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o konieczności powrotu ekonomii 
do swoich korzeni

Jan Polowczyk

wprowadzenie

konomiści  spierają  się  o  sposoby  wyjścia 
z  obecnego  światowego kryzysu gospodar-
czego . Zgadzają się natomiast na ogół co do 

tego, że kryzys ten będzie miał ważne konsekwencje 
dla rozwoju myśli ekonomicznej . 

Obowiązująca ciągle doktryna ekonomii główne-
go nurtu opiera się na aksjomacie, że człowiek go-
spodarujący  (homo oeconomicus)  zachowuje  się  ra-
cjonalnie . Stara się osiągnąć jak największą korzyść, 
kupując jak najtaniej i sprzedając jak najdrożej . Jest 
doskonałym kalkulatorem optymalizującym decyzje 
i pozbawionym cech ludzkich: nie ulega nastrojom, 
nie jest chciwy, nie ma pasji ani pokus . Nie przypo-
mina pazernych prezesów koncernów . Krytyka kon-
cepcji homo oeconomicus co jakiś czas powtarza się 
w nowych okolicznościach i wersjach  [H . Leibenstein, 
1985; R .H . Thaler, 2000; H .A . Simon, 2005; A . Wojtyna, 
2008; Z . Hockuba, 2008] .

Teoria  racjonalnych  oczekiwań  nawiązująca  do 
koncepcji homo oeconomicus, choć została wyróżnio-
na Nagrodą Nobla dla R . Lucasa w 1996 r ., nie po-
twierdza się w praktyce [T . Kowalski, 2001] . Neokla-
syczny model preferencji nadaje się tylko do analizo-
wania powtarzalnych i porównywalnych problemów 
decyzyjnych . Nie jest przydatny do opisu decyzji jed-
nostkowych i wyjątkowych . 

nauki ekonomiczne jako branża

auka  jest szczególną działalnością człowie-
ka . Jest rodzajem branży . W tej branży każ-
dy naukowiec jest jednoosobową firmą pro-

dukującą idee . I jak każda firma w gospodarce ryn-
kowej, konkuruje z innymi firmami, czyli z innymi 
naukowcami . Konkurencja nie wyklucza współpracy 
w  ramach  określonych  przedsięwzięć  badawczych, 
a także struktur organizacyjnych, jakimi są np . uni-
wersytety czy stowarzyszenia naukowe .  Przyjmuje 
się,  że  miarą  znaczenia  (wartości)  naukowca  jest 
liczba cytowań jego prac przez innych naukowców . 
Jest  to  dość  obiektywna miara  popularności  idei- 
-produktów każdego badacza .

Branża naukowa, a w tym nauki ekonomiczne, 
jak każda inna branża, ma swoje tajemnice, które 
rzadko  są  ujawniane .  Do wyjątków  należy  bardzo 
szczera wypowiedź ponad 80-letniego Janosa Kornaia 
w jego autobiografii (2008) . Ten wybitny węgierski 
ekonomista znany jest przede wszystkim z tego, że 
w latach 80 . wykazał niereformowalność systemów 

sowieckich  opartych  na  centralnym  planowaniu . 
Sam Kornai  za  najważniejsze  swoje  dzieło  uważa 
Anti-Equlibrium (1973), w którym odważył się wy-
stąpić z krytyką głównego nurtu ekonomii opartej 
na  teorii  równowagi  ogólnej  L . Walrasa .  Książka 
została skrytykowana i popadła w zapomnienie . Po 
latach Kornai  ocenia,  że postąpił  niedyplomatycz-
nie,  występując  z  otwartą  krytyką  ekonomicznej 
ortodoksji .

J .  Kornaia  bulwersują  zasady  publikowania 
i  awansów w  naukach  ekonomicznych . Młodzi  na-
ukowcy,  chcący  zrobić  szybką karierę akademicką, 
zajmują się teoriami dobrze znanymi w środowisku . 
Wystarczy  je  nieco  zmodyfikować  i  dopracować, 
a wtedy artykuł ma szanse na opublikowanie w re-
nomowanych, najlepiej punktowanych czasopismach . 
Recenzenci mogą być anonimowi, ale i tak preferują 
prace  podobne do własnych,  a  czasopisma ulegają 
stopniowej uniformizacji . Szacuje się, że artykuł wy-
drukowany  w  dobrze  punktowanym  piśmie  daje 
w kolejnych latach kariery w sumie 80–100 tys . do-
larów dodatkowych wynagrodzeń .  

Bardziej radykalnie wypowiadał się na ten temat 
wieloletni redaktor pisma „Kyklos”, B .S . Frey (2003) 
w artykule pod wielce wymownym tytułem Publiko-
wanie jako prostytucja? – Wybierając między swoimi 
ideami a sukcesem akademickim . Proponuje ograni-
czenie roli recenzentów do wydawania niewiążących 
opinii . O druku powinien decydować  samodzielnie 
wydawca .  Podobnie  krytyczne  uwagi  przedstawił 
profesor  R .  Frydman  (2008),  który  po  napisaniu 
w 1983 r . w USA książki podważającej podstawy teo-
rii racjonalnych oczekiwań przez wiele lat miał pro-
blemy z publikowaniem w poważnych pismach eko-
nomicznych . 

