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Rozdział pi ąty 

Ponura nauka 

W języku angielskim ekonomia nader często bywa określana jako ponura nauka – 

dismal science. Przymiotnik ten moŜe być tłumaczony jako smutny, ponury ale takŜe, chyba 

trafniej, jako dosłownie beznadziejny to jest taki, który nie pozostawia nadziei. UŜycie tego 

określenia przypisuje się brytyjskiemu historykowi, Thomasowi Carlyle, który po raz 

pierwszy w tym kontekście uŜył go w bardzo kontrowersyjnym na ówczesne czasy eseju, 

Occasional Discourse on Nigger Question.104 Carlyle bardzo przewrotnie w swoim tekście 

dowodzi, Ŝe zniesienie niewolnictwa w Indiach Zachodnich było błędem. W gruncie rzeczy 

doprowadza ono do tego, Ŝe niewolników zmusza się do uczestniczenia w grze rynkowej, o 

której nie mają pojęcia, w której z pewnością się zagubią, zamiast zapewnić im naleŜytą 

opiekę i ochronę przez właścicieli. UŜycie sformułowania dismal dotyczy właśnie nauki 

społecznej opisującej ów rynek i było kontrapunktem do określenia gay science – nauka 

radosna, wpływająca na poprawę naszego materialnego bytowania. Carlyle w ten sposób 

krytycznie odnosi się do obowiązujących od czasów Adama Smitha aksjomatów ekonomii: 

homo oeconomicus, który poprzez zaspokajanie swoich egoistycznych potrzeb nieświadomie 

kształtuje dobrobyt powszechny, samo-równowaŜącego się rynku poprzez działanie 

„niewidzianej ręki”, pełnego wykorzystywania jego zasobów (prawo Saya), oraz 

nieustannego wzrostu gospodarczego. Nie był jedynym krytykiem tych optymistycznych 

                                                 

104 Pełny tekst eseju został wydany w postaci ksiąŜkowej kilka lat po jego opublikowaniu w czasopiśmie 

„Fraser” (Carlyle, Occasional Discourse on The Nigger Question, 1853). MoŜna go teŜ znaleźć w Internecie 

(Carlyle, Occasional Discourse on the Nigger Question). 
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postulatów, niemniej uŜyty przez niego przymiotnik na trwałe pozostał w języku publikacji 

specjalistycznych. Nauka ta zatem jest ponura, gdyŜ fenomeny które opisuje, zjawiska 

rynkowe, nic szczególnie dobrego dla społeczeństwa nie przynoszą. Przez lata jednak 

przymiotnik ten nieco zmienił swoje znaczenie. Jeszcze w XIX w. ukształtowanie nauk 

społecznych, w tym szczególnie ekonomii, na wzór nauk ścisłych, wydawało się być w 

zasięgu ręki. Kolejne jednak opracowywane teorie nie chciały w Ŝaden sposób przystawać do 

rzeczywistości. Następujące zaś po sobie kryzysy ekonomiczne dawały podstawę do 

sceptycyzmu, czy w ogóle uda się kiedykolwiek ugruntowanie ekonomii na takich 

podstawach, które okaŜą się równie trwałe jak zasady dynamiki Newtona. Kiedy Robert 

Lucas, jeden z najbardziej znanych i wpływowych współczesnych ekonomistów, laureat 

nagrody Nobla, pisze gościnnie w The Economist artykuł pod znamiennym tytułem: In 

defence of the dismal science105, to nie odnosi się w nim do złowróŜbnego działania rynku, ale 

raczej broni makroekonomii, pomimo wszystko zdolnej do konstruowania spójnych teorii. 

Pomimo wszystko, tzn. pomimo tego, Ŝe Ŝaden ze współczesnych modeli funkcjonowania 

gospodarki w skali makro nie był w stanie przewidzieć kryzysu finansowego roku 2008/2009 

i jego skutków. Nauka ta zatem jest beznadziejna, gdyŜ nie radzi sobie ze złoŜoną, 

empirycznie postrzeganą rzeczywistością gospodarczą. Owa empiryczna nieadekwatność 

ujawniała się przy kaŜdym większym wstrząsie gospodarczym. Kryzys lat 30-tych ujawnił 

problem z samo-kształtującą się równowagą rynkową i prawem zakładającym pełne 

wykorzystanie zasobów rynkowych (prawo Saya). Kryzys lat 70-tych na zachodzie Europy 

ujawnił zjawisko, którego Ŝadne keynsowkie i post-keynsowskie modele nie przewidywały 

czyli tzw. stagflację, długotrwałą inflację połączoną z wysokim bezrobociem. Upadek 

gospodarek socjalistycznych wydawał się pogrzebać raz na zawsze idee centralnego 

                                                 

105 (Lucas, 2009) 
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planowania. Kryzys ostatnich lat zaś podwaŜył przede wszystkim stosowane modele 

szacowania ryzyka inwestycyjnego. W tym kontekście powraca pytanie czy ekonomia to w 

ogóle nauka i czy jest w stanie cokolwiek wyjaśnić, w takim rozumieniu jak przyjęte w 

poprzednim rozdziale. 

Potoczne postrzeganie ekonomii jest jednak zgoła inne. Przez ponad 150 lat istnienia 

tej nauki w systemach edukacyjnych ekonomistom udało się wytworzyć przekonanie o jej 

solidnych fundamentach, opartych na trafnych, empirycznie adekwatnych załoŜeniach, 

rozwijanych przy zastosowaniu złoŜonego aparatu matematycznego. WyobraŜenie jaki 

przeciętny odbiorca ma na temat ekonomii ukształtowane jest przez szeregi wykresów, 

danych, równań matematycznych, które w końcowym efekcie pokazują określone trendy, 

zaleŜności, predykcje co do wartości walut, towarów, instrumentów finansowych itp. Jeśli 

nawet, co zdarza się dość często, owe predykcje okazują się być fałszywe, to winę za to 

ponoszą specjaliści, którzy nie potrafili prawidłowo zastosować fantastycznych osiągnięć 

teorii ekonomii, a nie teoria jako taka. Niepowodzenia ekonomistów zatem w powszechnym 

odbiorze postrzegane są jako błąd w sztuce (na wzór błędów medycznych), a nie jako 

pochodne błędnej sztuki. Przy bliŜszym jednak zapoznaniu się z ową sztuką, jawi się zupełnie 

inna rzeczywistość: plątanina niejednokrotnie wzajemnie sprzecznych ze sobą i 

zwalczających się szkół i teorii, opartych na całkowicie odmiennych załoŜeniach. Szkoła 

klasyczna, neoklasyczna, keynesizm, neokeynesizm, monetaryzm, instytucjonalizm, 

ekonomia głównego nurtu, ortodoksja, heterodoksja, ekonomia behawioralna, ewolucyjna, 

neuroekonomia, a nawet ostatnio obecna w literaturze popularno naukowej – freakonomia, 

czyli szalona ekonomia. Nie jest przy tym tak, co postaram się w niniejszym rozdziale 

wykazać, Ŝe owe róŜne szkoły są tylko odmiennym podejściem do tych samych zagadnień, 

przy spójnych fundamentach danej nauki lub teŜ róŜnymi poddziedzinami ekonomii jako 

takiej. Nie jest teŜ tak, jak chcieliby to wiedzieć ekonomiści neoklasyczni, Ŝe mamy tu do 
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czynienia z jednym głównym programem badawczym (mainstreamem), a cała reszta to 

poboczne programiki, które póki co nie mają szans na przeobraŜenie się w powaŜną naukę. W 

gruncie rzeczy ekonomia jawi się jako nauka, która nieustanie poszukuje swoich podstaw: 

przedmiotu badań naukowych oraz stosowanych metod badawczych. Pomiędzy 

poszczególnymi szkołami bowiem nie ma zgody właśnie co do tych podstaw. Nie ma zgody, 

czy ma to być nauka deskryptywna czy normatywna. Nie ma zgody, czy ma zajmować się 

jednostką i podejmowanymi przez nią decyzjami na rynku, czy teŜ poszukiwać koniecznych 

zaleŜności pomiędzy zidentyfikowanymi wielkościami ekonomicznymi. Nie ma zgody czy 

ma zajmować się gromadzeniem i analizą danych empirycznych, a w konsekwencji 

generalizacją stwierdzonych regularności, czy teŜ raczej winna przyjmować pewne załoŜenia 

co do funkcjonowania rynku i na ich podstawie rozwijać dedukcyjnie określone teorie i 

modele. Celem niniejszego rozdziału jest zarówno prezentacja poszczególnych szkół 

ekonomicznych, jak przede wszystkim wskazanie ich historycznych korzeni. Pozwoli to, jak 

sądzę uzasadnić tezę o fundamentalnym i nierozstrzygniętym sporze o przedmiot i metodę 

ekonomii. Systematyka tego przeglądu jest nieco odmienna niŜ przyjęta w podręcznikach z 

dziedziny historii myśli ekonomicznej, a bardziej odpowiada podejściu filozoficznemu. Dwa 

pierwsze podrozdziały pokazują dwie podstawowe metodologiczne rozbieŜności: podejście 

teoretyczne i empiryczne. Kwestia przedmiotu badań jest tutaj wtórna. Wydaje się ona być 

bowiem pewną konwencją. Nieadekwatność empiryczna określonych teorii zaś, jest duŜo 

powaŜniejszym problemem, ukazującym jakąś impotencję tej nauki w zmaganiu się ze 

złoŜoną rzeczywistością. Ostatni podrozdział ma na celu wzmocnienie tezy 

antynaturalistycznej i pokazuje te szkoły w ekonomii, które z góry zakładały lub nadal 

zakładają ową impotencję i nie tworzą szeroko zakrojonych, ambitnych programów 

badawczych. Podejście to określiłem jako minimalistyczne. 
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Podejście teoretyczne (aprioryczne) 

Pomimo tego, Ŝe twórcy ponurej nauki od samego początku mieli ambicje 

kształtowania jej na wzór nauk przyrodniczych, to związków z doświadczeniem było w niej 

wyjątkowo mało. Zwłaszcza z tymi doświadczeniami, które są najbardziej kontr-intuicyjne. 

Kiedy Newton wskazywał, Ŝe tworząc swoją teorię „stał na barkach olbrzymów”, to był to 

widoczny hołd dla tych, którzy wbrew potocznym wyobraŜeniom, odwaŜyli się głosić sądy 

bardzo niepopularne i trudne do zaakceptowania. Przyciąganie się ciał, spadanie z identyczną 

prędkością i przyspieszeniem niezaleŜnie od masy i kształtu, powietrze stawiające opór i 

postrzegane jak wielka bańka wodna, ziemia okrągła i krąŜąca dookoła słońca, te wszystkie 

twierdzenia miały dwie wspólne cechy: Po pierwsze były silnie podbudowane obserwacjami i 

eksperymentami oraz wydawały się sprzeczne z potocznym, codziennym doświadczeniem. 

Gdyby twórcy ekonomii zastosowali fizykalną analogię konsekwentnie, to być moŜe od 

początku powiązaliby naukę ekonomii silniej z obserwacjami, a nie spekulacjami. Tak się 

jednak nie stało. PrzewaŜył model uprawiania nauki podobny do filozofii, silnie teoretyczny, 

oparty na bardzo subiektywnych obserwacjach i przeświadczeniach, najczęściej 

niefalsyfikowalnych. W jakiejś części model ten jest aktualny do dzisiaj. Rzecz nie w tym, Ŝe 

empiria nie odgrywa tu Ŝadnej roli, ale w tym, Ŝe jest to „empirycyzm zdroworozsądkowy”. 

Empirycyzm zdroworozsądkowy, jest podejściem, które odnosi teorię do rzeczywistości 

poprzez bezpośrednią obserwację wydarzeń realnego świata przy minimum pomocy 

statystycznej. Oglądasz świat dookoła siebie i decydujesz, czy odpowiada twoim 

pojęciom teoretycznym. (…) Empirycyzm zdroworozsądkowy jest niekiedy nazywany 

pogardliwie empirycyzmem fotelowym. Sens tego uwłaczającego wyraŜenia wiąŜe się z 

kimś siedzącym przy biurku, rozwijającym jakąś teorię, a następnie wybierającym 

selektywnie dane i wydarzenia, które tę teorię podtrzymują.106 

                                                 

106 (Landreth & Colander, Historia myśli ekonomicznej, 2005) s.517 
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Metoda ta zdominowała naukę ekonomii w zasadzie aŜ do początków XX wieku, kiedy wraz 

z postępującą matematyzacją ekonomii, rozwojem metod statystycznych i na fali wielkiego 

kryzysu, zaczęto baczniej przyglądać się gospodarczej rzeczywistości. Takie podejście dało 

początek ekonometrii, o czym będzie mowa w następnym podrozdziale. Prekursorzy 

ekonomii, merkantyliści i fizjokraci budowali swoje teorie bezkrytycznie na własnych 

intuicjach stosując ów „fotelowy empirycyzm”. Podobną metodę stosował Adam Smith. W 

jego obszernym dziele nie znajdziemy śladów systematycznej obserwacji. Podstawowy 

problem, który sobie postawił, jak to się dzieje, Ŝe jedne narody się bogacą a inne nie, 

rozwiązał poprzez teoretyczną analizę, w znacznej części opartą na załoŜeniach dotyczących 

naturalnych skłonności jednostki, dąŜącej do pomnaŜania swojego indywidualnego stanu 

posiadania. Ta intuicja, w Ŝaden sposób nie poparta doświadczeniem czy eksperymentem, 

ufundowała całą klasyczną ekonomię. śaden z jego następców nie dostrzegał potrzeby 

kwestionowania tego załoŜenia. Wydawało się ono bowiem oczywiste. Problem niezgodności 

załoŜeń i konkluzji klasycznej ekonomii z realnym przebiegiem zdarzeń gospodarczym 

objawił się dopiero w połowie XIX wieku i dotyczył dwóch teorii i ich empirycznych 

predykcji. Teoretyzujący ekonomiści bowiem, nie powstrzymywali się od tworzenia 

scenariuszy rozwoju gospodarki. Pierwsza, została sformułowana przez Dawida Ricardo. 

Przepowiadał on mianowicie długookresowy spadek przychodów w rolnictwie. Miał on być 

uwarunkowany, z jednej strony wzrastającym kapitałem inwestycyjnym oraz siłą roboczą, a z 

drugiej ograniczonymi zasobami upraw.107 Zmiany technologiczne zwiększające 

produkcyjność, jego zdaniem nie były w stanie zrównowaŜyć tego procesu. Wszelkie dane 

dostępne dla gospodarki brytyjskiej nie potwierdzały jednak tych przewidywań. Liczba 

ludności wzrastała, co nie przekładało się bezpośrednio na wzrost zatrudnienia w rolnictwie. 

                                                 

107 (Ricardo, 1957) 
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Druga predykcja, do dziś przywoływana we współczesnych publikacjach, to maltuzjańska 

teoria ludności. Thomas Robert Malthus w roku 1798 opublikował esej dotyczący wzrostu 

liczby ludności i podaŜy Ŝywności.108 Sformułował w nim niezwykle pesymistyczną tezę, iŜ 

szybki wzrost liczby ludności nie idzie w parze ze wzrostem podaŜy Ŝywności. 

Długookresowo zatem społeczeństwa skazane są na niedobory. Pierwsi jego adwersarze, jak 

Nassau Senior, z jednej strony deklarowali akceptację jego teorii, a z drugiej zwracali uwagę, 

Ŝe doświadczenie historyczne wydaje się przeczyć tej predykcji. Jak dotąd (czyli do 1829 r. 

kiedy to prowadzona była korespondencja pomiędzy oboma ekonomistami) liczba ludności 

wzrastała wolniej niŜ podaŜ Ŝywności. Dalszy rozwój gospodarki potwierdzał zasadność tej 

krytyki.  

W takich okolicznościach powstaje dzieło, które na długie lata ukształtowało 

postrzeganie przedmiotu i metody ekonomii politycznej.109 John Stuart Mill, z jednej strony 

skomplementował podstawowe załoŜenia klasyków ekonomii i tym samym wzmocnił 

podejście teoretyczne (aprioryczne), a z drugiej strony zmierzył się z narastającą 

nieadekwatnością empiryczną klasycznych teorii. Zamiarem Milla, pozostającego pod silnym 

wpływem Saint-Simona, było uczynić ekonomię nauką jak najbardziej zbliŜoną do nauk 

przyrodniczych110 ale jednocześnie wskazać na zasadnicze róŜnice, które stanowią 

podstawową przyczynę niepowodzeń empirycznych tej nauki. Według Milla ekonomia 

polityczna: 

…is concerned with him (man) solely as a being who desires to possess wealth, and 

who is capable of judging of the comparative efficacy of means for obtaining that end. 

                                                 

108 (Malthus, An Essay on the Principle of Population, 1798). Tekst dostępny takŜe w Internecie: (Malthus, 2011) 
109 (Mill, Zasady ekonomii politycznej, 1966) 
110 Współcześnie syndrom ten, czyli próba kształtowania nauki ekonomii na wzór fizyki Andrew W. Lo określił 

mianem “zazdrość o fizykę” (physics envy), o czym będzie jeszcze mowa w ostatnim podrozdziale. (Lo & 

Mueller, 2010). 
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It predicts only such of the phenomena of the social state as take place in consequence 

of the pursuit of wealth. It makes entire abstraction of every other human passion or 

motive; 

W ten sposób Mill zdefiniował pojęcie homo oeconomicus, choć to nie on uŜył po raz 

pierwszy tego sformułowania, a jego krytycy. To podstawowe załoŜenie ekonomii 

politycznej, redukcja człowieka wyłącznie do tego aspektu jego aktywności, który wiąŜe się z 

gromadzeniem bogactwa, zostało przez Milla tylko nazwane (doprecyzowane). Co do tego 

bowiem, co najmniej od czasów Smitha panowała niemal powszechna zgoda. Niemal, gdyŜ 

byli i tacy, którzy zwracali uwagę, Ŝe wyabstrahowanie człowieka i jego poŜądania bogactwa 

z realiów historycznych i instytucjonalnych fałszuje obraz i prowadzi do błędnych wniosków. 

Do nich naleŜeli przedstawiciele tzw. szkoły historycznej oraz instytucjonaliści, zaliczani 

przez historyków myśli ekonomicznej do tzw. heterodoksji.111 Mill oczywiście był daleki od 

tego aby rzeczywiście uwaŜać, Ŝe naturę człowieka moŜna zredukować do pogoni za 

bogactwem. Dostrzegał całą złoŜoność problematyki, uwarunkowania emocjonalne, 

środowiskowe i in. Był jednak przekonany, Ŝe właściwym sposobem konstruowania 

jakiejkolwiek nauki jest konieczne wyabstrahowanie określonego stanu lub układu od szeregu 

czynników zakłócających i formułowanie praw odnoszących się wyłącznie do owego układu. 

Z przyjętych, wyabstrahowanych załoŜeń, dedukujemy prawa, regularności i dopiero ich 

wywnioskowane konsekwencje moŜemy poddawać empirycznym testom. Proces abstrakcji 

nazwany będzie w późniejszej filozofii nauki idealizacją. Proces odwrotny, faktualizacją. Ta 

ostatnia polega na coraz szerszym uwzględnianiu, pominiętych pierwotnie przyczyn 

zakłócających, które z natury same w sobie stanowią jakieś prawa. Czym doskonalsza jest 

faktualizacja, tym trafniejsze, empirycznie testowalne predykcje jesteśmy w stanie podawać. 

