
107

PŘehodnocení Hayekovy 
cesty do otroctví: Vládní 

selhání jako argument 
proti socialismu*

Úvod

Na sympoziu o knize Osudová domýšlivost (The Fatal Conceit) 
vytkl ekonomický historik Robert Higgs Hayekovi, že ignoruje 
moderní vývoj v oblasti teorie veřejné volby. „Z pouhého čtení 
Hayeka,“ argumentoval Higgs, „by se člověk vůbec nedozvě-
děl, že něco jako teorie veřejné volby existuje. Ani jednou ne-
zmiňuje Buchanana, ani Tullocka, ani žádného z jejich násle-
dovníků. Stejně tak Hayek nedokládá, že by si byl problémů 
veřejné volby vůbec vědom“ (1988–1989, s. 8–9). Podle Higgse 
chybí v Hayekově díle diskuse zájmových skupin, motivace 
hlasování, problému černých pasažérů, konstitučních pravi-
del a tak dále. I když připustíme, že se Higgsovy poznámky 
týkají jen Osudové domýšlivosti a nejsou zamýšleny jako komen-
tář k celému Hayekovu písemnému odkazu, má z nich čtenář 
přesto dojem, že tento nedostatek Hayekovy poslední knihy 
je příznačný i pro zbytek jeho díla v oblasti ekonomie a poli-
tiky. Osudová domýšlivost je vnímána jen jako nová formulace 
Hayekových dřívějších textů a to je, podle Higgse, právě ten 
problém. Opakování důvěrně známých Hayekových myšle-
nek o racionálním konstruktivismu a informační funkci ceno-
vého systému není dostatečné jako akademicky pevný základ 

  Hayek’s The Road to Serfdom Revisited: Government Failure in the 
Argument Against Socialism. Eastern Economic Journal, 21 (1995), 
s. 7–26. Pasáže z knihy Cesta do otroctví jsou citovány podle českého 
překladu Tomáše Ježka (Academia, Praha, 1990).
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klasického liberalismu. Jako by nestačilo, že Hayek ignoruje 
politické otázky, s nimiž přišli teoretici veřejné volby, navíc 
stejně tak přehlíží i argumenty „tržního selhání“, které formu-
loval hlavní proud neoklasické ekonomie. Hayekův argument 
je analyticky slabý a rétoricky nevýrazný a v důsledku toho, 
uzavírá Higgs, bychom neměli čekat, že přesvědčí někoho, 
kdo již předem hluboce nesympatizuje s hayekovskou pozicí.

Necituji Higgse proto, že by jeho pojednání představovalo 
významný příklad špatného porozumění Hayekovu dílu, ale 
proto, že odráží obecný názor na Hayekův analytický aparát 
mezi protržními intelektuály.1 Jinými slovy zatímco mnoho 
lidí může přitakat Hayekovu udatnému boji proti socialis-
mu a tomu, že se postaral o vnitřní obrození klasické liberál-
ní politické ekonomie (zejména svými aktivitami týkajícími 
se Mont Pèlerinské společnosti), panuje obecné přesvědčení, 

1  Například nezpochybňuji Higgsovo tvrzení, že Hayek necituje sou-
dobou literaturu v oblasti veřejné volby. Hayek ji skutečně necituje, 
stejně jako necituje soudobou literaturu týkající se rakouské ekono-
mie. To, že tak ani v jednom případě nečiní, ovšem nelze brát jako 
důkaz, že by se sám nezabýval podobnými tématy jako tyto dva prou-
dy ekonomie. Hayek není o nic méně rakouským ekonomem kvůli 
tomu, že necituje texty Israela Kirznera a Murrayho Rothbarda, o dal-
ších osobnostech, jako jsou Mario Rizzo, Gerald O’Driscoll, Roger 
 Garrison, Lawrence White a Don Lavioie, ani nemluvě. Kdo by něco 
takového naznačoval, chápe Hayeka špatně. Podobně skutečnost, že 
necituje díla Buchananova, Tullockova nebo dalších autorů spojených 
s veřejnou volbou, by nemělo být považováno za jeho lhostejnost 
k analytickým problémům, jimiž se tato literatura zabývá.

