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Wstęp

Celem tej książki jest analiza podstawowych tendencji metodologicznych 
i ideologicznych myśli ekonomicznej w XX wieku, a w szczególności krytyka for-
malistyczno-matematycznego podejścia oraz próba przekonania Czytelnika do 
metod i wartości prezentowanych przez ekonomistów krytycznych wobec poglą-
dów dominujących w głównym nurcie ekonomii. Autorzy krytyczni wobec ekono-
micznej ortodoksji akcentują zazwyczaj swój pesymizm wobec gospodarki rynko-
wej, kapitalizmu, motywu interesu osobistego, kalkulacji ekonomicznej czy ogólnie 
efektywności ekonomicznej jako dominującego kryterium wyboru systemu spo-
łecznego. Kierunek krytyki współczesnej ekonomii, zaprezentowany w tej książce, 
nie jest jednak zbieżny ani z krytyką kapitalizmu, ani z postawą, która przeciw-
stawia wartości ekonomiczne wartościom moralnym i wrażliwości na problemy 
społeczne. Poszukując prawidłowości procesu gospodarowania należy zawsze roz-
patrywać go w kontekście różnorodnych celów i wartości człowieka, ale nie można 
jednocześnie gubić z pola widzenia zasadniczego warunku, jakim jest ograniczo-
ność zasobów. Problemem w naukach ekonomicznych może być nie tylko bezkry-
tyczne trzymanie się określonego modelu gospodarczego, ale także uleganie wizji 
społeczeństwa, która nie uwzględnia obiektywnych ograniczeń, wynikających 
z ludzkiej natury i ze środowiska przyrodniczego. Niebezpieczeństwo polega nie 
tylko na tym, że staniemy się apologetami istniejącego porządku społecznego, ale 
także na tym, że będziemy tworzyć wizje ukształtowane pod wpływem niereali-
stycznych marzeń i roszczeń. 

Warunkiem unikania tych niebezpieczeństw i doskonalenia ekonomicznego 
poznania jest przyjęcie właściwych założeń metodologicznych dotyczących zarów-
no badanego obiektu, jak i możliwości podmiotu badania. Niezbędna jest ciągła 
dyskusja dotycząca metodologii stosowanej i postulowanej. Tymczasem literaturę 
ekonomiczną zdominował pogląd, że postęp w ekonomii zapewnia matematyczne 
modelowanie; to dominujące stanowisko nie tylko prowadzi do marginalizowania 
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dyskusji metodologicznych i konkurencyjnych podejść, ale zawęża również przed-
miot ekonomicznych analiz. Podstawowy problem polega na tym, że wymóg mate-
matycznego modelowania trudno spełnić, gdy stawiamy sobie za cel badanie histo-
rycznych, kulturowych i politycznych uwarunkowań procesów gospodarczych. 
Stąd tendencja w ekonomii ortodoksyjnej do analizy procesów alokacji zasobów 
w danym otoczeniu instytucjonalnym i niedostateczne przywiązywanie wagi do 
tego, że gospodarowanie to nie techniczny proces alokacji zasobów, ale ludzkie 
działanie. Jedną z najostrzejszych ocen wystawił ekonomii neoklasycznej Ronald 
Coase stwierdzając, że ekonomiczna teoria wyboru przyczyniła się do wyelimi-
nowania z zakresu badań ekonomistów tego, co jest rzeczywistą treścią gospoda-
rowania: realnych ludzi, przedsiębiorstw i rynków. Konsument w ujęciu ekono-
mistów ortodoksyjnych nie jest istotą ludzką, lecz logicznym układem preferencji, 
a firma sprowadzona została do krzywych popytu i podaży. Mamy konsumentów 
bez ludzi, firmy bez organizacji, a nawet wymianę bez rynków [Coase, 1990, s. 3]. 
Najogólniej rzecz ujmując można powiedzieć, że dążenie do uściślenia ekonomii 
zaowocowało usunięciem z pola zainteresowania ekonomii ortodoksyjnej społecz-
nej formy gospodarowania, czyli tych problemów, które są konsekwencją podziału 
pracy, dotyczą współdziałania ludzi i ich systemów wartości.