Mill rozróŜnia konstruowanie teorii á priori i á posteriori. Ta druga polega na 

                                                 

111 Por. (Landreth & Colander, Historia myśli ekonomicznej, 2005) s. 347 i nast. 
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przeprowadzeniu szeregu systematycznych i powtarzalnych obserwacji dotyczących faktów i, 

co istotniejsze, specyficznych eksperymentów. Na podstawie stwierdzonych regularności 

konkluduje się istnienie określonego prawa. Metoda ta zatem to czysta indukcja. Metoda  á 

priori nie jest jednak czysto teoretyczna. U jej podstaw bowiem równieŜ leŜy doświadczenie, 

tyle, Ŝe ma ono inny charakter. Tu odwołujemy się do szerokiego doświadczenia ludzkiego 

(experience of men) i introspekcji (observation of what passes in our mind). Na podstawie 

tego doświadczenia formułujemy załoŜenia i przeprowadzamy wnioskowania. Ekonomia 

polityczna jest w takim rozumieniu nauką abstrakcyjną i posługuje się metodą á priori. W 

tym sensie podobna jest do geometrii: 

Geometry presupposes an arbitrary definition of a line, „that which has length but not 

breadth”. Just in the same manner does Political Economy presuppose an arbitrary 

definition of man, as a being who invariably does that by which he may obtain the 

greatest amount of necessaries, conveniences, and luxuries, with the smallest quantity 

of labour and physical self denial with which they can be obtained in the existing state 

of knowledge.112 

Takie ujęcie pozwala z jednej strony na uratowanie i rozwijanie całego dotychczasowego 

dorobku ekonomii, a z drugiej strony stanowi podstawę do wyjaśnienia empirycznych 

niepowodzeń tej nauki. Jeśli ekonomię potraktujemy na wzór geometrii to oczywistym 

wydaje się, Ŝe tak jak w rzeczywistości nie występują idealne linie, odcinki, trójkąty, tak i w 

rzeczywistości społecznej nie występują idealne egzemplarze homo oeconomicus. 

Koniecznym procesem następującym po abstrakcji i dedukcji jest faktualizacja, a zatem 

identyfikacja przyczyn zakłócających oraz sformułowanie odpowiednich praw rządzących 

tymi przyczynami. ZłoŜoność przedmiotu badań, niedoskonałość naszych obserwacji 

prowadząca do niemoŜności zidentyfikowania wszystkich przyczyn zakłócających oraz 

niemoŜności przeprowadzenia rozstrzygających eksperymentów (experimentum crucis) 
                                                 

112 (Mill, 2008) s.45 
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powoduje, Ŝe w praktyce nasze zdolności do formułowania trafnych przewidywań są silnie 

ograniczone. Procedura jednak jest taka sama jak w naukach przyrodniczych i według Milla 

zakłada pełną liniowość oddziaływań. Badacz przeprowadza bowiem w praktyce dwa 

procesy. Jeden polegający na analizie istniejącego stanu społeczeństwa i jego elementów. 

Przy analizie tej posługuje się szeroko rozumianym doświadczeniem ludzkim formułując 

stosowne załoŜenia i dedukując ich konsekwencje. Następnie przeprowadza proces syntezy, 

zestawiając wszystkie wydedukowane konsekwencje razem i wnioskując co do złoŜonego, 

oczekiwanego efektu, stanu społecznego. Jeśli oba te procesy przeprowadzone byłby 

prawidłowo, to badacz stałyby się prorokiem. To, Ŝe tak się nie dzieje spowodowane jest 

wyŜej określonymi powodami, sprowadzającymi się do konieczności formułowania predykcji 

z odpowiednim przybliŜeniem i prawdopodobieństwem. Owo przybliŜenie i 

prawdopodobieństwo wystąpienia określonych zdarzeń, powoduje, Ŝe jedyne co jest 

praktycznie dostępne badaczowi to moŜliwość określania dostrzeŜonych tendencji, a nie 

ścisłych przewidywań.  

W ten prosty sposób Mill uchronił cały dorobek dotychczasowej klasycznej ekonomii i 

uczynił z niej niefalsyfikowany program badawczy. Jakiekolwiek błędy w określeniu choćby 

owych tendencji zawsze będą mogły być tłumaczone niedoskonałością w zakresie 

uchwycenia wszystkich zakłócających przyczyn, które w danym układzie wystąpiły, 

powodując ostatecznie, Ŝe prawidłowo wskazana tendencja nie zaktualizowała się, co w Ŝaden 

sposób nie podwaŜa prawdziwości załoŜeń i wydedukowanych z nich prawidłowości. Nie 

wdając się w pogłębioną krytykę podejścia Milla warto zwrócić uwagę na dwa słabe punkty. 

Po pierwsze sama zdroworozsądkowa, oparta na powszechnym, ogólnoludzkim 

doświadczeniu, koncepcja homo oeconomicus, wcale nie jest taka oczywista. Nie jest 

oczywista dla innych „zdroworozsądkowych empirycystów”, dla których człowiek stanowi na 

tyle złoŜoną jakość, Ŝe dokonana abstrakcja (lub raczej redukcja) nie ma nic wspólnego z 
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idealizacją w naukach przyrodniczych. Nie jest związana z mierzalnymi obserwacjami. Nie 

jest takŜe oczywista dla tych, którzy woleliby hipotezę tą uprawdopodobnić doświadczeniem, 

które Mill nazywa „specyficznym”. Pomysły, iŜ jednostki nie kierują się w swoich 

codziennych wyborach instrumentalną racjonalnością zmierzającą li tylko do pomnaŜania 

bogactwa pojawiały się od początku istnienia ekonomii. Do ich uprawdopodobnienia 

przyczynili się dopiero ekonomiści behawioralni w latach 70-tych XX w, o czym będzie 

jeszcze mowa w dalszej części. Po drugie, wraz z rozwojem nauk matematycznych, a przede 

wszystkim wraz z rozwojem naszej wiedzy o strukturach złoŜonych i zaleŜnościach 

nieliniowych, coraz wyraźniej widoczne stawało się to, Ŝe proponowana przez Milla synteza, 

złoŜenie wszystkich wydedukowanych konsekwencji jest dość naiwnym wyobraŜeniem, 

opartym właśnie na błędnym załoŜeniu liniowości wzajemnych zaleŜności w strukturach 

społecznych. To liniowe podejście, charakterystyczne dla nauk fizycznych, pokutuje do 

dzisiaj w ekonomii. Wiele tymczasem wskazuje na to, Ŝe jeŜeli w ogóle zachowania 

ekonomiczne są matematyzowalne i wykazują się jakimiś zaleŜnościami, to  raczej nie mają 

one liniowego charakteru.  

Zaproponowana przez Milla metoda wytyczyła kierunek rozwoju neoklasycznej 

ekonomii. Matematyczne i geometryczne analogie doskonale wpasowały się w narastające 

zjawisko matematyzacji ekonomii. Zaczęło się ono w zasadzie od twórców tzw. analizy 

marginalnej, tj. analizy czynników tłumaczących kształtowanie się względnych cen na rynku, 

gdzie podstawowym elementem była tzw. uŜyteczność krańcowa danego dobra. Analizę 

marginalną zawdzięczmy trzem ekonomistom: Jevonsowi, Mengerowi oraz Walrasowi. 

KaŜdy z nich tworzył w nieco innej tradycji. Menger pozostawał wierny metodzie wytyczonej 

przez Ricardo i rozwiniętej przez Milla. Jego analizy mają charakter wysoce abstrakcyjny. 

Nie był zwolennikiem formalizowania swoich teorii i zapisywania ich językiem matematyki. 

Zapoczątkował tzw. austriacką szkołę ekonomiczną, pierwotnie rozwijającą się głównie w 



118 

 

Wiedniu (Mises, Schumpeter), a następnie w Stanach Zjednoczonych (Hayek). Dwóch 

pozostałych spośród ekonomistów rozwijających analizę marginalną przyczyniło się znacznie 

do zmatematyzowania ekonomii. William S. Jevons i jego główne dzieło The Theory of 

Political Economy113  bywa utoŜsamiane z początkiem tego procesu. Jevons jednak w swoich 

rozwaŜaniach podąŜał w kierunku, który był niezgodny z metodą Milla. Był on bowiem 

zwolennikiem szerokiego wykorzystywania danych statystycznych zbieranych z rynku i ich 

analizy, co mogłoby stanowić element silnej testowalności formułowanych hipotez. Był 

zatem nie tylko prekursorem matematyzacji ale przede wszystkim ekonometrii. Z tego 

powodu, naleŜałoby go pewnie umieścić raczej w kolejnym podrozdziale. To nie jego jednak 

dzieło spotkało się z szerokim zainteresowaniem badaczy, ale dzieło Walrasa. Jego metoda 

zaś była głównie aprioryczna i ona zdominowała naukę ekonomii co najmniej do 70-tych lat 

XX w.  

Leon Walras był ekonomistą francuskim. NiezaleŜnie od analizy marginalnej, rozsławiła go 

głównie, do dzisiaj wykładana teoria równowagi ogólnej114. Teoria ta jest próbą analizy 

wszystkich sektorów gospodarki, uwzględniającą wszystkie jej aspekty równocześnie. 

Końcowym efektem jest przedstawienie przedmiotu analizy w postaci układów równań. Ten 

sposób podejścia do gospodarki wpisuje się w aprioryczną metodę Milla. Przeprowadzamy 

bowiem z początku analizę poszczególnych sektorów gospodarki, zasad kształtowania się cen 

poszczególnych dóbr na rynku, zasad funkcjonowania gospodarstw domowych i ujawnianych 

przez nie preferencji, a następnie, na podstawie takiej analizy, próbujemy zidentyfikowane 

zaleŜności zestawić w jeden model. Końcowy efekt jest zatem raczej syntezą w rozumieniu 

Milla. RóŜnica polega na tym, Ŝe Mill nie wierzył w perfekcyjną syntezę, uznając 

                                                 

113 (Jevons, The Theory of Political Economy, 1888). Dzieło to dostępne jest takŜe w Internecie: (Jevons, The 

Theory of Political Economy, 2011); 
114 (Walras, 1926) 
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domniemanego twórcę takiej za potencjalnego proroka. Walras uznał zaś, Ŝe szerokie 

wykorzystanie aparatu matematycznego zapewni mu ten efekt, a przynajmniej otworzy drogę 

do dalszych badań w tym kierunku. Pierwsza cześć tej procedury, analityczna, bywa 

określana mianem analizy cząstkowej. W analizie cząstkowej zainteresowanie badacza skupia 

się na wybranym elemencie gospodarki, gospodarstwie domowym, sektorze produkcji lub 

nawet określonym produkcie i jego wartości (cenie). Dokonując takiej analizy określamy np. 

preferencje gospodarstw domowych lub koszty produkcji określonych dóbr. Wszystkie 

czynniki poza tymczasowym zainteresowaniem z domniemania tratujemy jako stałe, co 

ułatwia (choć jednocześnie fałszuje) całą analizę. W równowadze ogólnej istotnie 

wzbogacamy liczbę zmiennych parametrów, tym samym poszerzając zakres analizy. 

Przyjmujemy przy tym milczące załoŜenie, typowe dla klasycznej i neoklasycznej ekonomii, 

Ŝe rynki bądź pozostają w równowadze bądź do niej dąŜą, jeśli zostałaby zakłócona wskutek 

zmiany któregoś z parametrów traktowanych w analizie jako stałe. Równowaga ogólna 

zakłada bowiem, Ŝe istnieje pewien zespół cech, które pozostają stałe. Będą do nich naleŜały 

wszystkie te, co do których intuicyjnie (apriorycznie) zakładamy, Ŝe mogą mieć wpływ na 

rynek, ale które jednocześnie nie poddają się kwantyfikacji i tym samym nie mamy 

moŜliwości wkomponowania ich w matematyczne równania. NaleŜą do nich np.: preferencje 

jednostek (załoŜenie homo oeconomicus), istniejąca technologia, struktura instytucjonalna 

gospodarki i społeczeństwa. Analizę równowagi cząstkowej i ogólnej najprościej pokazać na 

przykładzie. Wyobraźmy sobie, Ŝe cofamy się o 50 lat wstecz i doświadczamy procesu 

gwałtownego wzrostu zainteresowania motoryzacją w krajach rozwiniętych. Skutkiem tego 

jest zmiana preferencji gospodarstw domowych, które skłonne są przeznaczać istotną część 

swoich dochodów na zakup pojazdów mechanicznych. Wzrost liczby pojazdów powoduje 

gwałtowne zwiększenie popytu na paliwo. Konsekwencją tego jest, przy załoŜeniu stałych 

kosztów produkcji (niezmienność technologii), wzrost tzw. uŜyteczności krańcowej paliwa i 
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wzrost jego ceny. Cena rośnie aŜ do momentu, w którym osiągnie poziom równowagi. 

Analiza równowagi cząstkowej mogłaby zakończyć się w punkcie, w którym odnajdujemy 

ową cenę równowagi i tym samym współzaleŜności między popytem i podaŜą. Analiza 

ogólna musi uwzględniać cały szereg dalszych czynników powiązanych wzajemnie. Wzrost 

cen paliwa wpływa na wzrost kosztów transportu. To z kolei powoduje wzrost kosztów 

towarów, których cena silnie uzaleŜniona jest od transportu. Wzrost cen tych towarów 

powoduje zmniejszenie się budŜetów domowych, a zatem pewien niedobór środków 

płatniczych, i tak juŜ uszczuplonych zakupem samochodu. Celem jego zrównowaŜenia 

członkowie rodziny podejmują dodatkową pracę. Mają ją gdzie podejmować, gdyŜ rosnąca 

liczba pojazdów powoduje zapotrzebowanie na infrastrukturę drogową. Rozwija się zatem 

przemysł budowlany. Ten jednak potrzebuje maszyn, które konsumują paliwo, co prowadzi 

do jeszcze większego wzrostu cen tego surowca. Koniec końców lądujemy w latach 70-tych z 

inflacją, kryzysem paliwowym i bezrobociem. Oczywiście ani model Walrasa, ani Ŝaden z 

jego następców nie przewidział i nie był w stanie przewidzieć kryzysu paliwowego. Zakładał 

on bowiem, Ŝe zmiany dąŜą do równowagi, a nie do kryzysów ekonomicznych. Przykład ten 

jednak obrazuje poziom złoŜoności takiego modelu. Trzeba przy tym pamiętać, Ŝe opisane 

powyŜej zjawiska dokonują się niemal równocześnie. Model zatem składa się ze 

skomplikowanego układu równań równowaŜonych, które mają odzwierciedlać wszystkie 

współzaleŜności sektorów gospodarki. PowyŜszy przykład obrazuje teŜ jak bardzo model 

równowagi nie przystawał do empirycznych obserwacji. Sam Walras nie przykładał do nich 

Ŝadnej wagi. PodąŜając za abstrakcyjną metodą Milla skupiał się wyłącznie na poprawności 

matematycznej modelu, co niemal się udało. W latach 50-tych Dawid Debrew i Keneth Arrow 

dowiedli bowiem, Ŝe przy pewnych załoŜeniach układ równań ma rozwiązanie, co przesądza 

o jego matematycznej poprawności. Czym bardziej jednak rozwijana była strona 

matematyczna, tym wyraźniejsza stawała się empiryczna nieadekwatność modelu. Nie 
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wiadomo było, czy równowaga faktycznie istnieje czy teŜ jest ona z góry załoŜona w modelu. 

Teoretyczne istnienie równowagi nie przesądza o moŜliwości istnienia innych równowag, 

przy innych wartościach poszczególnych zmiennych. Ostatecznie krytycy określili ten model 

jako „niebiańską mechanikę nieistniejące świata”. 

Dzieła matematyzacji ekonomii neo-klasycznej dopełnił Alfred Marshall. O jego 

wkładzie do tej nauki świadczy fakt, iŜ pomimo Ŝe najwaŜniejsze jego dzieło, Principles of 

Economics,115 ukazało się ponad 100 lat temu, do dzisiaj opracowana przez niego analiza 

cząstkowej równowagi stanowi podstawę kursu ortodoksyjnej ekonomii. Marshall był z 

wykształcenia matematykiem i stosunkowo późno zajął się ekonomią. Jego wykształcenie 

zdeterminowało sposób uprawiania tej nauki. Uznając Ŝe podstawą do formułowania 

jakiejkolwiek teorii jest precyzja, zaczął swoje prace od próby przełoŜenia na język 

matematyki ekonomii Ricardo i Milla. Refleksja nad dotychczasowym dorobkiem sprawiła, 

Ŝe w swoich poglądach na przedmiot i metodę był niezwykle umiarkowany i otwarty. 

Pozostając silnie pod wpływem klasycznej tradycji, jednocześnie dostrzegał problemy z 

aplikacją określonych teorii do rzeczywistości. Problemy te jednak tłumaczył dokładnie tak 

jak Mill. Dla Marshalla przedmiot ekonomii jest jednak znacznie szerszy: 

Economics is a study of men as they live and move and think in the ordinary business 

of life. But it concerns itself chiefly with those motives which affect, most powerfully 

and most steadily, man's conduct in the business part of his life.116  

                                                 

115 Najczęściej przywoływane wydanie tego dzieło pochodzi z r. 1920 i jest to wydanie ósme (Marshall, 

Principles of Economy, 1920). Wydanie pierwsze było z r. 1890. Dzieło jest teŜ dostępne w całości w Internecie 

(Marshall, Principles of Economics, 2000). 
116 (Marshall, Principles of Economics, 2000) I.I. 1 

http://www.econlib.org/library/Marshall/marP2.html#Bk.I,Ch.II 
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Jeśli porównamy tę definicję z propozycją Milla, to wyróŜniają ją dwa elementy. 

Przedmiotem ekonomii jest bowiem „studium rodzaju ludzkiego”, a nie studium zachowań 

jednostki. Silnie zatem akcentuje społeczny charakter fenomenów, którymi zajmuje się 

ekonomia. Rzeczywistość gospodarczą tworzą bowiem jednostki współdziałające ze sobą i 

abstrakcja od działań pozostałych jednostek będzie metodologicznym błędem. Jest to wyraźny 

ślad wpływów instytucjonalistów i szkoły historycznej. Drugi rodzaj abstrakcji, który 

proponował Mill, redukcja jednostki do kierującej się wyłącznie poŜądaniem bogactwa, 

równieŜ w tej definicji jest słabo widoczny. Nie ma tu presupozycji dot. tej istotnej rysy 

natury człowieka. Jest natomiast wyłącznie słabe ograniczenie przedmiotu badań ekonomii do 

tej sfery aktywności jednostek, która wiąŜe się z przedsiębiorczością. Proponowana przez 

Marshalla metoda ekonomii pozostaje pod duŜym wpływem koncepcji unifikacji nauk. W 

okresie jednak kiedy ją tworzy, coraz bardziej oczywistym stają się trudności związane z 

realizacją tej koncepcji. Niemniej pozostaje on w przeświadczeniu, Ŝe spośród wszystkich 

nauk społecznych, które potencjalnie mogłyby rościć sobie pretensje do unifikacji z naukami 

przyrodniczymi, ekonomia wydaje się temu postulatowi najbardziej bliska, jako nauka 

najbardziej „ścisła”: 

Economics has made greater advances than any other branch of the social sciences, 

because it is more definite and exact than any other. But every widening of its scope 

involves some loss of this scientific precision; and the question whether that loss is 

greater or less than the gain resulting from its greater breadth of outlook, is not to be 

decided by any hard and fast rule.117 

Metoda, którą proponuje Marshall w zasadzie pozostaje wierna koncepcji Milla. 