  Dále nezpochybňuji Higgsovo tvrzení, uvedené v soukromé kore-
spondenci z 16. června 1994, že v Hayekových názorech na veřejnou 
politiku je z hlediska libertariánů mnoho co zlepšovat. To je názor, 
který v nedávné době zdůraznili i libertariánští teoretici jako Hans-
-Hermann Hoppe (1994) a Walter Block (1994). Tito autoři mají zajisté 
pravdu, že Hayek není moderní libertarián. Netvrdím, že lidé čtou 
Hayeka, aby získali recepty na libertariánskou politiku, ale kvůli sérii 
analytických argumentů, jež zlepší naše porozumění organizačním 
principům politických procesů. To, že pokud člověk tyto analytické 
argumenty důsledně aplikuje, povede podle mého názoru k liberta-
riánské politice, která bude velmi daleko za hranicemi toho, co si sám 
Hayek dokázal představit, nesouvisí s hlavním argumentem tohoto 
článku.
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že se nedokázal vypořádat nejen s revizemi socialistické eko-
nomické teorie v průběhu let (řekněme s postlangeovskými 
modely tržního socialismu v podobě navrhované Leonidem 
Hurwiczem nebo s modely řízení samotnými pracovníky, 
které rozvíjel Jaroslav Vaněk), ale ani s různými subtilními 
argumenty ve prospěch intervencionismu (neokeynesiánství 
a teorie tržního selhání), rozvíjenými v době po druhé světové 
válce. Ještě více odsouzeníhodné je údajné Hayekovo ignoro-
vání protržních proudů v ekonomii, jako jsou například teorie 
vlastnických práv a transakčních nákladů, právo a ekonomie, 
monetarismus, nová klasická makroekonomie, teorie veřejné 
volby a další. Namísto toho i sympatizující kritikové tvrdí, že 
Hayekovi prostě stačilo mlátit intelektuálně prázdnou slámu 
centrálního plánování.2

Zatímco mnoho teoretiků veřejné volby bude souhlasit 
s tím, že práce Josepha Schumpetera Kapitalismus, socialismus 
a demokracie (Capitalism, Socialism and Democracy, 1942) je je-
jich raným předchůdcem, Hayekovo dílo v oblasti politologie 
je v přehledu historického vývoje teorie veřejné volby sotva 
kdy zmíněno.3 To je poměrně zarážející, protože Schumpeter 

2  Tento názor opomíjí sílu Hayekova výzkumného programu a jeho 
jednotu v celé Hayekově kariéře. Ve skutečnosti se kritice centrální-
ho plánování věnuje jen velmi malá část jeho díla, ačkoli tato kritika 
vytváří jádro jeho analýzy různých alternativních návrhů usilujících 
o vládní řízení hospodářských procesů (včetně poptávky a nabídky 
veřejných statků, vydávání peněz, kontrastu mezi zákonodárstvím 
a systémem common law atd.). Jednou z největších slabin nekrologů 
vydaných po Hayekově smrti bylo nedostatečné pochopení ekono-
mické teorie stojící v pozadí za Hayekovým liberalismem (tj. důrazu 
na soukromé vlastnictví, programu pro omezenou vládu v klasickém 
liberalismu). Hayekův liberalismus byl ovšem formován jeho rakous-
kým porozuměním podstatě ekonomických procesů. Proto je jeho 
kritika centrálního plánování více otázkou obecné ekonomické teorie 
než veřejné politiky. Tato teoretická kritika prostupuje celým Hayeko-
vým dílem od teorie kapitálu až k fi lozofi i práva. V této souvislosti viz 
Kirzner (1991) a Boett ke (1992a).

