviditelná
ruka trhu.  Bohatství národů, byť knižně vyšlo v počáteční fázi průmyslové revoluce,
vysvětluje vývoj a fungování kapitalistického hospodářství před průmyslovou revolucí. I když
toto období je naší současnosti časově značně vzdáleno, jsou ekonomická, politická, etická,
filosofická a další témata, jimiž se Adam Smith zabývá, dodnes aktuální. I v kapitalismu
svobodné konkurence, jenž ve Smithově díle odpovídá systému „přirozené svobody“ (natural
liberty), totiž docházelo k neustálým střetům mezi svobodnými jedinci (nadanými stále
většími schopnostmi a možnostmi díky novým objevům a vynálezům, po jejichž aplikacích
byla poptávka na trhu) a stávajícím řádem, jehož pravidla odpovídala rozdělení moci ve
společnosti.

Chce-li čtenář Bohatství národů správně porozumět, musí si nejprve uvědomit, nač
Adam Smith reagoval. Byl to především promyšlený a spletitý mechanismus nařízení a
omezení, jimiž přežívající feudalismus s merkantilistickou ekonomikou utiskovaly člověka.
Skotský societální filosof a ekonom odmítal restriktivní opatření merkantilistů
upřednostňujících a ochraňujících domácí monopoly. Jaká to podobnost se sofistikovanými
praktikami ochrany trhu a existující regulací ekonomiky na počátku třetího tisíciletí, jejichž



škodlivost pro společnost ekonomové již po několik desetiletí dokazují. S rozvojem tržních sil
a historickou porážkou feudalismu si Smith povšimnul, že někteří podnikatelé vynalezli
způsob, jak si zachovat své výsadní postavení. K dosažení tohoto cíle neváhali používat
jakýchkoli prostředků, včetně podvodu. V této knize (str. 398) vysvětluje autor svůj názor na
administrativní monopol: „Dát tuzemským výrobkům toho neb onoho druhu na domácím trhu
monopol znamená do jisté míry nařizovat soukromým osobám, jakým způsobem by měly
naložit se svým kapitálem, a takové opatření musí být téměř vždy zbytečné nebo škodlivé.
Může-li být domácí výrobek dodán na trh stejně levně jako výrobek cizí, pak je toto opatření
zřejmě zbytečné; nemůže-li, pak musí být vždycky škodlivé.“ Známý ekonom George Stigler
považoval moderní regulaci ekonomiky za merkantilismus v novém hávu, stále se vydávající
za veřejný zájem, a tento poznatek se stal základem pro analýzu monopolů Chicagské
ekonomické školy.

Smithův systém přirozené svobody je v souladu s nejlepšími zájmy všech, ale nemůže
být uplatněn v praxi, pokud vlády mají tendenci podléhat „mrzké hrabivosti a
monopolistickým choutkám obchodníků a majitelů manufaktur, kteří nejsou vládci lidstva, a
ani by jimi být neměli“ (str. 434). Zvláštní výsady, jimž se obchodníci a průmyslníci těší,
vedou podle Adama Smitha k růstu jejich bohatství, ovšem zároveň ochuzují veřejnost. Jaká
to shoda se současným projevem vztahů mezi vládou a zájmovými skupinami, jimž se umně
daří skrýt svůj vlastní zájem za tzv. veřejný zájem či univerzální službu, jež jsou hrazeny
z peněz daňových poplatníků. K správnému vysvětlení těchto problémů nejvýznamněji
přispívá od druhé poloviny dvacátého století Škola veřejné volby. Konstituční ekonomie,
rozpracovaná teoretiky této školy pod vlivem institucionalismu, se zabývá tím, co Smith
nazval „legislativní vědou“ (science of legislation), tedy komparací fungování různých
pravidel, jakož i cílů, které nás vedou ke zlepšování systému, v němž žijeme, prostřednictvím
„zdokonalování pravidel hry“.

Konkurence je ve Smithově pojetí institucí, která nejúčinněji chrání individuální
zájmy lidí. Konkurence je projevem vášnivé touhy po zlepšení vlastních životních podmínek,
touhy, „[která], ač se [...] zpravidla projevuje klidně a uvážlivě, přinášíme si ji již z lůna
mateřského a provází nás až do hrobu“ (str. 298). Konkurence napomáhá vzniku obecně
prospěšné organizace společnosti, v jejímž rámci se úsilí jednoho individua o zlepšení vlastní
situace střetá se stejnou snahou jiného jedince. Existence neviditelné ruky trhu reguluje
konkurenční boj směrem k nezamýšlenému společensky pozitivnímu výsledku. Vzájemné
soupeření v rámci obecně akceptovaných, respektovaných a efektivně vynucovaných pravidel
tlačí ceny zboží dolů směrem k jejich „přirozené“ úrovni. Jaká to podobnost s jasně
formulovaným stanoviskem o prospěšnosti konkurence nejen pro ekonomiku, ale pro celý
společenský systém, k jehož obhajobě přispívají déle než století už čtyři generace ekonomů
Rakouské školy.

Bohatství národů navazuje na jiné Smithovo významné dílo nazvané Teorie mravních
citů (The Theory of Moral Sentiments), v němž jednoznačně odmítl  vize o možnosti
centrálního řízení společenského života. „Může se stát, že člověk … má vysoké mínění o
svých nápadech a je natolik unesen půvabem vlastní koncepce vládnutí, že nemůže strpět
jakoukoli odchylku od své vize. Pokouší  se ji  uskutečnit do všech detailů bez ohledu na
podstatné zájmy či silné předsudky vůči nim. Zdá se, že si umí představit, že dokáže řídit
různé členy velké společnosti tak snadno, jako ruka tahá různé figury po šachovnici, které se
bez pohybu ruky nemohou posouvat. Ovšem na velké šachovnici lidské společnosti má každá
jednotlivá figura vlastní zdroj svého pohybu, naprosto odlišný od toho, co stanovuje
legislativa.“ Velký skotský societální filosof  si zřetelně uvědomoval, že společnost nelze
ovládat podobně jako stroj či továrnu s ohledem na vysokou míru nejistoty a
nepředvídatelnosti společenského vývoje. Ke stejným závěrům pomocí složitých
matematických modelů dochází v současnosti například při analýze chování kapitálových trhů
nebo vývoje průmyslového cyklu Škola racionálních očekávání.



Navzdory usilovné snaze všech těchto ekonomických škol pozitivně rozvíjet a
vysvětlovat Smithovy myšlenky založené na respektu k individuální svobodě, principu
dobrovolné směny a uvědomování si nenahraditelnost samoregulujícího se trhu, nacházejí
mýty, které se Smith snažil vyvrátit, stále velké množství živné půdy, zejména v politických a
populárních diskusích. Již z toho důvodu lze považovat tuto knihu za nestárnoucí a
nepostradatelný základ obhajoby svobodného tržního hospodářství.

O aplikaci nových ekonomických poznatků, které vycházejí z těchto principů a usilují
proto o omezení státních zásahů do hospodářství, usiluje v podmínkách české společnosti ku
prospěchu lidí v ní žijících Liberální institut.
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