Doświadczenia jednak oraz wpływ tzw. heterodoksyjnych myślicieli, którzy podkreślali silne 

społeczne i historyczne uwarunkowania przebiegu określonych procesów gospodarczych, 

                                                 

117 (Marshall, Principles of Economics, 2000) App. C. 33 http://www.econlib.org/library/Marshall/marP58.html  
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spowodowały, Ŝe w proponowanej metodzie znajdziemy znacznie więcej zastrzeŜeń i 

ograniczeń co do jej skuteczności. Powstaje zatem kombinacja podejścia teoretycznego, 

matematycznego i historycznego. Marshall ma świadomość, Ŝe społeczeństwo, które w jakimś 

aspekcie poddajemy analizom ekonomicznym, podlega nieustannym przemianom. ZałoŜenie 

o stabilność otoczenia, w którym jednostka podejmuje swoją aktywność gospodarczą jest albo 

fałszywe albo krótkotrwałe. Na tym tle powstaje koncepcja czasu, jako istotnego elementu 

wpływającego na poprawność abstrakcyjnych analiz ekonomicznych. Pod tym kątem 

Marshall podzielił go, przyznając Ŝe nieco arbitralnie, na cztery okresy: Okres rynkowy, który 

jest na tyle krótki, Ŝe moŜna załoŜyć stabilność podaŜy i prowadzić analizy kształtowania się 

cen zaleŜne w zasadzie wyłącznie do popytu. Okres krótki, pozwala na zmianę zakresu 

produkcji i tym samym kształtowanie się podaŜy na rynku, ale nie jest na tyle długi, aby 

moŜliwa była istotna zmiana rozmiarów zakładów produkcyjnych. MoŜliwości podaŜowe 

pozostają zatem niezmienne i ograniczone. Istotnym wkładem Marshalla we współczesną 

analizę przedsiębiorstwa jest wyróŜniony w tym okresie podział na koszty pierwotne i 

dodatkowe (we współczesnej nomenklaturze: stałe i zmienne). W okresie długim moŜliwe są 

zmiany wielkości zakładów produkcyjnych. Wszystkie elementy zarówno po stronie popytu 

jak i podaŜy mogą wpływać na kształtowanie się cen na rynku. Okres sekularny, to okres na 

tyle długi Ŝe dopuszcza zachodzenie istotnych zmian społecznych, zmiany liczby ludności jak 

i technologii produkcji. Przy takim rozumieniu dynamiki procesów gospodarczych, nie było 

jego zdaniem moŜliwości przeprowadzenia solidnej matematycznej analizy, uwzględniającej 

niestabilność wszystkich zmiennych. JuŜ wprowadzenie do modelu więcej niŜ dwóch 

zmiennych, komplikuje go na tyle, Ŝe wymyka się on moŜliwości matematyzowania. Co 

więcej, Marshall dostrzegał, nieco w przeciwieństwie do swoich poprzedników, Ŝe 

matematyczne analizy mają być tylko językiem opisującym jakiś aspekt rzeczywistości. Będą 

one o tyle wartościowe o ile wyraŜają jakieś empirycznie stwierdzalne prawidłowości. 
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Dynamika zaś zmiennych powoduje niemoŜliwości przeprowadzania takich empirycznych 

testów. Podobnie jak Mill uwaŜał, Ŝe eksperymentowanie w ekonomii jest zasadniczo 

niemoŜliwe. Nie moŜna bowiem eksperymentalnie stworzyć środowiska, w którym 

stabilizujemy określone czynniki i badamy zachowanie się układu wyłącznie w zaleŜności od 

jednej zmiennej. PoniewaŜ nie jest to moŜliwe empirycznie, eksperymenty takie moŜemy 

przeprowadzać wyłącznie na abstrakcyjnych modelach matematycznych. Model powinien 

jednak nieustannie odnosić się do jakieś, choćby przykładowo ujętej rzeczywistości: 

(1)UŜywaj matematyki raczej jako języka stenograficznego, a nie jako narzędzia 

nadawczego. (2) Trzymaj się jej aŜ skończysz. (3) Przetłumacz to na angielski. (4) 

Następnie zilustruj przykładami mającymi znaczenie w realnym świecie.(5) Spal 

matematykę. (6) Jeśli nie udaje ci się (4) to spal (3).118 

ZłoŜoność przedmiotu badań była w zasadzie jedynym powodem występujących niespójności 

pomiędzy teorią a rzeczywistością. Uzasadnienie niepowodzeń nauki jest tu zatem dokładnie 

takie (choć bardziej rozbudowane) jak u Milla. PoniewaŜ nie jesteśmy w stanie ogarniać 

współzaleŜności wszystkich zmiennych, zdani jesteśmy na ciągłe niedoskonałości nauki. U 

podstaw jednak tkwią takie same prawa natury jakie działają w fizyce czy w innych naukach 

przyrodniczych. Nawet tam bowiem obserwujemy takie aspekty rzeczywistości, które nie 

poddają się ścisłej analizie.  

The laws of economics are to be compared with the laws of the tides, rather than with 

the simple and exact law of gravitation. For the actions of men are so various and 

uncertain, that the best statement of tendencies, which we can make in a science of 

human conduct, must needs be inexact and faulty.119
 

                                                 

118 Cytat za: (Landreth & Colander, Historia myśli ekonomicznej, 2005) s.315 
119 (Marshall, Principles of Economics, 2000) I.II.10 

http://www.econlib.org/library/Marshall/marP3.html#Bk.I,Ch.III 
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Jak moŜna radzić sobie z tą złoŜonością? Propozycja jest klasyczna. Analizy przeprowadzamy 

na abstrakcyjnych modelach, przyjmując silne załoŜenia ceteris paribus. Wraz z postępem 

analizy włączamy kolejne zmienne, czyniąc model coraz bardziej empirycznie adekwatny. 

Procedura taka przypomina faktualizację, z tą jednakowoŜ róŜnicą, Ŝe związek z faktami jest 

tu dość luźny. Ta metoda zastosowana została przez niego do analizy równowagi cząstkowej. 

Marshall jednak nie pokusił się, inaczej niŜ Walras i jego następcy, o tworzenie 

rozbudowanych modeli makroekonomicznych. Najwyraźniej uznał, Ŝe metoda ma swoje 

granice co najmniej w okresie sekularnym. 

W 1972 Robert E. Lucas zaproponował zupełnie nowe podejście do modeli 

ekonomicznych.120 Koncepcja znana dzisiaj pod nazwą rational expectation hypothesis 

wychodziła z dwóch podstawowych załoŜeń: Po pierwsze uczestnicy rynku są w swoich 

wyborach i decyzjach racjonalni. NaleŜy zakładać, Ŝe będą oni dąŜyli do maksymalizacji 

swoich zysków lub uŜyteczności. Takie załoŜenie nie było nowe, ale Lucas wprowadził 

istotny element nowatorski. Zachowania uczestników rynku nie są określone przez aktualną 

sytuację na rynku (stan braku równowagi, który zresztą w tej koncepcji nie występuje) ale 

raczej przez ich racjonalne oczekiwania, co do tego jaka będzie sytuacja na rynku w dającej 

się określić przyszłości. Innymi słowy dzisiejsze wybory są pochodną przewidywań graczy 

rynkowych. Aby zatem stworzyć jakiekolwiek sensowne modele makroekonomiczne naleŜy 

raczej pytać nie o to, jaki rynek jest dzisiaj ale jakie są przewidywania jego uczestników. 

PoniewaŜ przewidywań tych nie znamy, dokonujemy załoŜenia drugiego, iŜ uczestnicy rynku 

znają mechanizmy rynkowe i posiadają kompletną wiedzę na temat planowanych działań 

interwencyjnych rządu. ZałoŜenie to określane jest jako hipoteza rynku efektywnego 

(effective market hypothesis). Idea Lucasa była w późniejszym okresie rozwijana i wzbogaca. 

                                                 

120 (Lucas, Expectations and the Neutrality of Money, 1972) 
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Wydawała się bardzo ciekawą propozycją, wchodzącą naprzeciw krytyce teorii równowagi. 

Jej podstawowym jednak mankamentem było to, Ŝe nie udało się, pomimo licznych prób 

stworzyć w oparciu o powyŜsze załoŜenia jakiś spójnych modeli, których wyniki pozostawały 

by w zgodzie z empirycznymi obserwacjami rynku.  Krytyka tej koncepcji idzie takŜe z innej 

strony. Rozwijające się badania w obszarze ekonomii behawioralnej coraz silnie wykazywały, 

Ŝe załoŜenia o racjonalności uczestników rynku są w znacznej części chybione. Rzeczywiste 

wybory dokonywane przez jednostki istotnie odbiegają od modelowej racjonalności. Co 

więcej, chybione jest równieŜ załoŜenie dot. doskonałej wiedzy o mechanizmach rynkowych i 

o rynku. Miało ono w załoŜeniu być swoistą idealizacją, na tyle oddając realia rynkowe, aby 

moŜna było opracować jakieś sprawnie działające modele. Wiele empirycznych badań 

wykazuje, Ŝe idealizacja ta idzie zbyt daleko. Pomysł Lucasa jest godny zauwaŜenia, jako 

ostatnia, współczesna próba zastosowania apriorycznego i dedukcyjnego podejścia w 

makroekonomii.  

Podejście empiryczne 

Prekursorzy 

Omówienie podejścia empirycznego zacznę od myśliciela, który bardziej taką metodę 

promował i o niej pisał, niźli j ą w praktyce stosował. Metoda ta wyrosła ze zdecydowanej 

krytyki ekonomii klasycznej i podejścia apriorycznego, niźli z jakiś konstruktywnych 

wniosków i propozycji. Thorstein Veblen był bowiem przez współczesnych bardziej 

odbierany jako prześmiewca i krytyk XIX wiecznego układu społecznego, niźli twórca jakiejś 

nowej szkoły w ekonomii. Aktualnie jednak uwaŜa się go za prekursora instytucjonalizmu. 

Instytucjonalizm Veblena ma swoje źródło w silnym sprzeciwie wobec omówionego powyŜej 

millowskiego paradygmatu uprawiania ekonomii jako nauki abstrakcyjnej i dedukcyjnej. 
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Instytucje rozumiane w pewnym uproszczeniu jako obowiązujące regulacje prawne, otoczenie 

społeczno-polityczne, przyjęte konwencje i obyczaje itp. wydają się bowiem odgrywać 

kluczową i niedocenioną przez klasyków rolę w kształtowaniu się mechanizmów rynkowych. 

Analizy prowadzone przez Veblena w istocie idą w tym kierunku. Veblen zasłynął głównie 

jako krytyk i burzyciel klasycznego podejścia w ekonomii. W swoich dziełach podwaŜał 

bowiem  zarówno metodę jak i przede wszystkim jej główne załoŜenia: homo oeconomicus, 

czy raczej, jak to określi „hedonistyczny rachunek”, który legł u podstaw tej redukcji; 

spontanicznie kształtująca się równowaga rynkowa oraz przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy 

postrzegani jako element stabilizujący rynek oraz istotnie przyczyniający się do zaspakajania 

potrzeb konsumentów i przyczyniający się w ten sposób do rozwoju gospodarczego.  

Przedmiot ekonomii politycznej ujęty był bardzo szeroko. Zdaniem Veblena w ujęciu 

klasycznym u podstaw metody  jest zainteresowanie wybranymi aspektami rynku, najlepiej 

tymi, które poddają się łatwej kwantyfikacji jak np. cena i uŜyteczność, przy wyraźnym lub 

milczącym przyjęciu, iŜ pozostałe czynniki są niezmienne.  

It is characteristic of the school that whenever an element of the cultural fabric, an 

institution or any institutional phenomenon, is involved in the facts with which the 

theory is occupied, such institutional facts are taken for granted, denied or explained 

away. (…) The failure of the school in this respect is consistent and comprehensive.121 

Takie podejście jest rzecz jasna błędne i fałszuje rzeczywistość. Przedmiotem zainteresowania 

ekonomii winny być zatem wszelkie fenomeny Ŝycia społecznego, które w jakikolwiek 

sposób wpływają przyczynowo na rynek, rozumiany jako miejsce w społecznej przestrzeni, 

gdzie jednostki dokonują wymiany dóbr i usług. Do tych fenomenów będą naleŜeć zarówno 

biologiczne i psychiczne podstawy określonych preferencji i rzeczywistych zachowań 

jednostek, jak teŜ powstała struktura instytucji tworząca gospodarcze środowisko, w którym 

                                                 

121 Veblen s. 131 



128 

 

jednostki działają. W efekcie trudno tu juŜ mówić o wyodrębnionej nauce ekonomii. 

Przeplatają się tu zagadnienie antropologii, socjologii, psychologii i historii. Wydaje się Ŝe 

ujmując tak szeroko przedmiot badania ekonomii w zasadzie dąŜył do ufundowania nowej, 

jednolitej przedmiotowo i metodologicznej nauki społecznej, jednoczącej wszystkie wskazane 

powyŜej.122  

Veblen zarzuca klasycznej ekonomii, uosobionej na przełomie wieku XIX i XX w analizie 

marginalnej, Ŝe w istocie przeprowadza wyabstrahowane,  dedukcyjne wnioskowanie oparte 

na dwóch przesłankach: naturalnym prawie własności oraz hedonistycznym rachunku. Obie te 

przesłanki są fałszywe. Prawo własności w Ŝaden sposób nie jest naturalne i powinno być 

postrzegane jako jedna z historycznie zmiennych instytucji, a załoŜony hedonistyczny 

rachunek, którym rzekomo kierować się mają jednostki, nie znajduje prostego potwierdzenia 

w obserwacjach. W konsekwencji klasyczna ekonomia zamiast wyjaśniać będące 

przedmiotem jej zainteresowania zjawiska na rynku poprzez wskazanie ich efektywnych 

przyczyn, wskazuje dostateczne racje ich zaistnienia. To czy owe racje mają cokolwiek 

wspólnego z obserwowalną rzeczywistością to inna kwestia. 

The distinctive character given to this system of theory by this postulates and by the 

point of view resulting from their acceptance may be summed up broadly and 

concisely in saying that the theory is confined to the ground of sufficient reason 

instead of proceeding on the ground of effective cause.123 

Cała współczesna nauka oparta jest na badaniu efektywnych przyczyn. Zasada racji 

dostatecznej przyjmowana jest tylko prowizorycznie i tymczasowo jako ewentualna robocza 

hipoteza, która ma doprowadzić badacza do ujawnienia efektywnych przyczyn badanego 

zjawiska. W klasycznej ekonomii jest inaczej, co jest i będzie przesłanką do jej naukowej 

                                                 

122 Por. (Landreth & Colander, Historia myśli ekonomicznej, 2005) s. 354 
123 Veblen s. 133 
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poraŜki. Instytucje są dane i niezmienne. U Veblena zaś podlegają one nieustannej, 

dynamicznej zmianie – ewoluują. Rozumie on instytucje bardzo szeroko, obejmując tym 

pojęciem wszelkie rozwijające się nawyki w ludzkich zachowaniach, wzorce przekształcające 

się wraz z ich przyswajaniem (internalizacją) w normy. Rozwój kulturowy to nic innego jak 

tworzenie i kumulowanie w społeczeństwie kolejnych wzorców. W tym kontekście 

przeświadczenie o naturalnym prawie własności jest refleksem zinternalizowanych społecznie 

norm, wzorców, których główna idee sprowadza się do ochrony stanu posiadania. Wzorce te 

podlegają zmianom wraz z rozwojem społeczeństwa. Podobny charakter będą miały 

instytucje takiej jak pieniądze, kredyt, odsetki itp. 

Krytykując ekonomiczną ortodoksję Veblen postuluje metodologiczne związanie nauki 

społecznej z empirycznymi badaniami. Nie znajdziemy tu jednak systematycznych 

opracowań. Jego zaś analizy nie są sensu stricto oparte na badaniach, które dzisiaj 

uznalibyśmy za indukcyjną analizę przypadków. Jego empiryzm ma zatem bardziej charakter 

postulowany niŜ stosowany. W zasadzie moŜna wymienić trzy metody, którymi się 

posługiwał: obserwacja, analiza historyczna oraz ewolucyjna. Omawiając istotę natury 

ludzkiej, skupiał się na dokładnym opisie ujawnianych zachowań. Opisy te, przyrównujące 

współczesnych mu przedsiębiorców (klasę próŜniaczą) do łupieŜców i drapieŜników, cechuje 

metodyczna dokładność i nasycenie biologicznym naturalizmem. Analiza historyczna i 

ewolucyjna sprowadza się do obserwacji instytucji w róŜnych obszarach kulturowych i 

okresach historycznych, połączonej z prześledzeniem ich dalszego rozwoju. Analizując 

doszukuje się efektywnych przyczyn zmian, zakładając przy tym, Ŝe u ich podstaw leŜy jakiś 

adaptacyjny mechanizm. Z tego punktu widzenia Veblen był prekursorem współczesnych 

ewolucjonistów. 

 Veblen postulował większy związek ekonomii z rzeczywistym rynkiem ale w praktyce 

nie realizował swoich postulatów. Jednym z pierwszych, który podszedł do sprawy 
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praktycznie był Ronald Coase. W 1991 otrzymał nagrodę Nobla za swoje prace, które 

opublikował w r. 1937. Prace te dotyczyły natury przedsiębiorstwa (The Nature of the Firm). 

Coase postawił sobie pytanie dlaczego istnieją firmy, które do tej pory w klasycznej ekonomii 

było nieobecne. Zgodnie z ówczesnymi modelami, doskonale efektywnym rynkiem dąŜącym 

do równowagi, firmy w zasadzie były niepotrzebne. A jednak istniały. Badania, które 

przeprowadził nasunęły mu hipotezę, iŜ podstawą są tzw. koszty transakcyjne. Istotne jednak 

nie jest to, do czego doszedł wówczas 21 letni adept nauki, ale jak do tego doszedł. W latach 

1930-31, korzystając z przyznanego mu stypendium, podróŜował po najbardziej 

uprzemysłowionych obszarach USA. Zdecydował się porzucić studiowanie teoretycznych 

rozpraw, dominujących wówczas w podręcznika, i w miejsce tegoŜ przeprowadzał regularne 

wywiady z przedsiębiorcami, pytając ich dlaczego robią to co robią. W ten praktyczny sposób 

otworzył drogę do zupełnie innej metody badawczej. Jego dzieło zostało jednak docenione 

wiele lat później.124 

Ekonometria i metody ilościowe. 