3  Například v základních učebnicích ekonomie veřejné volby od Denni-
se Mullera (1989), Joea Stevense (1993) nebo Davida Johnsona (1991) 
si Hayek nezasoužil ani jedinou zmínku v rejstříku nebo přehledu 
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neviděl žádný teoretický problém v organizační logice socia-
lismu, zatímco Hayekovo dílo se výslovně zabývalo obtížemi 
ekonomické a politické logiky socialismu a demokratického 
socialismu.4 Zejména je s podivem, že Cesta do otroctví není 
vnímána jako kniha zabývající se standardními otázkami teo-
rie veřejné volby ve vztahu k fungování demokracie,  ačkoli 
obsáhlou diskusi omezení demokracie obsahuje. Sir Alan Pea-
cock například ve své nedávné knize Analýza veřejné volby 
v historické perspektivě (Public Choice Analysis in Historical Per-
spective 1992, s. 59–60) používá Hayeka jako příklad teoreti-
ka, který rozhodně není v tradici teorie veřejné volby. Peacock 
uvádí, že podle Hayekovy Cesty do otroctví drtivá většina lidí 
pouze pasivně reaguje na politická opatření. Tím je podle Pea-
cocka Hayek, stejně jako Keynes, vinen tím, že nepřímo odmí-
tá poznatky teorie veřejné volby, když předpokládá, že svě-
tem vládnou myšlenky, a nikoli zájmy jednotlivých účastníků.

Cesta do otroctví se ovšem neomezovala jen na kritiku vše-
obecného centrálního plánování, tj. socialismu bolševického 
typu. Stejně tak se nezabývala jen zkoumáním idejí, jež při-
spěly ke vzniku bolševické a nacistické totality. Místo toho se 
tato kniha pokouší objasnit, jak socialistické myšlenky mění 
požadavky na demokratické instituce a jak jsou tyto institu-
ce následně měněny v nástroje totalitní vlády, protože nejsou 

použité literatury. Mezi odborníky na konstituční politickou ekono-
mii je ovšem Hayekovo dílo z hlediska vývoje tohoto přístupu zřejmě 
pokládáno za významnější, o čemž svědčí jeho citát v tiráži časopisu 
Constitutional Political Economy. Je navíc docela zřejmé, že Buchanan 
a Vanberg představují dva zástupce teorie veřejné volby, kteří věno-
vali nejvíce energie k začlenění (či k přehodnocení) Hayekova díla tý-
kajícího se práva a politiky, aby jim pomohl oživit politickou ekono-
mii a sociální fi lozofi i. Zvláštní zmínku si nicméně zasluhuje i Gordon 
Tullock a jeho – podle mého názoru silně nedoceněná – analýza byro-
kratického plánování, kde hayekovský argument „problému znalos-
tí“ vytváří jádro klíčové třetí části (Tullock, 1987, s. 120–220).

4  Pro Schumpeterovo zhodnocení ekonomické a organizační logiky so-
cialismu viz Schumpeter (1942, s. 172–199; 1954, s. 989). Pokud by so-
cialismus měl při svém fungování narazit na nějaké problémy, uváděl 
Schumpeter, pak by šlo o problémy na úrovni praktického provádění, 
a nikoli v oblasti čisté ekonomické logiky, jak tvrdili Mises s Hayekem.
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schopny dostát měnícím se požadavkům tak, aby to bylo 
v souladu s principy demokracie. Jinými slovy Hayek vypráví 
tragický příběh, v němž nejlepší úmysly dláždí cestu do poli-
tického, společenského a ekonomického pekla. „Je možné si 
představit větší tragédii,“ ptá se Hayek, „než snažit se uvědo-
měle vytvářet svou budoucnost v souladu s vysokými ideály 
a ve skutečnosti bezděky plodit pravý opak toho, oč jsme usi-
lovali?“ (1944, s. 5).

Abychom lépe porozuměli Hayekovu argumentu, poku-
sím se ho na základě Cesty do otroctví rekonstruovat, uvést pře-
hled reakcí jeho současníků, podrobněji se zastavím u toho, 
proč Hayekově argumentaci jeho současníci ani následující 
generace neporozuměli, a nakonec vysvětlím přetrvávající vý-
znam jeho tvrzení, že vlády selhávají ve své snaze ovládnout 
nebo zcela nahradit tržní mechanismus tak, aby to zároveň 
bylo v souladu s principy liberální demokracie.