Kierunek, w którym podążała ekonomia XX wieku, już w latach trzydzie-
stych krytykował Friedrich Hayek. Pierwszy artykuł Coase’a także pochodził 
z tego okresu. Ale te głosy krytyczne miały wówczas niewielki oddźwięk. Dopiero 
lata siedemdziesiąte XX wieku zapoczątkowały serię przemian gospodarczych 
i politycznych, które stawały się coraz większym wyzwaniem dla głównego nurtu 
współczesnej ekonomii. Kryzys polityki interwencjonistycznej opartej na keynesi-
zmie przyczynił się do renesansu klasycznych zasad ekonomii i liberalnych zaleceń 
w polityce gospodarczej. Następnie upadek systemu socjalistycznego wzmocnił 
przekonanie, że gospodarka oparta na prywatnej własności i mechanizmie ryn-
kowym w warunkach demokratycznego systemu politycznego, to właściwy kieru-
nek rozwoju. Trudności transformacji od planu do rynku stały się jednak znaczą-
cym sygnałem, że rynkowy entuzjazm ekonomistów głównego nurtu świadczyć 
może o poważnych lukach w ich rozumieniu procesów społeczno-ekonomicznych. 
Przebieg transformacji od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki ryn-
kowej ujawnia, jak trudne jest urzeczywistnienie warunków instytucjonalnych 
skutecznego działania rynku. Okazuje się, że prywatyzacja, deregulacja, polityka 
stabilizacji – to nie są środki wystarczające, aby zbudować dobrze funkcjonującą 
gospodarkę rynkową i rozwiązać pomyślnie problemy krajów rozwijających się 
i krajów Europy Wschodniej. Działanie mechanizmu rynkowego zależy od tego, 
czy ludzie są przygotowani, aby akceptować logikę i skutki rynku. Na te trudności 
zwraca się uwagę w nurcie ekonomii określanym mianem nowej ekonomii instytu-
cjonalnej. Podejście instytucjonalne staje się przedmiotem szczególnego zaintere-
sowania ze względu na – nabierające szczególnego znaczenia w dobie globalizacji 
– nierozwiązane problemy krajów postkomunistycznych i krajów słabo rozwinię-
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tych. Jeszcze raz okazało się, że pewne idee nabierają znaczenia w określonym 
kontekście społecznym i politycznym.

Kolejnym etapem zderzenia się ekonomicznej wiedzy z rzeczywistością 
był kryzys finansowy, który z wielką ostrością wystąpił w 2008 roku w Stanach 
Zjednoczonych i stał się źródłem ogromnego wzrostu niepewności w całej gospo-
darce światowej. Obecny kryzys zaufania do rynku skłania do formułowania 
mniej lub bardziej radykalnych wniosków: od stwierdzeń o końcu neoliberalizmu 
i konieczności powrotu do ideologii keynesowskiej do prognozowania końca kapi-
talizmu. Pod naporem spadających indeksów giełdowych i innych wskaźników 
ekonomicznych łatwo o formułowanie pochopnych wniosków zarówno w odnie-
sieniu do możliwych programów naprawczych, jak i oceny stanu ekonomii jako 
dyscypliny naukowej. W takiej sytuacji istnieje zatem szczególnie pilna potrzeba 
podjęcia dyskusji o fundamentalnych problemach ekonomii oraz możliwościach 
i ograniczeniach, jakie nauka ta napotyka podejmując próby regulacji procesów 
społecznych. W związku z narastającą świadomością konieczności modyfikacji 
panujących teorii i przekonań, nasuwa się pytanie, czy w bogatej i różnorodnej tra-
dycji myśli ekonomicznej możemy znaleźć autorów, teorie i metody, które mogłyby 
stanowić podstawę wzbogacenia i odnowy współczesnej ekonomii.

Niniejsza książka została oparta na poglądach czterech laureatów Nagrody 
Nobla w dziedzinie ekonomii: Ronalda Coase’a, Douglassa Northa, Roberta Fogla 
i Edmunda Phelpsa. Ronald Coase uznawany jest za twórcę nowej ekonomii insty-
tucjonalnej (NEI), North i Fogel są zaś twórcami nowej historii gospodarczej, która 
stanowi jeden z istotnych nurtów w ramach NEI. Moje zainteresowanie, a nawet 
fascynacja poglądami tych przedstawicieli nowej ekonomii instytucjonalnej, wyni-
ka głównie z dwóch przyczyn. Po pierwsze, przekonująca i uzasadniona jest, moim 
zdaniem, ich krytyka kierunku, w którym podąża ekonomia ortodoksyjna od lat 
trzydziestych XX stulecia. Rozwój ekonomii wymaga odwrotu od założeń ekonomii 
neoklasycznej i powrotu do smithowskiej idei ekonomii jako nauki społecznej. Po 
drugie, nowi instytucjonaliści często explicite, a czasem implicite nawiązują do idei 
Friedricha Hayeka, którego dzieła w znaczącym stopniu ukształtowały moją wizję 
gospodarki i ekonomii. Żaden rozdział tej książki nie został poświęcony Hayekowi, 
ale inspiracje hayekowskie są w niej obecne zarówno w teoriach poszczególnych 
autorów, o których piszę, jak i w moich interpretacjach. Jednakże te odwołania nie 
zawsze oznaczają wierność idei wolnego rynku. U podstaw tej obecności Hayeka 
leży raczej przekonanie, że owocne wyjaśnianie zjawisk ekonomicznych wymaga 
interdyscyplinarnej perspektywy badawczej i że istotą kapitalizmu jest wolność 
oraz gotowość do zmian i ponoszenia ryzyka. Podobne przyczyny leżą u podstaw 
mojego zainteresowania koncepcjami Edmunda Phelpsa. Jest on postacią szczegól-
ną z punktu widzenia drążonego w książce tematu formalizmu i instytucjonali-
zmu. Z jednej strony autor ten tworzył formalistyczne modele, a z drugiej wykazy-
wał wielką skłonność do nieortodoksyjnego traktowania zarówno istoty ekonomii, 
jak i gospodarki kapitalistycznej. Uzasadnia to włączenie eseju poświęconego temu 