 W mikroekonomii metody podobne do tych zastosowanych przez Coase’a są jeszcze 

moŜliwe do wykorzystania. Tam jednak gdzie badacz musi mierzyć się z niepoliczalną ilością 

danych potrzebne jest inne podejście, które z jednej strony uczyniłoby zadość postulatom 

zbliŜenia nauki do rzeczywistości poprzez wzmocnienie empirycznych metod badawczych, a 

z drugiej strony zachowało precyzję modeli matematycznych. Takie podejście, czyli 

kombinacja metod empirycznych z matematycznymi (głównie statystycznymi) określane jest 

mianem ekonometrii. We współczesnej ekonomii traktuje się ją jako naukę pomocniczą. 

Najogólniej polega ona na gromadzeniu i przetwarzaniu szeregu danych liczbowych, 

                                                 

124 (Why Do Firm Exists, 2010) 
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stanowiących obraz jakiegoś obszaru rynku. Aby moŜliwa były ekonometria, w pierwszej 

kolejności naleŜało zdefiniować mierzalne wielkości opisujące gospodarkę oraz ustalić zasady 

ich pomiaru. Do wielkości tych dzisiaj zaliczamy np. produkt krajowy brutto, inflację, średnie 

wynagrodzenie w określonych sektorach gospodarki, realny wzrost / spadek płac, 

współczynniki wyprzedzające koniunktury, czy w końcu indeksy giełdowe (Dow Jones, 

FTSE, DAX czy WIG). Jeszcze w latach 30-tych XX wieku większości z tych 

współczynników nie była mierzona. Zmianę nastawienie wymusił częściowo wielki kryzys. 

Podobno prezydenci Roosvelt i Hoover aby uzyskać jakiekolwiek informacje na temat 

gospodarki nakazali gromadzić dane na temat liczby transportów kolejowych, które miały dać 

im wyobraŜenie o ewentualnym wzrośnie produkcji. Za twórców współczesnej ekonometrii 

uwaŜa się powszechnie Ragnara Frischa i Jana Tinbergena.  Pierwszy, któremu przypisuje się 

autorstwo terminu ekonometria, zajmował się makroekonomicznymi modelami 

konstruowanymi przez pryzmat gromadzonych i analizowanych danych. Drugi zaś analizował 

cykle koniunkturalne. W ekonometrii rozwinięto takŜe podejście probabilistyczne (Trygve 

Haavelmo), które zostało między innymi zaakceptowane przez tzw. komisję Cowlsa (Cowles 

Commission for Research in Economics) załoŜonej w r. 1932. Była to pierwsza organizacja 

która systematycznie zajęła się gromadzeniem i analizowanie danych oraz rozwijaniem metod 

statystycznych w ekonomii. Współcześnie zajmuje się tym niemal kaŜda większa instytucja 

finansowa.  

Osiągnięcia ekonometrii są nie do przecenienia, głównie jednak w tej części, w której dzięki 

definiowanym i gromadzonym danym rysujemy coraz trafniejszy i precyzyjniejszy obraz 

rzeczywistości gospodarczej. Ekonometrzy idą jednak dalej i poszukują prawidłowości w 

szeregach danych liczbowych, które wiązałyby określone wielkości zaleŜnościami o 

charakterze praw ekonomicznych. Podstawową, tradycyjną metodą jest analiza regresji 

liniowej. Pozwala ona na badanie czy występują jakiekolwiek korelacje między 
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analizowanymi danymi i jeśli tak to jaki jest ich matematyczny charakter. Metoda ta jednak 

jest niesłychanie wraŜliwa na pierwotne, często bardzo arbitralne załoŜenia badacza, i drobne 

uchybienia w tym względzie prowadzą do zadziwiających wniosków.125 Dość powiedzieć, Ŝe 

próby wyznaczenia względnie stabilnych, prawo-podobnych regularności jak dotąd nie 

przyniosły trwałych rezultatów. Ciekawym przykładem jest  historia tzw. krzywej Phillipsa. 

Oryginalnie twórca owej krzywej (Alban William Phillips)126 wykreślił j ą (i tym samym 

opracował równanie ją opisujące) na podstawie badań historyczno – porównawczych stosując 

metodę, którą moŜna by przyrównać do indukcji w naukach ścisłych w r. 1958. Porównał on 

bowiem jak kształtował się wzrost wynagrodzeń i bezrobocie w poszczególnych okresach 

historycznych i odkrył Ŝe te dwie zmienne są ze sobą silnie skorelowane i to w sposób 

wskazujący na moŜliwości ich powiązania funkcją matematyczną. Skonstruowany model 

wydał się na tyle wiarygodny i na tyle dobrze sprawdzał się w praktyce, Ŝe związek pomiędzy 

inflacją i bezrobociem zaczęto powszechnie akceptować jako wykazany. Do dzisiejszego dnia 

jeszcze zdarzają się pojedyncze głosy, opowiadające się za rozluźnieniem polityki finansowej 

co rzekomo ma doprowadzić do spadku bezrobocia. Model funkcjonował nieźle do lat 70-

tych, kiedy przez zachodnią Europę i USA przetoczył się kryzys, którego Ŝaden z ówczesnych 

modeli ekonomicznych nie przewidywał, a tym bardziej model Phillipsa. ZaleŜność uległa 

odwróceniu i gospodarki świata doświadczyły równolegle wysokiego bezrobocia i inflacji. 

Zjawisko to określono później mianem stagflacji. Tak istotna sprzeczność z empiryczną 

obserwacją musiała doprowadzić do próby poprawienia modelu. Nie sposób bowiem przyjąć, 

w myśl ówczesnych załoŜeń, Ŝe prawo które działało przez wiele lat nagle działać przestało. 

Model w istocie został poprawiony przez Edmunda Phelpsa. Opracował on teorie NAIRU – 

                                                 

125 Więcej na temat tej metody moŜna znaleźć w moim tekście poświęconym statystyczno – relewantnemu 

modelowi wyjaśnienia naukowego (Gorazda, 2009). 
126 (Phillips, 1958) 
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(non accelerating inflation rate of unemployment) wg. której zaleŜność opisana przez 

Phillipsa działa tylko do pewnego momentu. Dalsze zwiększanie inflacji pod kątem 

zmniejszenia bezrobocia nie działa, gdyŜ po pewnym czasie stopa bezrobocia będzie miała 

tendencję powrotu do wartości pierwotnej. Długoterminowo bezrobocie dąŜy do wartości 

stałej, którą Phelps określił na poziomie 4%. Doświadczenia jednak rozwijających się 

gospodarek (głównie USA) pokazały, Ŝe i ten poprawiony model nie działa. Wraz z boomem 

ekonomicznym, częściowo związanym z rozwojem nowych technologii, bezrobocie w USA 

spadło i utrzymywało się przez długi czas na poziomie znacznie poniŜej przewidzianej przez 

Phelpsa wartości granicznej. 127 

 Najnowszy trend w metodach ilościowych polega na próbach stosowania elementów 

teorii chaosu do analizy danych. Zakłada się, Ŝe zjawiska ekonomiczne mają charakter 

podobny do chaotycznych zjawisk fizycznych, takich np. jak kształtowanie się pogody lub 

ruch cząsteczek w rwącym strumieniu wody. Tzw. chaos deterministyczny wykazuje się 

jednak lokalnie pewnymi regularnościami poprzez formowanie atraktorów, obszarów w 

przestrzeni fazowej w której zbiegają się trajektorie analizowanych zmiennych. O tych 

metodach będzie jeszcze mowa w dalszej części pracy.  

Metoda Miltona Friedmanna i jej krytyka  

 Od strony metodologicznej ścisłe przywiązanie teorii ekonomicznych do 

generowanych przez nie predykcji i ich testowalności zaproponował Milton Friedman w 

tekście który wzbudził szeroki oddźwięk w świecie nauki.128 Friedman przedstawił typowo 

popperowskie podejście do filozofii ekonomii. KaŜda teoria czy teŜ hipoteza powinna jako 

                                                 

127 Zob. (Blanchard, 2008) s. 170. O krzywej Philipsa / Phelpsa pisze niemal kaŜdy podręcznik do 

makroekonomii. 
128 Zob. (Friedman, 2008) 
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swoją konkluzję wskazywać na fakty, mające zaistnieć w następstwie określonych zdarzeń 

jako implikacje teorii, które to fakty będą mogły być skonfrontowane z rzeczywistością. 

Teorię winniśmy oceniać na podstawie jej siły predykcyjnej, a nie na podstawie trafności czy 

prawdziwości przyjętych w teorii załoŜeń. Twierdzenie to, jak widać w istotny sposób 

odbiega od metody proponowanej przez Milla i kontynuujących jego dziedzictwo 

ortodoksyjnych ekonomistów. Wbrew pozorom Friedman nie podwaŜał osiągnięć 

dotychczasowej ortodoksji, a przeciwnie, poprzez swój tekst chciał je w jakiś sposób ocalić. 

W latach 50-tych kiedy powstał jego tekst, coraz wyraźniejsze stawały się głosy krytyki 

skierowane przeciwko nierealistycznym załoŜeniom modeli ekonomicznych.  

 Friedman kierując swoją krytykę na wstępie przeciwko metodologicznemu podziałowi 

nauki ekonomii na ekonomię pozytywną, normatywną i sztukę ekonomii. Podział ten został 

zaproponowany przez Keynesa i dość powszechnie jest przyjmowany do dzisiaj.129 Zdaniem 

Friedmana nie jest on niezbędny. Przedmiotem ekonomii winna być ekonomia pozytywna, 

czyli ta która zajmuje się identyfikowaniem określonych prawidłowości na rynku, które 

moŜna ująć w prawa lub teorie i dokonywać ich empirycznego testowania. Ekonomia 

normatywna jak i sztuka ekonomii, która u Keynesa miała zajmować się opracowywaniem 

wskazań, zaleceń czy teŜ instrukcji co do tego jak naleŜy postępować (interweniować) na 

rynku w celu osiągnięcia zakładanych celów lub jakie cele naleŜy wskazywać jako poŜądane 

do osiągnięcia, nie powinna być przedmiotem ekonomii. Tego typu rozwaŜania są bowiem 

wprost pochodną ekonomii pozytywnej. Rzadko u podstaw sporu politycznego dotyczącego 

zastosowanie określonych instrumentów, leŜą rozbieŜności aksjologiczne, a częściej 

decydenci róŜnią się co do załoŜeń w zakresie pozytywnej ekonomii. Stąd przeprowadzenie 

takiego podziału w obszarze nauki ekonomii nie ma większego sensu.  

                                                 

129 Por. (Landreth & Colander, 2005) s. 32 
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Jeśli zaś skupiamy się na ekonomii pozytywnej, to naleŜy zauwaŜyć, Ŝe kaŜda formułowana 

teoria składa się niejako z dwóch elementów: Z języka w którym jest wyraŜona i który 

obejmuje teŜ pewne zasady wnioskowania oraz z zestawu istotnych hipotez (body of 

substantive hypotheses). Język jest elementem pewnej konwencji. Gdybyśmy ekonomiczne 

teorie ograniczyli tylko do języka to uzyskalibyśmy naukę dedukcyjną, aprioryczną, tak jak 

wyobraŜał sobie to Mill. Podstawowym elementem jest jednak zestaw hipotez. Na jego 

podstawie bowiem moŜemy oceniać moc predykcyjną teorii. 

Viewed as a body of substantive hypotheses, theory is to be judged by its predictive 

power for the class of phenomena which it is intended to “explain”. Only factual 

evidence can show whether it is “right” or “wrong” or, better, tentatively “accepted” 

as valid or “rejected”.130  

Taka teza dla czytelnika obeznanego z popperowskim falsyfikacjonizmem wydaje się 

trywialna. Friedman idzie jednak dalej. Jeśli „waŜność” teorii ma być oceniana wyłącznie w 

kontekście jej mocy predykcyjnej, to nie moŜna oceniać teorii na podstawie trafności czy 

empirycznej adekwatności jej załoŜeń. Abstrahując od tego Ŝe w teoriach niełatwo jest 

odróŜnić załoŜenia od implikacji, to trzeba zauwaŜyć, Ŝe większość fizykalnych hipotez 

powstała na podstawie załoŜeń całkowicie nierealistycznych tzw. idealizacji lub 

przyjmowania, Ŝe określone czynniki niewątpliwie mogące mieć wpływ na uzyskane wyniki 

celowo pomijamy lub traktujemy arbitralnie jako stałe (warunek ceteris paribus). Pomimo to, 

tworzone przy tak „nierealistycznych” załoŜeniach teorie w fizyce, całkiem dobrze 

przewidywały przyszłe zachowanie się badanych obiektów. Dlaczego zatem od ekonomii 

naleŜałoby oczekiwać czegoś innego? Jeśli teoria przyjmuje arbitralnie koncepcję człowieka 

ekonomicznego, o której skąd inąd wiadomo Ŝe jest nierealistyczna, to moŜemy ją poddać 

krytyce tylko o tyle, o ile generowane przez tą teorię predykcje rozmijają się z 

                                                 

130 (Friedman, 2008) s. 149 
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rzeczywistością. Dopiero test teorii przez pryzmat jej implikacji pozwala na ewentualną 

weryfikację załoŜeń lub teŜ wprowadzenie warunków ograniczających stosowalność teorii. 

Friedman z jednej strony zatem wprowadza postulat testowalności ekonomicznych hipotez, co 

jest juŜ mocno nowotarskie i ostatecznie kończy traktowanie tej nauki jako czysto 

dedukcyjnej. Z drugiej strony godzi się formowanie hipotez opartych na nierealistycznych, 

wyabstrahowanych załoŜeniach. Ta zgoda jest wynikiem fizykalnego podejścia do ekonomii. 

Liczba hipotez, które mogą dobrze wyjaśniać badane zjawiska moŜe być nieskończona. W 

takiej sytuacji naleŜy dokonać wyboru hipotezy najlepiej wyjaśniającej. Kryterium jest tu 

prostota i owocność (fruitfulness). Friedman przyjmuje zatem silne załoŜenie ortodoksyjnej 

ekonomii, iŜ u podstaw badanych zjawisk leŜą w istocie proste prawa na wzór praw fizyki, 

które pozostaje nam odkryć proponując i testując coraz to nowe teorie. 

 Teza ta spotkała się z szeroką krytyką. Herbert Simon, prekursor ekonomistów 

behawioralnych zwrócił między innymi uwagę na to, Ŝe Friedman arbitralnie zakłada 

problemy z obserwowalnością załoŜeń i ich adekwatnym do rzeczywistości opisem, 

jednocześnie przyjmując, Ŝe podobne problemy nie dotyczą implikacji teorii, które mogą być 

konfrontowane z rzeczywistością. W praktyce zaś i z jednym z drugim jest problem. Badane 

zjawiska bowiem są na tyle złoŜone, Ŝe jednoznaczne sfalsyfikowanie teorii jest trudne. Skąd 

inąd zaś naleŜy przyjąć, Ŝe trafna teoria, jest dlatego trafna, Ŝe oparta jest na trafnych 

załoŜeniach. Nie chodzi tu przy tym o to aby je urealistyczniać ponad potrzebę wynikającą z 

samej teorii. Chodzi o to aby je czynić coraz bardziej zbliŜonymi do rzeczywistości. W 

miejsce priciple of unreality, Simon proponuje principle of continuity of approximation. W 

podobnym  kierunku idzie teŜ krytyka zaproponowana przez Daniela Hausmana.  

 NiezaleŜnie od powyŜszych krytycznych stanowisk, wydaje się, Ŝe dyskusja która 

rozwinęła się w latach 50-tych, na trwałe zakorzeniła w teorii ekonomii przekonanie, Ŝe nauka 

ta nie moŜe być uprawiana jako dedukcyjna i konieczny jest jakiś jej związek z 
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rzeczywistością empirycznie doświadczalną. To na ile powszechnie przyjmować będziemy 

określone aproksymacje czy idealizacje i to na ile ścisłych predykcji będziemy oczekiwać od 

ekonomicznych teorii moŜe być przedmiotem sporu. Ale argument, Ŝe teoria nie sprawdza się 

w rynkowej rzeczywistości nie moŜe być dłuŜej ignorowany i domaga się wyjaśnienia.  

Ekonomia behawioralna, eksperymentalna i neuroekonomia 

Ekonomia behawioralna i neuroekonomia131 to chyba najbardziej intensywnie 

rozwijający się kierunek we współczesnej ekonomii i najsilniej powiązany z badaniami 

empirycznymi i eksperymentami. Wbrew sceptycyzmowi Milla okazało się bowiem, Ŝe 

eksperymentowanie w dziedzinie ekonomii jest moŜliwe, tyle, Ŝe nie w obszarze wielkich 

modeli ekonomicznych, co raczej u samych podstaw. MoŜna bowiem (i chyba naleŜy) 

empirycznie testować podstawowe hipotezy dotyczące jednostki i jej zachowań na rynku: 

najogólniej załoŜenie homo oeconomicus z całym bagaŜem wymaganej racjonalności 

zachowań rynkowych. Powiązanie badań psychologicznych lub teorii psychologicznych z 

ekonomią ma długa tradycję. Adam Smith oprócz rozwaŜań nad bogactwem narodów 

rozwijał takŜe koncepcję uczuć moralnych. Dla wielu jego następców czymś naturalnym było 

wiązanie zachowań jednostki na rynku z jej wyborami emocjonalnymi czy moralnymi. 

Porzucenie tego kierunku badań dokonało się wraz z wyabstrahowaniem ekonomii (Mill) i jej 

matematyzacją (Jevons, Walras, Marshall). Fiasko przedsięwzięć mających na celu 

sformułowanie jednolitej teorii równowagi rynkowej, ale teŜ bezpośrednio fiasko rozwijanej 

nieco później teorii racjonalnych oczekiwań doprowadziło do poszukiwań, które porzuciły 

uprzednie, aprioryczne załoŜenia (idealizacje) i skupiły się na obserwacji rzeczywistych 

zachowań jednostek na rynku, a dokładnie rzeczywistych algorytmów podejmowania decyzji. 