ÚstŘední argument
Cesta do otroctví není obvyklým „politickým“ pamfl etem. 
Hlavní argument tohoto textu je poměrně subtilní a Hayek se 
jím ve skutečnosti zabýval po celý zbytek svého vědeckého 
života. Hayek se rozhodl nepoužít technickou ekonomii, jak 
informoval své čtenáře v předmluvě, z důvodu „podivnosti 
a závažnosti současné diskuse o problémech příští hospodář-
ské politiky“ (1944, xvii). Není pochyb, že se po dokončení této 
knihy zamýšlel vrátit k serióznímu zkoumání problémů čisté 
ekonomické teorie, zejména teorie kapitálu (Čistá teorie kapitá-
lu, The Pure Theory of Capital, 1940, byla pouze prvním dílem 
zamýšleného dvojsvazkového pojednání). K ekonomii se však 
Hayek již nikdy nevrátil. Namísto toho se pustil do nové karié-
ry politického teoretika, historika myšlení, fi lozofa práva a tak 
dále. Ve skutečnosti by se dokonce dalo říci, že po roce 1944 
se Hayekův zájem zcela přesunul z ekonomie samotné do ob-
lasti sociální teorie a stal se z něj jeden ze sociálních teoretiků 
s nejširším záběrem v celém dvacátém století. Ale jak Ústava 
svobody (Constitution of Liberty, 1960), tak Právo, zákonodárství 
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a svoboda (Law, Legislation and Liberty, 1973–1979) jsou v mnoha 
ohledech dalším rozvíjením a vylepšováním argumentu, který 
Hayek poprvé formuloval právě v této své „politické knize“.

Cesta do otroctví je rozdělena do šestnácti hutných kapitol, 
které nás provádějí dějinami myšlení a abstraktně logickou 
dedukcí, zpestřenými postřehy z historie. Přínosem knihy 
mělo být ukázat společenské důsledky idejí. V tomto smyslu 
je Peacockovo čtení Hayeka správné, i když je zavádějící. Ač-
koli je pravda, že Hayek pokládal myšlenky či ideje za hybnou 
sílu dějin, tragédií špatných idejí je to, že umožňují nadvládu 
privilegovaných zájmů nad zájmem společným. Ideje vytváře-
jí sociální infrastrukturu, v jejímž rámci jednotlivci sledují své 
vlastní zájmy. Pokud chování motivované vlastním zájmem 
přiměřeně neomezují, výsledek bude nejen ekonomicky ne-
efektivní, ale i politicky a sociálně nepřijatelný.

Teoretickým jádrem Hayekovy analýzy byl Misesův (1922) 
postřeh týkající se technické nemožnosti ekonomické kalkulace 
v socialistickém systému – kde se socialismem tradičně rozumí 
zrušení soukromého vlastnictví výrobních prostředků. Hayek 
tuto myšlenku využil k hlubšímu rozvinutí významu cenové-
ho systému v poskytování informací (či znalostí) nutných pro 
koordinaci komplexních plánů.5 Misesův-Hayekův argument 
ukázal, že socialismus nedokáže nahradit to, co poskytují řád 
soukromého vlastnictví a cenový systém. Žádná jednotlivá 
mysl ani jejich skupina nemohou obsáhnout veškeré znalosti 
nutné ke koordinaci složitého průmyslového hospodářského 
systému. Řád soukromého vlastnictví a cenový systém oproti 
tomu prostřednictvím signálů peněžních cen a účetnictví zis-
ků a ztrát plodí náležité motivace, snižují množství informací, 
které musí zpracovat každý jednotlivý ekonomický hráč a ne-
jen že poskytují sociální kontext pro podnikatelské objevování 
nutné pro efektivní využití momentálně dostupných zdrojů, 
ale vedou k inovacím a technologickému pokroku, jenž zajistí 

5  V Boett ke (1993, s. 46–56) je Misesova-Hayekova kritika socialismu 
analyzována v každé ze svých součástí – vlastnictví a motivace, infor-
mační komplexita, kontextuální podstata znalostí a politická organi-
zace.