                                                 

131 Zob. m.in. (Backhouse, 2002), s. 317, (Camerer, 2007);  
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U podstaw zatem ekonomii behawioralnej legło zakwestionowanie racjonalności jednostek (a 

przynajmniej w takim wydaniu jak prezentowała to teoria racjonalnych oczekiwań) oraz 

zakwestionowania załoŜenia o znajomości mechanizmów rynkowych oraz danych rynkowych 

niezbędnych do podjęcia decyzji. Prekursorskie badania w tej dziedzinie przeprowadzili 

Daniel Kahnemen i Amos Tversky132 skupiając się na początku nad mechanizmami 

podejmowania decyzji w warunkach ryzyka. W oparciu o wyniki badań Kahnemana i 

Tverskiego, w 1980 r. Richard H. Thaler opublikował tekst Toward a Positive Theory of 

Consumer Choice 133, który uwaŜa się za sztandarowy dla wyjaśnienia załoŜeń i metody 

ekonomii behawioralnej. Jest ona przede wszystkim nauką pozytywną. Metodologia badań 

jest deskryptywna. Istotne jest ustalenie jak zachowuje się jednostka na rynku, a nie jak 

powinna się zachowywać. Behawioralni ekonomiści skupiają się nad identyfikacją 

rzeczywistych mechanizmów leŜących u podstaw podejmowanych przez jednostki decyzji 

rynkowych. Identyfikacja ta dokonuje się w bardzo zróŜnicowany sposób: Od prostych 

obserwacji socjologicznych, analizę danych statystycznych poprzez (najczęściej) 

zaplanowane eksperymenty psychologiczne. Szereg tych badań doprowadziło do odkrycia 

zestawu mechanizmów, które zdają się potwierdzać hipotezę podstawową, Ŝe zakładana przez 

dotychczasowych ekonomistów racjonalność homo oeconomicus, jakkolwiek co do zasady 

jest obserwowalna, tak wykazuje liczne odchylenia od racjonalności modelowej, które w 

istotny sposób decydują o naszych zachowaniach na rynku. Nie oznacza to bynajmniej, Ŝe 

zachowania ludzkie są irracjonalne lub chaotyczne. Istnieje moŜliwość identyfikacji wielu 

prawidłowości w zachowaniach jednostek, potwierdzalnych eksperymentalnie oraz 

powtarzalnych w róŜnych obszarach kulturowych. Prawidłowości te jednak, po pierwsze, nie 

                                                 

132 (Kahneman & Tversky, 1979) 
133

 (Thaler, 1980) 
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są absolutne (są uchwytne statystycznie, jest jednak sporo przypadków odmiennych), po 

drugie, wyraźnie wskazują na istnienie szeregu mechanizmów, wbudowanych biologicznie w 

nasz organizm (choć to zawsze jest dyskusyjne), które powodują, Ŝe dokonywane przez nas 

wybory istotnie odbiegają od wzorców wynikających z oczekiwanej uŜyteczności. Badania, 

choć wiąŜe się z nimi ogromne nadzieje, ujawniały teŜ niesłychaną złoŜoność problemu. 

Prekursorskie prace Kahnemana i Tverskiego były w znacznej części oparte na 

eksperymencie. Uczestnicy eksperymentu mieli za zadanie dokonywać wyboru pomiędzy 

róŜnymi „grami”, w których róŜnicowano wysokość wygranej lub straty i procentowo 

przypisane im szanse. Badania te ujawniły kilka interesujących mechanizmów, które później 

ujęto w jedną teorię (prospect theory). Ujawnione mechanizmy to, między innymi: 

1. The certainty effect – jednostka w podejmowanych decyzjach narusza tzw. aksjomat 

substytucji w teorii oczekiwanej uŜyteczności. Jednostki wykazują się tendencją do 

przeceniania rezultatów które są pewne od tych które są jedynie prawdopodobne.  

2. The reflection effect – przy podejmowania decyzji w warunkach ryzyka, jednostki 

wykazują się awersją do ryzyka, w przypadku jeŜeli niesie ono za sobą potencjalną stratę. 

Jednocześnie w przypadku jeŜeli ryzyko  pozwala na osiągnięcie wyŜszej wygranej, 

będzie ono przedkładane ponad niŜszą wygraną pewną. 

3. The isolation effect – w celu dokonania wyborów pomiędzy róŜnymi alternatywami 

jednostki często pomijają znaczenie komponentów, wspólnych dla wybieranych 

alternatyw, skupiając się wyłącznie na tych, który wydają się je wyróŜniać.  

Metodologiczne omówienie eksperymentu w ekonomii zawdzięczmy Vernonowi Smith, który 

w tekście Economics in the Laboratory134 stara się wyjaśnić dlaczego ekonomiści prowadzą 

eksperymenty, lub teŜ dlaczego powinni je prowadzić i czego dotychczas mogli się juŜ na ich 

                                                 

134 (Smith, 1994) 
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podstawie nauczyć (chodzi oczywiście raczej o naukę w obszarze metody przeprowadzania 

eksperymentów). Według Smitha kaŜdy eksperyment laboratoryjny jest definiowany poprzez 

określone środowisko, instytucje oraz obserwowane zachowanie.  Na środowisko składają 

fundusze początkowe, zakładane koszty, określone preferencje z którymi zapoznaje się 

jednostka poddana eksperymentowi. Zwykle uŜywa się pienięŜnych nagród w celu 

wygenerowania specyficznej konfiguracji kosztów i wartości. Instytucje definiują język 

komunikatów płynących ze sztucznej laboratoryjnej sytuacji imitującej rynek. To zespół 

zasad określających sposób konstruowania oferty, jej akceptację, zawieranie umowy itp. Na 

końcu eksperymentator ma do czynienia z obserwowanym zachowaniem, które jest funkcją 

zmiennych określanych przez środowisko i instytucje.  Smith wymienia siedem powodów dla 

których ekonomiści prowadzą lub powinni prowadzić eksperymenty. 

1. Teoria wymaga sprawdzenia empirycznego. Jeśli jest kilka konkurencyjnych teorii, to 

naleŜy odrzucić tą, której przewidywania nie są potwierdzone empirycznymi 

obserwacjami. Postulat ten jak nietrudno zauwaŜyć, jest w pełni spójny z postulatami 

stawianymi przez Friedmana co do metody pozytywnej ekonomii. Eksperyment wydaje 

się być dobrym narzędziem do testowania określonych teorii.  

2. NaleŜy wyjaśniać przyczyny niepowodzeń teorii. JeŜeli okazuje się, Ŝe empiryczne 

obserwacje są niespójne z przewidywaniami teorii, to automatyczne odrzucenie teorii 

byłoby błędem. Obszar badań jakim są zachowania jednostek na rynku jest na tyle 

skomplikowaną materią, Ŝe nigdy do końca nie moŜna mieć pewności, czy niespójności 

obserwacyjne wynikają z błędnych załoŜeń teorii czy teŜ z szeregu czynników 

dodatkowych, które wystąpiły i nie zostały odnotowane. Eksperyment ze swoją 

powtarzalnością i zdolnością do modyfikowania środowiska i instytucji wydaje się 

stanowić lepsze narzędzie do ustalenia niespójności pomiędzy teorią a obserwacją; 



141 

 

3. Eksperymenty pozwalają na ustalenia regularności empirycznych które mogą stać się 

zaczątkiem nowej teorii.  

4. Porównywanie środowiska. Eksperyment pozwala na dokonywanie zmian w obszarze 

środowiska przy zachowaniu niezmienionych instytucji.  

5. Porównywanie instytucji. 

6. Opracowywanie propozycji w zakresie nowej polityki. Ekonomia pozytywna wcześniej 

czy później przekształca się w ekonomię normatywną. Jeśli prawidłowo rozpoznamy 

mechanizmy zachowań rynkowych moŜemy projektować zasady oddziaływania na te 

mechanizmy, wchodząc w obszar tzw. inŜynierii społecznej.  

7. Testowanie zaprojektowanych rozwiązań instytucjonalnych. Opracowane propozycje 

polityczne równieŜ wymagają jakieś formy sprawdzenia. MoŜe się ona dokonać w 

warunkach eksperymentu.  

Smith pisze swój tekst niemal 20 lat po pierwszych eksperymentach Kahnemna i Tverskiego. 

BagaŜ doświadczeń zgromadzonych przez ten czas pozwala mu zatem na pewne 

podsumowanie, czego ekonomiści nauczyli się do tej pory przeprowadzając eksperymenty. 

Część omawianych przez niego doświadczeń ma ściśle metodologiczny charakter. NaleŜy 

jednak zauwaŜyć, Ŝe przy tego typu eksperymentach, na metodologię wpływa pozyskiwana, 

coraz to obszerniejsza wiedza dot. pewnych stale obserwowanych regularności w 

zachowaniach jednostek. Ich znajomość pozwala na coraz lepsze projektowanie i 

przeprowadzanie eksperymentów. Pozwala to Smithowi na postawienie kilku konkluzji: 

1. Instytucje mają istotne znaczenie. Instytucje wpływają istotnie na formę i konstrukcję 

komunikatu przekazywanego jednostkom. Komunikat ten zawiera zwykle zestaw 

bodźców i informacji, których prawidłowe (zgodne z intencją osoby projektującej 

komunikat) recypowanie, pozwala na ustalenie czy określona zaleŜność występuje czy teŜ 

nie.  
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2. Nieświadoma optymalizacja w interakcjach rynkowych. Wiele eksperymentów zdaje się 

potwierdzać dość zaskakującą tezę, iŜ nasz umysł dysponuje nieświadomym 

mechanizmem, który pozwala na optymalne oszacowanie wartości pewnych dóbr. W 

wielu przypadkach, źle poinformowani gracze rynkowi, podatni na błędne decyzje i 

niewykazujący się instrumentalną racjonalnością w swoich zachowaniach, byli w stanie 

tak kształtować swoje zachowanie, Ŝe  w efekcie osiągane przez nich rezultaty okazywały 

się zadziwiająco zbieŜne z tymi, które generowały algorytmy wymagające doskonałej 

wiedzy i idealnie racjonalnych jednostek.  

3. Czym mniej informacji tym lepiej. Obserwacja te niejako nawiązuje do poprzedniej. W 

warunkach eksperymentalnych nadmiar informacji prowadzi do wyników daleko 

odbiegających od optymalnych.  

4. Ta sama informacja nie jest wystarczająca do wygenerowania tych samych oczekiwań lub 

„wiedzy”. Teoria gier, która leŜy u podstaw instrumentalnej racjonalności wymaga od 

„graczy” tej samej wiedzy co do istotnych warunków gry (środowiska i instytucji). Tylko 

wówczas moŜliwe  jest wypracowywanie racjonalnych strategii. Okazuje się jednak, Ŝe 

nawet zapewnienie, Ŝe uczestnicy otrzymają pełną i dokładnie taką samą  informację nie 

jest wystarczającym warunkiem do wygenerowania podobnej wiedzy i racjonalnych i 

podobnych zachowań.  Powtarzalne eksperymenty wskazują, Ŝe to co lepiej kształtuje 

wiedzę jednostek to ich osobiste doświadczenie w eksperymencie, niźli przekazywana 

informacja. Eksperymentatorzy zwykle niesłusznie zakładają, Ŝe sama informacja jest pod 

tym względem wystarczająca. 

5. Zdominowane strategie są rozgrywane a nie eliminowane. Standardowa teoria gier 

zakłada, Ŝe w sytuacji rynkowej, którą moŜna zmodelować jako grę, tzw. strategie 

zdominowane nie powinny być w ogóle wybierane przez graczy. Eksperymenty pokazują, 

Ŝe strategie te jednak nadzwyczaj często są wybierane. Co więcej wybór takiej strategii 
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bywa trafny, jeśli strategia ta pozwala obu graczom osiągnąć lepsze wyniki w przypadku 

kooperacji. Eksperymenty wykazują silną tendencję do zakładania, Ŝe druga strona będzie 

współpracować i dąŜenia do kooperacji. 

6. Efektywność jest spójna z tendencją do nieujawniania preferencji. Jednostki w sytuacji 

rynkowej wykazują się czasami skłonnością do nieujawniania swoich preferencji, w tym 

takŜe ewentualnej skłonności do transakcji. Niektórzy ekonomiści stawiali tezę, Ŝe takie 

zachowanie nie prowadzi do rynkowej efektywności transakcji. Prowadzone eksperyment 

wykazały, Ŝe tak jednak nie jest.  

7. Efekt wkładu początkowego. Jednostki wykazują się skłonnością do 

przewartościowywania posiadanych, nabytych uprzednio dóbr. W rezultacie w warunkach 

eksperymentu obserwuje się zachowania polegające na odrzucaniu ewidentnie 

korzystnych ofert dotyczących nabycia posiadanych przez jednostkę dóbr.  

8. Jednostki kierują się raczej wyczuciem uczciwości niźli oczekiwanymi uŜytecznościami. 

Wiele eksperymentów zdaje się potwierdzać, Ŝe zachowania rynkowe odbiegają od 

standardów wynikających z instrumentalnej racjonalności, jeśli tylko w grę wchodzi jakiś 

element uczciwości jednej ze stron. Klasycznym przykładem jest tzw. gra w ultimatum 

(ultimatum game). Jeden z graczy dysponuje pewną kwotą. Jego zadaniem jest podzielić 

tą kwotę pomiędzy siebie i drugiego gracza. Jeśli drugi gracz zaakceptuje podział obaj 

zachowują swoje części. Jeśli zaś go odrzuci, obaj tracą. Instrumentalna racjonalność 

nakazywałaby przyjąć kaŜdą ofertę. Wielokrotnie powtarzane eksperymenty, wykazały, Ŝe 

gracze odrzucali propozycje, które istotnie odbiegały od podziału uczciwego (zbliŜonego 

do podziału po połowie).  

Wydaje się czymś naturalnym, Ŝe na pewnym etapie rozwoju ekonomii behawioralnej i 

eksperymentalnej, badacze zadali sobie pytanie jakie mechanizmy związane z działalnością 

naszego centralnego układu nerwowego stoją za ujawnianymi preferencjami i czy na fali 
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odkryć w neurobiologii, mechanizmy te moŜna by było wykorzystać do analizy decyzji 

ekonomicznych. Podwaliny pod nową dziedzinę wiedzy połoŜył Joseph LeDoux, autor 

ksiąŜki The Emotional Brain: The Mysterious Underpinnings of Emotional Life wydanej w 

roku 1996, aktualnie profesor neurokonitywistyki na Uniwersytecie w Nowym Jorku.135 

Pozornie w tej niezwykle popularnej ksiąŜce nie znajdziemy nic co miałoby jakikolwiek 

związek z ekonomią. Jej główne rozwaŜania toczą się wokół tego w jaki sposób nasz mózg 

generuje emocje i jak wpływają one na nasze zachowanie. Główna teza LeDoux jest taka, Ŝe 

emocje zakorzenione są w naszej strukturze biologicznej duŜo głębiej niźli racjonalne, 

strategiczne myślenie. W ich tworzeniu uczestniczą inne, ewolucyjnie starsze partie mózgu 

niŜ kora nowa, takie jak np. ciało migdałowate. W tych obszarach mózg reaguje szybciej niźli 

jesteśmy w stanie sobie to uświadomić. Biologiczne reakcje emocjonalne (przyspieszone 

tętno, podwyŜszone ciśnienie krwi, zwiększone wydzielanie potu) pojawiają się w reakcji na 

emocje, których źródło nie zostało jeszcze zidentyfikowane przez korę. W konsekwencji ich 

oddziaływanie na nasze zachowanie moŜe być silniejsze niŜ dotychczas zakładano. W tym 

miejscu badania LeDoux zaczynają mieć istotne znaczenie dla rozwaŜań ekonomicznych. 

Jeśli zwaŜymy Ŝe u podstaw analiz ekonomicznych posadowiono jednostkę racjonalnie 

myślącą i strategicznie planującą, to wyniki opublikowanych badań i ich interpretacja 

załoŜeniom takim przeczą. Zamiast tego mamy raczej jednostkę targaną nie do końca 

uświadamianymi emocjami.  Jeśli tak jest w istocie, to w celu lepszego zrozumienia 

zachowań rynkowych naleŜy hipotezę racjonalnego wyboru odłoŜyć do lamusa, a skupić się 

raczej na poznawaniu faktycznych, ujawnianych preferencji i regularności w zachowaniach 

oraz ich biologicznych, a w szczególności neurologicznych podstawach. Zdaniem 

neuroekonomistów same behawioralne badania nie są tu wystarczające. Po pierwsze, 

                                                 

135 Zob. (Le Doux, 2000) 
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jakkolwiek są one w stanie uchwycić pewne regularności, tak nie tłumaczą szerokiej gamy 

anomalii. Regularność oznacza tu li tylko statystyczną prawidłowość która ujawnia się 

częściej niźli wynikałoby to z tzw. rozkładu normalnego. Po drugie, ujawnianie aktywności 

pewnych obszarów mózgu pozwala uchwycić istotę danego zachowania. We wspomnianej juŜ 

grze w ultimatum,  jednostki odrzucające ofertę podziału zachowują się w sposób pozornie 

nieracjonalny. Odkrycie jednak faktu, Ŝe decyzja taka jest związana z aktywnością w obszarze 

prąŜkowia grzbietowego (dorsal stratium), który to obszar zwykle uaktywnia się przy 

decyzjach związanych z karą i nagrodą, pozwala na lepszą identyfikacje istoty zachowania. 

Entuzjaści nowej dziedziny nauki, tacy jak David Colander136, zwracają uwagę, Ŝe dotychczas 

ekonomia była nauką co do zasady dedukcyjną. Jej eksplanacyjna siła zasadzała się na 

niepotwierdzonych empirycznie załoŜeniach, co do zachowań homo oeconomicusa. Wraz z 

wprowadzeniem elementów eksperymentalnych oraz neurokonitywistycznych pojawiła się 

nadzieja na przebudowę ekonomii jako nauki i zmianę jej metody. Ta nowa metoda 

czerpałaby w istocie z nauk ścisłych. Ekonomia (czy raczej neuroekonomia) wzbogacona o 

wiedzę z zakresu biologicznych podstaw działań jednostki oraz o moŜliwość statystycznych 

analiz ujawnianych preferencji, mogłaby posługiwać się w swoich badaniach indukcją.  

Za faktycznego ojca załoŜyciela nowej dziedziny nauki uwaŜany jest powszechnie Colin. F. 

Camerer, który od 1994 r. jest profesorem ekonomii w California Institute of Techology. 

Według jego definicji neuroekonomia jest nauką której intencją jest ugruntowanie 

ekonomicznych teorii w szczegółowo opisanych mechanizmach neuronowych, wyraŜonych 

matematycznie i pozwalających na trafne predykcje dotyczące zachowań jednostek.137 W tym 

kontekście neuroekonomię naleŜy postrzegać jako poddziedzinę ekonomii behawioralnej i 

                                                 

136 (Colander, 2007) 
137 (Camerer, 2007) 
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eksperymentalnej. Nowatorstwo w podejściu Camerera polega między innymi na szerokim 

otwarciu owej „czarnej skrzynki”, jaką do tej pory jawił się ekonomistom mózg człowieka. Z 

jednej strony uwaŜa on, Ŝe nie mają racji ci, dla których biologiczne podstawy ekonomii są 

obszarem, który powinien być poza jej zainteresowaniem (jak np. Pareto). Z drugiej strony, 

nie mają równieŜ racji sceptycy, dla których poznanie zasad funkcjonowania układu 

nerwowego, w taki sposób aby moŜliwe było wyjaśnianie zachowań ekonomicznych, było w 

zasadzie nieosiągalne (jak np. Jevons). Camerer kwestionuje teŜ metodę Friedmana. O ile 

zgadza się w zupełności, Ŝe miarą słuszności teorii ekonomicznych jest ich zdolność do 

generowania trafnych predykcji, o tyle przeczy jakoby trafne lub nietrafne załoŜenia teorii 

pozostawały bez znaczenia. Ekonomiści powinni weryfikować takŜe załoŜenia teorii 

ekonomicznych. Tej weryfikacji towarzyszy nadzieja, rzadko ziszczona, Ŝe prawdziwe 

załoŜenia powinny generować trafniejsze przewidywania. Camerer jest teŜ przekonany, Ŝe 

jakkolwiek dotychczasowe badania ekonomii behawioralnej i eksperymentalnej oraz 

neuroekonomii skupiają się na indywidualnych wyborach konsumenckich, szacowaniu 

strategii przy grach z elementami ryzyka oraz na strategicznym myśleniu, tak w określonej 

perspektywie, nowe dziedziny wiedzy będą w stanie budować równieŜ modele 

makroekonomiczne, wyjaśniające takie fenomeny jak zaufanie społeczne czy rynkowe bańki 

spekulacyjne. 

Neuroekonomia wykorzystuje zestaw podstawowych okryć neurobiologii. Zakłada, Ŝe 

mózg człowieka jest modularny tzn. jego poszczególne, dające się zidentyfikować obszary 

odpowiadają za  róŜne zachowania. Modularność, jakkolwiek uchwytna, ma słaby charakter, 

gdyŜ, po pierwsze nie ma jednoznacznych granic pomiędzy poszczególnymi obszarami, po 

drugie, w szczególnych sytuacjach, niektóre obszary mogą przejmować wzajemnie swoje 

funkcje, po trzecie, mózg wykazuje się takŜe plastycznością. Ta ostatnia cecha polega na 

zdolności do modyfikowania sterowanych zachowań odpowiednio do  informacji 
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pozyskiwanymi z zewnątrz. Zjawiska znane z introspekcji takie jak uwaga i świadomość, są 

trudne do powiązania z działalnością mózgu i tym samym trudne do uchwycenia. Tym 

bardziej Ŝe mózg wykazuje się tendencją do spychania określonych, wyuczonych zachowań 

do sfery nieświadomej. Zjawisko to moŜna określić automatyzacją procesów decyzyjnych.  

Mózg człowieka odpowiada swoją budową mózgowi naczelnych z tym, Ŝe ma powiększoną 

część kory mózgowej. Mózg naczelnych zaś odpowiada swoją budową mózgowi pozostałych 

ssaków, powiększonemu o korę mózgową. Ewolucyjna ciągłość w rozwoju mózgu pozwala 

na przeprowadzanie eksperymentów na zwierzętach, w celu ustalenia pewnych regularności 

dotyczących człowieka.  

Neuroekonomia stosuje klasyczne narzędzia uŜywane w neurobiologii do badania aktywności 

mózgu (tudzieŜ szerzej – układu nerwowego). Począwszy od technik starszych takich jak 

eyetracking (śledzenie aktywności oka) czy teŜ EEG (elektroencefalogram) aŜ po techniki 

nowoczesne takie jak fMRI, PET oraz TMS. fMRI – functional magnetic resonance 

imagining (czyli funkcjonalne obrazowanie rezonansowo – magnetyczne) pozwala na bardzo 

dokładny pomiar przepływów natlenionej krwi, co z kolei jest znamieniem podwyŜszonej 

aktywności określonych obszarów mózgu. PET – positron emission tomography (tomografia 

pozytronowa), jest technologią umoŜliwiającą skanowanie komórek nerwowych. Wymaga 

jednak iniekcji substancji radioaktywnej (najczęściej glukozy z radioaktywnym markerem). 

PET stosowany jest zamiennie z fMRI. Reakcja czasowa jest gorsza, ale glukoza jest bardziej 

bezpośrednio skorelowana z aktywnością neuronową. TMS – trangranial magnetic 

stimulation (przezczaszkowa stymulacja magnetyczna), pozwala przy wykorzystaniu pola 

magnetycznego aktywować lub dezaktywować określone obszary mózgu, aby stwierdzić za 

co odpowiedzialny jest docelowy obszar. Osobnym narzędziem badawczym jest studiowanie 

zachowań osób z uszkodzonymi fragmentami mózgu. Sytuacje takie zdarzają się relatywnie 

rzadko, ale jeśli juŜ udaje się natrafić na osobę z charakterystycznymi uszkodzeniami, 
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dostarcza ona niezwykle kompleksowych i uŜytecznych obserwacji. Ewolucyjne 

podobieństwo układu nerwowego człowieka i innych ssaków pozwalają teŜ na badania 

eksperymentalne (w tym takŜe inwazyjne) z wykorzystaniem zwierząt.  

Neuroekonomia, podobnie jak ekonomia behawioralna czy teŜ ekonomia w ogólności jako 

nauka, poszukuje regularności w zachowaniach (decyzjach) ludzkich podejmowanych w 

obszarze rynku (wymiany towarowo – pienięŜnej).  Jako dziedzina, która dopiero co powstała 

i dopiero co próbuje obronić swoje istnienie dostarczanymi wynikami badań, siłą rzeczy, 

pierwsze swoje programowe eksperymenty odnosi do tych regularności, które dotychczas 

były, bądź zakładane, bądź stwierdzane na poziomie li tylko behawioralnym. Podstawowym 

załoŜeniem ekonomii jest załoŜenie racjonalności uczestników rynku. Pierwsze, zatem 

eksperymenty nakierowane zostały na weryfikację tego załoŜenia. ZałoŜenie racjonalności 

wyborów obejmuje dwa elementy. Maksymalizację uŜyteczności oraz bayesiański model 

integracji informacji. Druga grupa eksperymentów, przeprowadzanych w ramach 

neuroekonomii ma na celu weryfikacje istotności zmiennych odkrytych uprzednio na 

poziomie behawioralnym. Trzecia grupa to eksperymenty nastawione na okrycie nowych 

zmiennych, determinantów zachowań rynkowych jednostek, które dotychczas pozostawały 

niezauwaŜone lub teŜ niedoceniane.  

Camerer uwaŜa, Ŝe największe osiągnięcia neuroekonomii są dopiero przed nią i nie będą 

związane z neurokognitywnym potwierdzeniem uprzednio ujawnionych regularności w 

zachowaniach ekonomicznych jednostek. Najbardziej obiecującym obszarem badań jest 

identyfikacja mechanizmów neuronowych, na które, dzięki wiedzy o ich funkcjonowaniu 

będzie moŜna wpływać. Standardową dla ekonomii behawioralnej metodą badawczą jest 

obserwacja zachowania jednostki w reakcji na określony bodziec i wnioskowanie na tej 

podstawie o występowaniu określonych prawidłowości. W konsekwencji, zastosowanie tej 

wiedzy do oddziaływania na zachowanie jednostki wymaga stosownej modyfikacji bodźców. 
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Według Camerera, Neuroekonomia pozwoli na tak dalece zaawansowaną wiedzę na temat 

procesów biologicznych zachodzących u podstaw naszych wyborów ekonomicznych, iŜ 

będzie moŜliwe  oddziaływanie bezpośrednio na fizjologie jednostki w celu zmiany jej 

preferencji i tym samym ujawnianych zachowań. Jakkolwiek groźnie by to nie brzmiało, 

podaje on równieŜ szereg przykładów w aktualnych badaniach, które potwierdzać mają taką 

tezę i które, jego zdaniem mogą wskazywać dalszy kierunek poszukiwań.   

Neuroekonomia, czy teŜ inaczej rzecz ujmując, biologiczne podstawy podejmowania przez 

jednostki decyzji, strategicznego myślenia oraz wymiany dóbr i informacji dostarczają nam 

niesłychanie interesującej wiedzy na temat funkcjonowania naszego organizmu. Szereg 

przykładów w niniejszym rozdziale jest tego dobitnym dowodem. Wiedzy tej, jak i samego 

podejścia nie moŜna zignorować. MoŜna oczywiście polemizować z wynikami określonych 

badań,  z ich metodologią i interpretacją, ale odrzucanie samych podstaw nowej dziedziny 

nauki wydaje się zbyt daleko idące. Krytyka neuroekonomii jak teŜ ekonomii behawioralnej i 

eksperymentalnej idzie jednak w innym kierunku. Faruk Gul i Wolfgang Pesendorfer138 

zwracają uwagę Ŝe badania tego typu nie są i nie powinny być przedmiotem zainteresowania 

ekonomii. Ekonomia bowiem nie interesuje się tym, co dzieje się w trakcie podejmowania 

decyzji rynkowych, w czarnej skrzynce jaką jest mózg. Interesują ją wyłącznie preferencje 

ujawniane przez jednostki. Nawet jeśli w obszarach mózgu zachodzą procesy, który 

wskazywałaby na jakąś „istotę” działań jednostek i zapowiadałby takie a nie inne wybory, to 

tak długo, jak nie będą one ujawnione są one poza przedmiotem badań tej nauki. Nie chodzi o 

to aby w ogóle nie interesować się biologią naszego mózgu. Takie badania jednak pozostają 

irrelewantne dla dziedziny wiedzy jaką jest ekonomia.  

                                                 

138 (Gul & Pesendorfer, 2001) 
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Inna krytyka, która idzie dalej, skierowana jest raczej ogólnie przeciwko ekonomii 

behawioralnej i sformułowana została przez Frydmana i Golberga.139 Tu potrzebne jest jednak 

słowo wprowadzenia. Eksperymenty behawioralne i neuroekonomiczne skierowane są na 

identyfikacje prawidłowości w reakcji na określone bodźce przez poszczególne jednostki 

bądź grupy eksperymentalne, co do zasady stosunkowo nieliczne. Ekonomia to jednak nie 

psychologia. Jej zainteresowanie zachowaniem jednostki docelowo powinno przełoŜyć się na 

wyjaśnienie zachowań rynkowych całych społeczności. Ekonomista nie będzie zatem 

interesował się czy ten konkretny konsument kupi dany produkt, tylko raczej czy kupi go i za 

ile cała grupa konsumentów. Ekonomia podobna jest do socjologii. Interesują ją zachowania 

grupowe, społeczne, a nie indywidualne i tylko o tyle, o ile są one w jakikolwiek sposób 

policzalne. Dopiero takie regularności pozwalają na tworzenie modeli ekonomicznych w 

mikro lub makroskali. Z tego punktu widzenia, ani behawioryści ani neuroekonomiści nie 

mogą pochwalić się sukcesami. Próby konstruowania jakiś ogólniejszych modeli zachowań 

rynku w oparciu o wyniki badań nad rzeczywistymi zachowaniami jednostek, nie przyniosły 

spodziewanych rezultatów. Pomimo silnego zakorzenienia tych badań w empirycznie 

dostępnej rzeczywistości i oderwaniu ich od wyidealizowanych załoŜeń, modele o pewnym 

stopniu ogólności nie wykazują trafności w swoich przewidywaniach. Nie udaje się zatem 

spełnić postulatu Friedmana. Frydman i Golberg podejmują się próby wyjaśnienia tegoŜ. 

Zwracają uwagę na cztery podstawowe elementy, które znane są myślicielom ekonomicznym 

od dawna. Po pierwsze, nawet pozostając w kręgu załoŜeń ekonomii behawioralnej oraz 

neuroekonomii, prawdziwe wydaje się twierdzenie, Ŝe reakcja jednostki jest w znacznej 

części pochodną oddziaływujących na nią bodźców. UŜywając języka Vernona Smitha naleŜy 

powtórzyć, Ŝe tzw. instytucje (czyli właśnie bodźce) oraz generowana za ich pomocą 

                                                 

139 (Goldberg & Frydman, 2009) 
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informacja ma istotne znaczenia dla reakcji jednostki. Co więcej, te same bodźce u róŜnych 

jednostek mogą kreować róŜną sytuację informacyjną. W warunkach eksperymentalnych 

moŜliwe są działania zmierzające do kontrolowania tych elementów. W warunkach 

rzeczywistego rynku ich złoŜoność oraz zróŜnicowanie przekracza zdolności poznawcze 

nawet najlepiej wyposaŜonego we współczesne osiągnięcia techniki badacza. Na kluczowe 

znacznie informacji w społeczeństwie oraz na złoŜoność procesów związanych z jej 

przepływem zwracał juŜ uwagę Hayek.140 Jego zdaniem tylko ta okoliczność jest 

wystarczająca do postawienia tezy, Ŝe ekonomia nie ma szans na to, aby stać się nauką 

generująca w dłuŜszej perspektywie trafne predykcje rynkowe, podobnie jak czyni to fizyka 

czy chemia. Konsekwencją tej złoŜoności jest między innymi bardzo słaba stabilność 

strukturalna całego układu. WyraŜa się ona tym, Ŝe nawet niewielkie odchylenia w obszarze 

zmiennych wpływających na podejmowane decyzje (czy to zewnętrznych, takich jak dostępna 

jednostce informacja czy to wewnętrznych, takich jak np. stan psychofizyczny organizmu) 

mogą powodować bardzo istotne zmiany w ujawnianych zachowaniach zbiorowych. Po 

drugie, co takŜe częściowo wiąŜe się ze złoŜonością procesów decyzyjnych, badania 

behawioralne oraz neuroekonomiczne, abstrahują od kontekstu kulturowego. U ich podstaw 

leŜy załoŜenie o niezmienności natury ludzkiej i jej poznawalności metodami 

obserwacyjnymi i eksperymentalnymi. ZałoŜenie to jest tak samo fałszywe jak uprzednie 

załoŜenia dot. racjonalności uczestników rynku. Jednostki w róŜnych obszarach kulturowych 

wykazują się odmiennymi, ujawnianymi preferencjami. Po trzecie, protagoniści nowej 

dziedziny wiedzy nie uwzględniają mechanizmu, który Goldberg i Frydman nazywają 

inherent two-way interdependence. Mechanizm ten w uproszczeniu działa tak, Ŝe jednostka 

posiadłszy wiedzę o swoich własnych preferencjach, takŜe tych które wynikają z głębokich 

                                                 

140 Por. (Hayek, The use of knowledge in society, 1945) 
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obszarów mózgu (emocje generowane w obszarze ciała migdałowatego), a tym samym o 

podobnych preferencjach innych jednostek jest w stanie odpowiednio modyfikować swoje 

zachowania. Mamy zatem do czynienia z silnym mechanizmem adaptacyjnym, który wydaje 

się działać znacznie szybciej niźli zakładają badacze. śeby było ciekawiej, dowodów na 

istnienie tego mechanizmu dostarczają właśnie przeprowadzane eksperymenty. Wiedzą takŜe 

o nim wszyscy specjaliści od reklamy i marketingu. „Rozszyfrowany” przez konsumentów 

mechanizm, który ma „podprogowo” skłaniać ich do określonych wyborów  przestaje z 

czasem działać i trzeba wymyślać nowy.   

Czy przyjęta, opisana powyŜej nowa metodologia obejmująca ekonomię behawioralną i 

neuroekonomię pozwoli na wyjaśnienie zachowań jednostek i tym samym zachowań 

rynkowych? Szereg argumentów wskazuje na to, Ŝe, jakkolwiek rozwój ekonomii właśnie w 

tym obszarze pozwala na lepsze zrozumienie opisywanych zjawisk, tak ich wyjaśnienie raczej 

się oddala niŜ przybliŜa. Podstawowe problemy moŜna sprowadzić do kilku punktów: 

1. Mocno niedoskonały opis reguł rządzących zachowaniami uczestników rynku. 

Uchwycone prawidłowości są wyrywkowe i nie dają przesłanek do holistycznego 

podejścia. Innymi słowy moŜna mówić np. o występowaniu u jednostek awersji do 

ryzyka, która to awersja istotnie wpływa na podejmowane decyzje, jednak, po pierwsze 

nie zawsze jest ona obserwowalna, a po wtóre próba mierzenia jej intensywności, tak aby 

moŜliwe było odnalezienie jakiejś ścisłej zaleŜności pomiędzy tą awersją  a podejmowaną 

decyzją wydaje się być nieosiągalna. Kłopot z ową intensywnością polega na tym, Ŝe jest 

ona silnie zindywidualizowana i zmienna w czasie.  

2. Zestaw nieustannie odkrywanych zmiennych, wpływających na nasze decyzje 

(zachowania) wydaje się zbiorem niemal nieskończonym. Nawet zatem przy załoŜeniu, Ŝe 

udałoby się uchwycić wszystkie lub większość istotnych prawidłowości, zestaw danych 
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do opracowania byłby na tyle duŜy, Ŝe ich opracowywanie przestaje być efektywne. 

Argument ma charakter pragmatyczny.  W istocie zakłada on jednak jakąś perspektywę na 

zebranie i opracowanie danych. ZaleŜy to jedynie od zdolności do ich gromadzenia i 

mocy obliczeniowej. Spróbujmy jednak przez moment wyobrazić sobie jak wyglądałoby 

takie „gromadzenie i opracowywanie” danych, przy załoŜeniu, Ŝe zarzuty z punktu 1 są 

pomijalne. Pomijamy takŜe zarzuty, które opisuje poniŜej. Gromadzenie to musiałoby 

polegać na podpięciu do aparatury badawczo-pomiarowej całej analizowanej populacji i 

nieustannym monitorowaniu sygnałów wykazywanych przez tą aparaturę, zgodnie z 

hipotetycznie załoŜonymi zaleŜnościami. Choć mówimy tu o pewnej technicznej 

osiągalności takich badań, to wydaje się stanowić ona istotną barierę. Czy moŜna by 

zastąpić „całą populację” wybraną próba statystyczną? Zapewne tak, ale wówczas 

nieuchronnie wpadamy w podobną pułapkę w jaką wpadła onegdaj hipoteza racjonalnych 

oczekiwań. Pułapka ta polegała na tym, Ŝe nie zwaŜając na fakt,  Ŝe idealizacja jaką jest 

racjonalność uczestnika rynku jest w populacji rzadko obserwowana, oraz nie zwaŜając na 

to, iŜ wiedza poszczególnych uczestników  rozstrzygająca przy podejmowaniu decyzji jest 

w istotny sposób zróŜnicowana, sformułowano ogólną teorię. Nawet jeśli próba 

statystyczna, wydaje się dobrze reprezentować populacje w chwili T, to juŜ reprezentacja 

ta w chwili T + 1 staje się wątpliwa.  

3. Jedynym z powaŜnych problemów, który ujawniły badania ekonomistów behawioralnych, 

i który nastraja, moim zdaniem pesymistycznie, jest odkrycie zaleŜności pomiędzy 

decyzjami rynkowymi, a zestawem okoliczności związanych z otaczającym światem, 

które to okoliczności pozostają całkowicie poza kontrolą ewentualnego badacza, a jeśli 

zakładamy indeterminizm fizyczny, naleŜy powiedzieć, Ŝe okoliczności te są 

przypadkowe (niezdtereminowane).  Silna przypadkowość podejmowanych decyzji jest tu 
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pochodną dwóch czynników: Jakiegoś układu wytworzonego w sposób  

niezdeterminowany w świecie zewnętrznym i recypowanego przez jednostkę oraz układu 

wewnętrznego jednostki (jakkolwiek go nie nazwiemy, czy to będzie określona sytuacja 

emocjonalna czy teŜ, z punktu widzenie skrajnego biologizmu, określony układ 

biochemiczny organizmu). W wyniku zestawienie tych dwóch układów dochodzi do 

reakcji wyraŜonej i odbieranej przez obserwatora w formie podjętej decyzji. Ta ostatnia 

wydaje się być najbardziej zagadkowa  i nieprzewidywalna. Aby wyjaśnić bliŜej o co 

chodzi naleŜy w tym miejscu przywołać dwa efekty opisane przez ekonomistów 

behawioralnych. Pierwszy to efekt „zakotwiczenia” przy określaniu ceny jakiegoś 

produktu, którego uprzednia wartość nie była znana uczestnikowi rynku. Przeprowadzone 

eksperymenty wykazały, Ŝe w takiej sytuacji, przy określaniu tejŜe ceny, mamy tendencję 

do przypadkowego wiązania tej kwoty z jakimś ciągiem cyfr, który został nam 

przedstawiony bezpośrednio przed wyceną. Przy czym ciąg ten moŜe nie mieć nic 

wspólnego z samym wycenianym produktem. Jak dokładnie działa tu mechanizm 

neuropsychologiczny nie jest to, jak dotąd wyjaśnione. Jeśli mechanizm ten istotnie 

warunkuje np. naszą skłonność do akceptowania wyŜszej lub niŜszej ceny określonych 

dóbr, to przy tworzeniu teorii mających na celu wyjaśnienie kształtowania się cen na 

rynku, jesteśmy z góry skazani na poraŜkę. Nie sposób bowiem dokonywać analizy dla 

kaŜdego z graczy, jaka to „kotwica” posłuŜyła mu jako katalizator „wyceny”.  Inna grupa 

eksperymentów pokazuje silny wpływ przejściowej sytuacji emocjonalnej jednostki na 

podejmowane decyzje. Powszechnie znaną zasadą jest np. silne oddziaływanie bodźców 

erotycznych. Przeprowadzane eksperymenty wykazywały, Ŝe jednostki w stanie 
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podniecenie seksualnego podejmowały decyzje, których nigdy nie podjęłyby gdy stan ów 

nie zaistniał. 141 

Podejście minimalistyczne 

 Spośród wielu róŜnych szkół i autorów proponujących rozmaite metody ekonomii, 

wyróŜnia się pewna grupa, która choć moŜe mieć bardzo róŜną, kulturową i naukową 

proweniencję, tak łączy ją przekonanie o pewnym stopniu poznawczej lub naukowej 

niedostępności badawczej dla fenomenów, którymi zajmować się ma ex definitione ekonomia. 

Wszyscy, niejednokrotnie bardzo odlegli od siebie i czasowo i kulturowo myśliciele, 

ustawiają się zwykle w opozycji do szkoły ortodoksyjnej lub ekonomii głównego nurtu. W 

pozostałych obszarach mogą się od siebie bardzo róŜnić. Omawiana na wstępie niemiecka 

szkoła historyczna była w istotnym sporze metodologicznym ze szkołą austriacką, 

reprezentowaną później m. in. przez Misesa, Hayeka i Schumpetera. Przedstawiciele tej 

szkoły z kolei ze sceptycyzmem odnosili się do prób matematyzowania ekonomii oraz do 

ekonometrii. Omawiana dalej, bardzo aktualna propozycja Frydmana i Golberga, ekonomii 

wiedzy niedoskonałej, matematyzuje opisywane zjawiska niemal w kaŜdej części. 

Ewolucjoniści zaś, których współczesnym przedstawicielem jest Andrew W. Lo, wywodzą się 

z ekonometrii i swoje hipotezy podbudowują właśnie argumentami zaczerpniętymi z 

indukcyjnego badania zjawisk rynkowych. Pomimo tych róŜnic, kaŜdy z nich dostrzega 

fundamentalne problemy z wyjaśnialnością zjawisk ekonomicznych i adekwatnie do tej 

obserwacji proponują określone metody radzenia sobie z tym problemem. Tylko nieliczni, 

pokusili się o znacznie głębszą refleksję obejmującą zagadnienia z filozofii nauki, 

                                                 

141 Zob. (Ariely, 2009) 
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epistemologii czy teorii umysłu. Do nich naleŜał Hayek, którego filozofia została częściowo 

omówiona w poprzednich rozdziałach. 

Szkoła historyczna, instytucjonaliści i szkoła austriacka (Mises i Hayek) 

 Szkoła historyczna w ekonomii wywodzi się z Niemiec. Tamtejsi uczeni w pierwszej 

połowie XIX w. wystąpili z krytyką klasycznej ekonomii w wydaniu Smitha, Ricardo i Milla. 

Zwrócili oni bowiem uwagę, Ŝe teoria ekonomiczna nie moŜe zostać oderwana 

(wyabstrahowana) od realiów czasowych i kulturowych. Te hipotezy, które być moŜe 

przystawały do uprzemysłowionej Anglii, nie mogły sprawdzać w ówcześnie rolniczych 

Niemczech. Kluczem do zrozumienia aktualnych zjawisk gospodarczych było zatem ich 

holistyczne potraktowanie, a przede wszystkim, rzetelna analiza historyczna, wskazująca 

przyczynową ścieŜkę dojścia do danego etapu rozwoju społeczno-gospodarczego. Takiej 

metodzie towarzyszyło przekonanie o etapowości rozwoju społeczeństw oraz o tym, iŜ 

określone prawa ekonomiczne, nawet jeŜeli występują na danym etapie, to mogą zanikać w 

etapach następnych. To przekonanie jednak ugruntowało się dopiero wśród przedstawicieli 

tzw. młodszej szkoły historycznej, do której naleŜał m.in. Gustav Schmoller (1838 – 1917). 

Ich podejście było znacznie mniej ambitne i ograniczało się do badania wybranych aspektów 

gospodarki niemieckiej. Obok metody historycznej rozwinęli takŜe badanie indukcyjne, 

polegające na gromadzeniu i analizowaniu jak największej ilości danych empirycznych. 

Schmoller zasłynął przede wszystkim ze sporu w jaki wdał się z Carlem Mengerem, 

historycznym fundatorem szkoły austriackiej. Menger, jakkolwiek nie był zwolennikiem 

metod matematycznych, tak rozwijając swoją analizę marginalną kontynuował w zasadzie 

abstrakcyjno-dedukcyjną linię Milla. Stąd wyjątkowo niechętnie przyglądał się niemieckiej 

szkole historycznej. W 1883 r. opublikował dzieło poświęcone metodzie ekonomii, w którym 

między innymi znalazły się tezy bardzo krytyczne, odnoszące się bezpośrednio do jego 



157 

 

adwersarzy.142 Na to odpowiedział Schmoller, co z kolei spotkało się z kolejną, juŜ 

bezpośrednio adresowaną do Schmollera publikacją.143 W historii spór znany jest jako 

Methodenstreit i dość powszechnie oceniany jako jałowy. W gruncie rzeczy bowiem 

metodologiczny indywidualizm wspierany przez Austriaków nie odbiegał aŜ tak bardzo od 

socjologicznego podejścia szkoły niemieckiej. Zasadnicza zaś róŜnica tkwiła w tym, Ŝe jedni 

wykorzystywali swoje podglądy metodologiczne na poparcie liberalnego podejścia do 

gospodarki, a inni na poparcie idei socjalistycznych a nawet nacjonalistycznych. Osią sporu 

było przekonanie Schmollera i jego protagonistów, Ŝe ze względu na wskazane powyŜej 

kulturowe i historyczne uwarunkowania, nie moŜna twierdzić Ŝe istnieją jakiekolwiek 

obiektywne prawa natury, rządzące zjawiskami ekonomicznymi. W konsekwencji próba 

konstruowania jakiejkolwiek nauki społecznej, a w szczególności nauki o gospodarce 

(Wirtschaftswissenschaft) na wzór nauk przyrodniczych (Naturwissenschaft) jest niemoŜliwa 

(irracjonalizm). Ekonomia moŜe być uprawiana tylko w ramach szerszego przedmiotu jakim 

są nauki historyczne i przy wykorzystaniu tych samych metod. Historycy kwestionowali takŜe 

indywidualizm, jako załoŜenie fundujące naukę ekonomii, preferując podejście kolektywne. 

Tezy Mengera były dokładnie odwrotne. Jego podejście indywidualistyczne, oparte na 

klasycznych załoŜeniach Smitha i Milla dotyczących jednostki maksymalizującej swoje 

uŜyteczności. W analizach dominuje logiczna dedukcja i przekonanie o istnieniu 

odkrywalnych praw ekonomicznych. Spór nie zakończył się jakimkolwiek rozwiązaniem i 

dzisiaj postrzegany jest raczej jako historyczna ciekawostka. NaleŜy jednak wskazać, Ŝe 

                                                 

142 (Menger, Untersuchungen über die Methode der Socialwissenschaften, und der Politischen Oekonomie 

insbesondere, 1883). Dzieło to dostepne jest takŜe w Internecie: (Menger, Untersuchungen über die Methode der 

Socialwissenschaften, und der Politischen Oekonomie insbesondere, 2011) 
143 (Menger, Die Irrthümer des Historismus in der deutschen Nationalökonomie, 1884). Dzieło dostępne takŜe w 

Internecie: (Menger, Untersuchungen über die Methode der Socialwissenschaften, und der Politischen 

Oekonomie insbesondere, 2011) 
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następcy Mengera, jakkolwiek podzielali jego indywidualistyczne podejście i przede 

wszystkim liberalny postulaty, nie byli juŜ tak zdecydowani w głoszeniu poznawalności i 

wyjaśnialności zjawisk ekonomicznych.144 Hayek zaś stał się z czasem zawziętym 

antynaturalistą w tym zakresie. 

 Szkoła historyczna znalazła takŜe podatny grunt w Stanach Zjednoczonych. Jako 

prekursora instytucjonalizmu i podejścia historycznego wskazuje się omawianego juŜ 

Veblena. Postacią jednak, która szczególnie zaznaczyła się w tym obszarze był Wesley Clark 

Mitchell (1874-1948). Podobnie jak jego poprzednicy wychodził on od krytyki ortodoksji. 

ZauwaŜył jednak, Ŝe ten sam problem metodologiczny dotyka takŜe analizy Veblena. Obu 

brak było wystarczającej, empirycznej weryfikacji prezentowanych hipotez. Dość zauwaŜyć, 

Ŝe Veblen nie doszedł do Ŝadnej teorii, która byłaby bardziej pewna, czy choćby przekonująca 

niŜ teorie klasyków. Podstawowym zatem postulatem, realizowanym w praktyce było 

staranne, metodyczne gromadzenie historycznych, danych dotyczących funkcjonowania 

gospodarki i ich następcza analiza. Aby wzbogacić w tym względzie naukę, w roku 1920 stał 

się załoŜycielem bezprecedensowej instytucji zajmującej się wspieraniem tego typu badań: 

National Bureau of Economic Reaserch. Mitchell nie miał jednak złudzeń niektórych 

ekonometrów. Gospodarkę postrzegał jako rozwijającą się w określonych cyklach, a kaŜdy 

cykl niósł ze sobą niepowtarzalne prawidłowości. MoŜliwość rozwinięcia jakiejś ogólnej 

teorii jest tu silnie ograniczona. KaŜda zatem generacja ekonomistów będzie zmagać z 

problemami właściwymi dla danego cyklu i tym samym dokonywać będzie nieustannej 

przebudowy dotychczasowych teorii.  

 Podstawowym rysem austriackiej szkoły ekonomicznej był, wspomniany juŜ wyŜej 

metodologiczny indywidualizm. Zakładał on, Ŝe zjawiska ekonomiczne powinny być 

                                                 

144 Por. (von Mises, 1996) 
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analizowane przy załoŜeniu Ŝe u ich podstaw są działające na rynku jednostki z określonymi 

preferencjami i zachowaniami rynkowymi. Analizy odrywające się od indywiduów nie 

dawały prawidłowego obrazu gospodarki. W konsekwencji Austriacy sceptycznie zapatrywali 

się na metody ekonometryczne oraz na matematyzację ekonomii. Z drugiej strony, trudno 

dopatrzyć w pracach Mengera, Misesa czy Hayeka jakiś postulatów empirycznego podejścia 

do gospodarki. W większości były to analizy oparte na teoretycznych załoŜeniach. Jakkolwiek 

idea popperowskiego falsyfikacjonizmu była Hayekowi bliska, tak uwaŜał, Ŝe w naukach 

społecznych kryteria naukowości naleŜy rozluźnić idąc bardziej w kierunku rozumienia 

(verstehen) niźli wyjaśniania (erklären). Wychodząc z owego indywidualizmu szkoły 

austriackiej, Hayek był przeświadczony o istnieniu granic wyjaśnienia naukowego czy nawet 

ludzkiego poznania. Ten antynaturalizm epistemologiczny jest widoczny w znacznej części 

jego prac. MoŜna doszukać się w nich co najmniej trzech grup argumentów przemawiających 

za tą tezą: 

1. Najwcześniejsze argumenty związane są z Hayeka koncepcją wiedzy. Wiedza ta z 

załoŜenia bowiem jest niedoskonała i niekompletna. Owa niedoskonałość obejmuje 

zarówno wiedzę na podstawie której jednostki podejmują decyzje rynkowe jak i 

wiedzę ekonomistów o wiedzy tychŜe jednostek. Z metodologicznego indywidualizmu 

bowiem wynika, Ŝe podstawową „daną” dla badacza, ekonomisty powinna być 

właśnie wiedza jednostek, ich plany gospodarcze. Ta zaś rozłoŜona jest pomiędzy 

miliony uczestników rynku, róŜni się indywidualnie i jest niemoŜliwa do poznania i 

ogarnięcia.145 Argument ten będzie jeszcze omawiany w dalszej części pracy. 

2. W ślad za koncepcją wiedzy, Hayek rozwinął swoją koncepcję rynku jako emanacji 

tzw. porządku rozszerzonego, który z kolei jest produktem społecznej i kulturowej 

                                                 

145 Por. (Hayek, Economics and Knowledge, 1937) 
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ewolucji. Analogie biologiczne były tu niesłychanie silne. Jak kaŜdy produkt ewolucji 

porządek rozszerzony, a dokładniej zestaw wzorców zachowań, które na niego się 

składają, powstaje wskutek doboru „naturalnego”. W tym przypadku jednak występują 

co najmniej dwie róŜnice z ewolucją biologiczną. Po pierwsze nie ma tu elementu 

genu, który byłby nośnikiem społecznej informacji. Z tego teŜ powodu wzorce 

zachowań nie powstają w drodze mutacji genowych, ale raczej w drodze ludzkiej, 

raczej spontanicznej, przypadkowej i niekontrolowanej kreacji. Ich powielanie się zaś 

ma charakter lamarkiański. Dobre, lepsze adaptacyjnie wzorce są naśladowane. Po 

drugie, ewolucja dotyczy nie osobników i ich cech indywidualnych co raczej 

społecznych norm i zasad, w czym komentatorzy Hayeka dopatrują się koncepcji tzw. 

doboru zbiorowego.146 Biologiczna teoria ewolucji jakkolwiek uznawana jest za dobrą 

naukową teorię, ma takŜe problem z tworzeniem nadających się do sfalsyfikowania 

predykcji. PoniewaŜ nie wiemy do końca jak zmieniać się będzie środowisko, w 

którym Ŝyją ewoluujące organizmy i nie potrafimy przewidzieć kolejnych „mutacji”, 

nie jesteśmy takŜe w stanie przewidzieć kierunku ewolucji. Sprawę komplikuje 

dodatkowo fakt, Ŝe w miejsce jednego, optymalnego dostosowania, mamy całą gamę 

róŜnych sposobów, co najmniej tak samo dobrych rozwiązań adaptacyjnych.  

3. Ostatni antynaturalistyczny zestaw argumentów związany był wprost z Hayeka teorią 

umysłu i epistemologią, omówioną juŜ w poprzednich rozdziałach. W kolejnym zaś 

przedstawione zostaną ich dalsze implikacje. 

                                                 

146 Ewolucyjna koncepcja Hayeka została początkowo omówiona w (Hayek, Law, Legislation and Liberty, 

1983). Potem znajdziemy ją w (Hayek, Konstytucja wolności, 2007) oraz w jednym z ostatnich jego dzieł 

(Hayek, Zgubna pycha rozumu. O błędach socjalizmu, 2004). 
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Konsekwencją powyŜszego podejścia był między innymi spór Hayeka z Oskarem Lange nt. 

moŜliwości centralnego planowania gospodarki. Wydaje się, Ŝe czas pokazał, Ŝe w sporze tym 

racja była po stronie protagonistów wolnego rynku.  

Ekonomia wiedzy niedoskonałej 

Ekonomia wiedzy niedoskonałej147 (imperfect knowledge economics - IKE) została 

zaproponowana przez Romana Frydmana i Michaela D. Goldberga. Proponują oni nowatorski 

sposób podejścia do modelowania zachowań rynkowych. Choć jest on nowatorski, silnie 

nawiązuje do koncepcji wczesno-nowoczesnych, a w szczególności do tych, które podkreślały 

kreatywność jednostek niepoddającą się jakimkolwiek próbom matematyzacji (Hayek, 

Knight). W załoŜeniach podstawowych IKE jest silną krytyką modeli opartych na hipotezie 

racjonalnych oczekiwań oraz modeli behawioralnych. Modele jednak te, krytykują oni 

głównie z tego powodu, iŜ przy konstruowaniu, ich twórcy odrywają się od realiów swoich 

własnych koncepcji i próbują tworzyć zestawy równań doskonale opisujące zachowania 

rynkowe. Takie podejście jest z góry skazane na niepowodzenie. Przyczyną tego 

niepowodzenia jest właśnie owa wiedza niedoskonała, którą naleŜy ująć w dwóch aspektach. 

Raz jako wiedzę ekonomistów nt. zachowań jednostek i prawidłowości rządzących tymi 

zachowaniami. Dwa, jako analogiczną wiedzę uczestników rynku. Wiedza tych drugich nigdy 

nie jest wiedzą pełną, kompletną. Zawsze stanowi ona jakąś wypadkową cząstkowej wiedzy, 

pozyskanej z bardzo róŜnych jakościowo źródeł i poddanej jeszcze twórczej interpretacji. 

Owa cząstkowa wiedza, to jaka ona jest co do jakości i zakresu, w myśl załoŜenia 

metodologicznego indywidualizmu, stanowi podstawę wszelkich decyzji rynkowych 

uczestników i tym samym przesądza o wypadkowych, obserwowanych trendach na rynku. 

                                                 

147 Zob. (Goldberg & Frydman, 2009) 
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Jako, Ŝe badaczom nie jest dostępne jej pełne poznanie, nie będą oni w stanie tworzyć 

jakichkolwiek kompletnych i ścisłych modeli zachowań rynkowych. W tym miejscu 

przywoływany jest takŜe omawiany powyŜej argument z samozwrotności. Widać tu wyraźnie 

wpływ myśli Hayeka i jego koncepcji wiedzy. Takie załoŜenia metodologiczne prowadzą w 

istocie do rezygnacji z roszczenia do precyzyjnego, „naukowego” opisu zachowań 

ekonomicznych, do poszukiwania ich precyzyjnego wyjaśnienia w kategoriach PRAW, 

dających się opisać matematycznymi równaniami. Godzimy się z naszą wiedzą niedoskonałą 

która jest teŜ pochodną silnie niedoskonałej wiedzy uczestników rynku. Do generowania jakiś 

modeli stosujemy w istocie wszelkie dotychczas zauwaŜone regularności, zarówno te 

dostrzeŜone przez zwolenników hipotezy racjonalnych oczekiwań jaki przez behawiorystów, 

traktując ich wypadkową jako ograniczenia (constraints). Generowane wyniki mieszczą się w 

pewnych, wytyczonych przez te ograniczenia obszarach. MoŜemy takŜe pokusić się, na 

podstawie pozyskanej, niedoskonałej wiedzy o rynku oraz o zaobserwowanych 

prawidłowościach, do wskazania kierunków moŜliwych zmian. Innymi słowy wskazanie, czy 

badana przez nas zmienna rynkowa wykazuje tendencję wzrostową czy spadkową.  Czym 

dalej odsuwamy się w modelu od punktu czasowego T tym bardziej uzyskiwane wyniki są 

mniej pewne, a tym samym ich potencjalny obszar wzrasta. Wzrasta takŜe niepewność co do 

dalszego kierunku krzywej. Próbując ująć owe zachowania w jakiś matematyczny opis, 

posługujemy się raczej układem nierówności, niźli układem równań.  

 Czy jeśli IKE okaŜe się być dominującym kierunkiem rozwoju modeli ekonomicznych 

a dotychczasowe próby budowania ścisłych matematycznych modeli zostaną zarzucone, 

właśnie z uwagi na krytykę które legła u podstaw IKE, to nadal jeszcze moŜemy mówić o 

wyjaśnianiu zachowań ludzkich przy uŜyciu takiego modelu? Czy model taki podaje nam, 

jako wyjaśnienie jakieś PRAWA społeczne lub ekonomiczne, obiektywnie istniejące 

niezmienne lub przynajmniej stabilne w jakiejś dłuŜszej perspektywie czasowej? OtóŜ wydaje 
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się, studiując załoŜenia tego modelu, Ŝe na tak postawione pytania naleŜy odpowiedzieć 

negatywnie. Frydman i Golberg nie kwestionują istnienia prawidłowości w zachowaniach 

ekonomicznych. Uchwycenie tych prawidłowości pozwala na nałoŜenie na projektowany 

model ograniczeń wskazujących kierunek trendu jak i obszar spodziewanych wyników. 

Prawidłowościom owym daleko jednak do pojęcia PRAWA. Ich matematyczna 

„ ścieśnialność” sprowadza się li tylko do odcięcia pewnej grupy moŜliwych wyników, jako na 

tyle mało prawdopodobnych iŜ pomijalnych w modelu. Owe prawidłowości nie cechują się 

teŜ wymaganą stabilnością. Są one w istotny sposób zaleŜne od społeczne kontekstu w 

których stwierdzamy ich występowanie jak teŜ od chwili w której występują. Raz 

zaobserwowane mogą zniknąć po pewnym czasie lub zostać zastąpione innego rodzaju 

prawidłowościami. Taki model skazuje nas na nieustanną pogoń za ich okrywaniem i 

nieustanne przybliŜanie wyników uzyskiwanych w modelu, które wraz z upływem czasu i 

rozwojem obserwowanej społeczności mają tendencję do ucieczki spod owego przybliŜenia.  

Podejście ewolucyjne w Ekonomii 

Ewolucjoniści wśród ekonomistów naleŜą niewątpliwe do ekonomicznej heterodoksji. Sam 

pomysł aŜeby potraktować zachowania  jednostek na rynku, wzorce którymi się kierują, jako 

element przystosowania do środowiska, który kieruje się podobnymi prawami co do dobór 

naturalny w biologii, nie jest nowy. Ewolucjonistą w tym znaczeniu był Hayek. Jego 

porządek rozszerzony jest niczym innym jak zestawem wzorcowych zachowań społecznych, 

ukształtowanych poprzez dobór naturalny. Społeczeństwa prezentujące porządek lepiej 

dostosowany do otoczenia (zarówno naturalnego jak i społecznego), miały szanse na 

przetrwanie i odpowiedni sukces prokreacyjny, co w rezultacie prowadziło do powielania się 

bardziej adaptywnych wzorców. Hayek nie rozpatrywał w kategoriach ewolucyjnych 
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indywidualnych strategii inwestycyjnych jednostek. W tym zakresie podejście to jest 

nowatorskie.  

Przedstawicielem współczesnych ewolucjonistów jest Andrew W. Lo, amerykański 

ekonomista zajmujący się między innymi ekonometrią. To właśnie empiryczne studia 

ekonometryczne sprawiły, iŜ zakwestionował on jeden z postulatów ortodoksyjnej ekonomii, 

na podstawie którego tworzone były (i nadal są) abstrakcyjne modele mikro i 

makroekonomiczne. Poza postulatem homo oeconomicus pociągającym za sobą określone 

rozumienie racjonalności jednostki, w latach 70-tych sformułowano takŜe postulat czy raczej 

hipotezę rynku efektywnego. Autorem hipotezy jest Eugene Fama z Uniwersytetu w 

Chicago.148 Fama rozdzielił swoją hipotezę na słabą, semi-mocną i mocną. Nie wchodząc w te 

specjalistyczne rozróŜnienia, ogólnie moŜna powiedzieć, Ŝe postulat ten sprowadza się do 

załoŜenia, Ŝe aktualne ceny na rynku odzwierciedlają wszystkie historyczne informacje oraz 

dane cenowe. Hipotezę moŜna rozciągać na wszystkie publiczne i aktualnie dostępne 

informacje jak teŜ ogólnie wszystkie publicznie i prywatnie dostępne informacje. Podstawową 

implikacją tej hipotezy jest zanegowanie skuteczności tzw. analizy technicznej papierów 

wartościowych. Analizy, która usiłuje wyznaczyć przyszłą, oczekiwaną wartość li tylko na 

podstawie historycznych, dotychczasowych  trendów. Jeśli cena aktualna odzwierciedla 

wszystkie dostępne informacje, to ich studiowanie w Ŝaden sposób nie wzbogaci naszej 

wiedzy nt. przyszłych wartości. Tylko aktualnie nowa informacja mogłaby wpłynąć na 

zmianę ceny. W pozostałym zakresie fluktuacje są przypadkowe (tzw. random walk through 

the market). PowyŜsza hipoteza stała się podstawą do konstruowania wielu modeli rynku w 

tym między innymi omawianego modelu racjonalnych oczekiwań. Lo na podstawie analiz 

danych z giełdy papierów wartościowych doszedł jednakowoŜ do wniosku, Ŝe hipoteza nie 

                                                 

148 zob. (Fama, 1970) 



165 

 

ma ugruntowania w dającej się badać rzeczywistości.149 Innymi słowy rzetelna analiza 

fluktuacji cenowych w zakresie papierów wartościowych prowadzi do wniosku, Ŝe zmiany te 

nie są przypadkowe i historyczne dane w istotny sposób wpływają na aktualne kształtowanie 

się cen. Zjawisko to w swojej najbardziej skrajnej postaci zostało opisane jako efekt 

momentum, prowadzący do tzw. baniek spekulacyjnych, czyli nagłego, nieuzasadnionego 

wzrostu cen określonych dóbr, towarów czy instrumentów finansowych.150 Wytłumaczenie 

tego odnaleźć moŜna w osiągnięciach ekonomii behawioralnej. Współczesna wersja hipotezy 

rynku efektywnego sprowadza się bowiem w uproszczeniu do tzw. trzech P; prices, 

probabilities, preferences. Te ostatnie wyznaczone są właśnie przez modelowego uczestnika 

rynku. Tyle tylko, Ŝe ten modelowy, racjonalny gracz ma niewiele wspólnego z graczem 

rzeczywistym. Ustalenia ekonomistów behawioralnych doprowadziły bowiem do odkrycia 

szeregu mechanizmów mentalnych człowieka, które w istotny sposób zakłócają modelową 

racjonalność: Lo wymienia dla przykładu: nadmierną pewność siebie, nadreaktywność, 

awersję do ryzyka, zachowania stadne, błędne szacowania prawdopodobieństwa, 

hiperboliczne dyskontowanie zysków w przyszłości itp. W efekcie część z nich powoduje 

między innymi, Ŝe gracze rynkowi wykazują się silną skłonnością do kształtowania swoich 

decyzji inwestycyjnych na podstawie dotychczasowych trendów rynkowych. Samo to nie 

byłoby zapewne problemem. Ujawnienie bowiem określonych odchyleń od modelowej 

racjonalności pozwala na wprowadzenie korekt w zakresie preferencji jednostek i tym 

samym, poprzez faktualizację, doprowadzenie do korekty modelu. Lo zwraca jednak uwagę, 

Ŝe owa skłonność jednostek do uwzględniania doświadczenia historycznego dotyczy w 

zasadzie indywidualnych doświadczeń danej jednostki. Co więcej, przeprowadzone 

                                                 

149 Zob. (Lo, The Adaptive Markets Hypothesis. Market Efficiency from an Evolutionary Perspective, 2004) 
150 (Momentum in Financial Markets. Why Newton was Wrong, 2011) 
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eksperymenty wskazują, Ŝe jednostki nie wybierają rozwiązań optymalnych, nawet jeŜeli 

takie są dostępne. Optymalizacja bowiem jest zbyt „kosztowna”. Niejednokrotnie wymaga 

przeprowadzenia pracochłonnych i czasochłonnych analiz. Człowiek, z natury ograniczony w 

swoich moŜliwościach obliczeniowych, moŜliwościach przetwarzania dostępnych informacji, 

wybiera strategie, którą moŜna by określić „satysfakcjonalizacją” (satisficing)151 , która 

polega na dokonywaniu wyborów niekoniecznie optymalnych w rozumieniu teorii gier ale 

takich, które z perspektywy jednostki są wyłącznie satysfakcjonujące. Co decyduje o owych 

wyborach? Ewolucjoniści uzupełniają rozumowanie Simona: 

Such points are determined not analytically, but through trial and error and, of 

course, natural selection. Individual make choices based on past experience and their 

best guess as to what might be optimal, and they learn by receiving positive or 

negative reinforcement from the outcomes.152 

PowyŜsze stanowi podstawowe załoŜenie ekonomistów ewolucyjnych, które tym samym 

zastępuje homo oeconomicus. Takie podejście dodatkowo utrudnia jakiekolwiek analizy. Jeśli 

bowiem racjonalność ta jest silnie uwarunkowana osobniczym doświadczeniem 

(niedostępnym poznawczo badaczowi), a ponadto nawet w tym zakresie jednostka nie 

dokonuje wyborów optymalnych, ale co najwyŜej suboptymalnych, to złoŜenie takich 

strategii w jakiś spójny model staje się zadaniem niewykonalnym. Stąd propozycja aby ten 

nurt w ekonomii określić mianem podejścia minimalistycznego. Podobnie jak biologowie i 

psychologowie ewolucyjni, ekonomiści podchodzący w ten sposób do rynku, nigdy nie będą 

rościć sobie pretensji do konstruowania nauki ekonomii na wzór fizyki i doszukiwania się w 

niej stałych, niezmiennych praw rządzących rynkiem. Takie podejście Lo określi jako 

                                                 

151 Terminu tego uŜył Herbert Simon. Tu przytaczam go za: (Lo, The Adaptive Markets Hypothesis. Market 

Efficiency from an Evolutionary Perspective, 2004) s. 22. 
152 (Lo, The Adaptive Markets Hypothesis. Market Efficiency from an Evolutionary Perspective, 2004) s. 22 
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„zazdrość o fizykę” (physics envy) uznając je za błędne i prowadzące do niebezpiecznych 

wniosków.153 Podejście ewolucyjne ma kilka praktycznych implikacji: 

1. Jest mało prawdopodobne aby zaleŜność pomiędzy ryzykiem i zyskiem (czym 

większe podejmujemy ryzyko na rynku, tym większy spodziewany zysk) była stabilna 

w perspektywie czasowej.  

2. Strategie inwestycyjne, nawet te, które w danym momencie okazują się bardzo 

skuteczne, będą z czasem podlegać istotnym zmianom, zanikać i ustępować miejsca 

innym emergującym na rynku. Strategia sprawdzająca się w określonym środowisku, 

będzie przynosiła bardzo marne rezultaty w innym. 

3. Innowacyjność jest kluczem do przetrwania. Ewolucyjne ukształtowanie 

róŜnorodnych umiejętności, dostosowanych do róŜnorodnych warunków rynkowych 

daje większe szanse na uniknięcie wyeliminowania z rynku na skutek gwałtowanych 

zmian gospodarczych. 

Lo jest teŜ autorem zdecydowanej krytyki matematyzacji ekonomii związanej z próbą 

zastosowania liniowych zaleŜności. Odpowiednio do sformułowanych ewolucyjnych załoŜeń, 

zwraca on uwagę, Ŝe poziom ryzyka tudzieŜ niepewności, z którym mierzyć się muszą 

badacze rynku jest absolutnie nieporównywalny z tym, który dotyczy praw fizyki. Proponuje 

on pewną taksonomię (hierarchię) niepewności, pokazując jej działanie na przykładzie rynku 

oraz pewnych praw fizyki:154 

1. Poziom 1: Całkowita pewność. Jest to rzeczywistość klasycznej fizyki. 

Wyidealizowany świat rządzony doskonale znanymi zasadami dynamiki Newtona. 

Wszystkie przeszłe i przyszłe stany danego układu są moŜliwe do dokładnego 

                                                 

153 Zob. (Lo & Mueller, Warning: Physics Envy May Be Hazardous To Your Wealth , 2010) 
154 (Lo & Mueller, WARNING: Physics Envy May Be Hazardous To Your Wealth!, 2010) s. 10 
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określenia jeśli tylko znamy warunki początkowe. Lo oczywiście zauwaŜa, Ŝe nawet w 

fizyce taka wizja świata jako perfekcyjnego mechanizmu zegarowego nie jest 

prawdziwa. Niemniej jest ona obserwowalna i pod tym względem fizyka na tle innych 

nauk juŜ na samym początku miała istotną przewagę.  

2. Poziom 2. Ryzyko bez niepewności. Ryzyko jest definiowane tutaj jako 

przypadkowość rządzona przez znany rozkład prawdopodobieństwa dla zbioru 

wszystkich, rozpoznanych wyników. Typowym przykładem będzie losowanie kul 

czarnych i czerwonych z urny, przy znanej liczbie jednych i drugich. Nie ma tu 

potrzeby stosowania Ŝadnych metod statystycznych. Nie wiemy jaką kulę 

wylosujemy, ale potrafimy precyzyjnie określić prawdopodobieństwo. To przypadek 

uczciwego kasyna. Ma on niewiele wspólnego z rynkami finansowymi. 

3. Poziom 3. Niepewność w pełni redukowalna. Jest to ryzyko z elementami 

niepewności. Nadal znamy kompletny zbiór oczekiwanych wyników, ale pewnym 

wynikom nie jesteśmy w stanie przypisać prawdopodobieństwa. W tej sytuacji do 

analizy trzeba dodać metody statystyczne. Nadal jesteśmy w uczciwym kasynie, ale w 

odniesieniu do niektórych zakładów lub gier nie jesteśmy w stanie policzyć 

prawdopodobieństwa wygranej. Musimy zatem je szacować na podstawie 

uzyskiwanych wyników. Problem ma charakter epistemiczny. Zakładamy bowiem, Ŝe 

u podstaw uzyskiwanych wyników jest jeden zdeterminowany model, co do którego 

jedynie nie jesteśmy w stanie do końca określić zasad jego działania. Taka 

ontologiczna wizja rzeczywistości leŜy u podstaw klasycznej metody naukowej. 

Odpowiedzią na postawiony problem jest jakaś hipoteza (abdukcja). Analizując 

wszystkie jej logiczne konsekwencje budujemy pewien model rzeczywistości 

(dedukcja). Uzyskane w nim wyniki moŜemy porównać do empirycznie testowalnych 

(indukcja – wnioskowania statystyczne) i na tej podstawie stwierdzić adekwatność 
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modelu z rzeczywistością lub konieczność jego korekty. Przyjęte w modelu relacje i 

funkcje są stabilne. Interakcje społeczne są jednak bardziej chaotyczne i nieliniowe. 

Ich badanie wymaga zejścia na głębszy poziom niepewności. 

4. Poziom 4. Niepewność częściowo redukowalna. Na tym poziomie zakładamy istnienie 

pewnej granicy do której moŜemy jeszcze wyciągać jakieś wnioski co do konstrukcji 

rzeczywistości leŜącej u podstaw ujawnianych zjawisk. Charakteru tej granicy Lo nie 

przesądza. Z punktu widzenia metody nie ma to bowiem znaczenia, czy jest on 

epistemiczny czy ontologiczny. Poziom ten obejmuje: wszelkie procesy generujące 

dane o charakterze stochastycznym, gdzie parametry zmieniają się zbyt często, aby 

mogły być trafnie oszacowane; zbyt złoŜone zaleŜności nieliniowe aby mogły być one 

uchwytne znanymi technikami matematycznymi; procesy niestacjonarne i 

nieergodyczne, generujące szeregi danych dla których statystyczne prawo wielkich 

liczb oraz inne metody wnioskowania stają się bezuŜyteczne; Pomimo tego, Ŝe na tym 

poziomie nadal działają zasady probabilistyki, to nie ma moŜliwości rekonstrukcji 

modelu, nawet przy nieskończonym ciągu danych. Jesteśmy zatem w kasynie, które 

jest nieuczciwe i zmienia zasady gry bez uprzedzenia. Na tym poziomie jedynym 

sposobem szacowania niepewności jest perspektywa bayesiańska, czyli w miejsce 

mierzalnej częstości wystąpienia określonego wyniku w ciągu lub w zbiorze, 

przyjmujemy niemierzalny poziom naszych indywidualnych przeświadczeń. Zdaniem 

Lo ten poziom niepewności oddaje to z czym zmagać się musi nauka ekonomii i z 

czym rzadko zmaga się fizyka.  

5. Poziom 5. Nieredukowalna niepewność. Jest to stan całkowitej niewiedzy, która nie 

moŜe być uzupełniona poprzez zbiór kolejnych danych lub uŜycia bardziej 

wyrafinowanych metod wnioskowania statystycznego. Ten poziom jest domeną 
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rozwaŜań metafizycznych i religijnych. Filozof i teolog mierzy się bowiem nie tylko z 

nieznanym ale takŜe niepoznawalnym, pozostając wyłącznie w kręgu hipotez.  

Dla Lo zaproponowana taksonomia ma charakter typologii pomagającej zrozumieć złoŜoność 

zjawisk. Zmieniający się poziom ryzyka i niepewności stanowi bowiem pewne kontinuum. 

Nie tylko ekonomia operuje na wskazanym poziomie 4. Jest to domena wszelkich nauk 

społecznych ale takŜe w pewnej części biologii, ekologii i meteorologii. UŜywając porównań 

zaczerpniętych z innych nauk przyrodniczych w tym takŜe z fizyki (np. oscylator 

harmoniczny) Lo zastrzega się, Ŝe w Ŝaden sposób nie moŜe to przesądzać o tym, Ŝe u 

podstaw tych nauk leŜy ta sama konstrukcja rzeczywistości, ten sam model. W konkluzji 

proponuje inne, skromniejsze, minimalistyczne podejście do nauki, którą reprezentuje: 

By acknowledging that financial challenges cannot always be resolved with more 

sophisticated mathematics, and incorporating fear and greed into models and risk-

management protocols explicitly rather than assuming them away, we believe that the 

financial models of the future will be considerably more successful even if less 

mathematically elegant and tractable. Just as biologist and meteorologist have broken 

new ground thanks to computational advances that have spurred new theories, we 

anticipate the next financial renaissance to lie at the intersection of theory, practice 

and computation.155 

 

                                                 

155 (Lo & Mueller, WARNING: Physics Envy May Be Hazardous To Your Wealth!, 2010) s.66 