Nowe  idee  stanowią  niepożądane  zakłócenie 
w każdej organizacji . J . Welch (2005), jeden z najwy-
bitniejszych  amerykańskich  menedżerów-intelektu-
alistów, długoletni prezes General Electric, na pod-
stawie swoich doświadczeń pisze, że w korporacjach 
ludzie kochają to, co znane i sprawdzone . Kurczowo 
się tego trzymają . Tym bardziej, jeżeli zmiana stano-
wi zagrożenie dla osiągniętej pozycji w hierarchicz-
nych  strukturach .  Zanim  Welch  został  prezesem 
General Electric, Marek Piwowski  zrobił w Polsce 
film „Rejs”, w którym jeden z bohaterów, wypowia-
dając  się  o  piosenkach,  stwierdzał,  że  najbardziej 
lubi znane przeboje . 

Natura ludzka jest niezależna od szerokości geo-
graficznej, pozycji społecznej, wykształcenia i okresu 
historycznego,  o  czym wiedział  już N . Machiavelli 
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(2007), pisząc w 1532 r .: „Trzeba zważyć, że nie ma 
rzeczy trudniejszej w przeprowadzaniu ani bardziej 
wątpliwej co do wyniku, ani bardziej niebezpiecznej 
w kierowaniu, jak tworzenie nowych urządzeń . Albo-
wiem reformator będzie mieć przeciw sobie wszyst-
kich tych, którym ze starymi urządzeniami było do-
brze, a ostrożnymi jego przyjaciółmi będą ci, którym 
z nowymi urządzeniami mogłoby być dobrze” . 

Ekonomia behawioralna, a dokładniej – jej nurt 
nazywany  ekonomią  psychologiczną,  dobrze  rozpo-
znał tę prawidłowość ludzkiego zachowania i określa 
ją jako „skłonność do utrzymywania status quo” (sta-
tus quo bias) .  

ekspansjonizm ekonomii

nauce, jak w każdej branży, trwa rywaliza-
cja o jak największe udziały w rynku teorii 
naukowych . W  drugiej  połowie  XX  wieku 

ekonomia została niekwestionowaną „królową nauk 
społecznych” . Dowodem są przyznawane co roku na-
grody Nobla . Żadna inna nauka społeczna nie dostą-
piła tego zaszczytu . Ekonomia, wzorując się na na-
ukach ścisłych, stała się wzorcem badawczym, które-
go  metody  rozpowszechniano  w  innych  naukach 
społecznych . Proces ten, polegający na anektowaniu 
albo  inaczej  kolonizowaniu  przez  ekonomię  obsza-
rów badawczych innych nauk społecznych, nazywa-
ny jest niekiedy imperializmem naukowym [M . Brze-
ziński, M . Gorynia i Z . Hockuba 2008] . Ten wielki 
sukces ekonomii upewnił ekonomistów w słuszności 
oparcia analiz na koncepcji homo oeconomicus, któ-
ra stała się obowiązującym dogmatem .

Znaczna  część  zarzutów  formułowanych  wobec 
głównego nurtu ekonomii straciłaby rację bytu, gdy-
by w dużo większym stopniu zostały w nim uwzględ-
nione  nowe wyniki  badań  nad  zachowaniem  ludzi 
prowadzonych przez inne dyscypliny, a głównie psy-
chologię .  Chodzi  zatem  o  otwarcie  się  ekonomii 
głównego  nurtu  na  ekonomię  behawioralną,  która 
stała się w ostatnich latach jednym z najbardziej dy-
namicznych kierunków badań w ekonomii [L . Bruni, 
R . Sugden, 2007] .

Wielu  ekonomistów  jest  bardzo  ostrożnych 
w otwieraniu się na nowe idee . Obawiają się, że psy-
chologia  mogłaby  zdominować  ekonomię .  Strzegą 
swoich granic . Tymczasem,  jak ocenia profesor A . 
Wojtyna  (2008),  ekonomia głównego nurtu bardzo 
znacząco, choć powoli, poszerza zakres przedmiotu 
badań, ale jednocześnie broni bardzo twardo swojej 
metody badawczej .

kto jest ojcem pojęcia  homo oeconomicus?

ależy podkreślić, że homo oeconomicus nie 
jest dzieckiem Adama Smitha, ojca ekono-
mii,  choć  wielu  mu  to  przypisuje . Homo 

oeconomicus jako model-wzorzec człowieka gospoda-
rującego został  wprowadzony dopiero w XIX wieku . 
W głównym dziele A . Smitha z 1776 r . O bogactwie 
narodów (2007) nie ma cyborgów-wzorców, są ludzie 
z  krwi  i  kości .  Rozważania  Smitha  oparte  są  na 
bardzo dobrym rozpoznaniu psychologii człowieka, 
który  był  dla  Smitha  częścią  ziemskiej  przyrody 
i najbardziej społecznie rozwiniętym przedstawicie-
lem świata zwierząt . Ch . Darwin swoją teorię ewolu-
cji ogłosił 80 lat później .

Teoria Smitha opiera się na dogłębnej znajomo-
ści historii i procesów gospodarczych, i to nie jed-
nego kraju czy kontynentu, ale całego ówczesnego 
świata: od Chin po Europę i Amerykę . Jego wywo-
dy były formułowane na podstawie tego, co działo 
się  w  ówczesnych  sklepach,  warsztatach  i  pierw-
szych manufakturach . Pisał o ludziach, wśród któ-
rych żył, o przedmiotach, które go otaczały i o pro-
cesach, które były mu znane . Nie tworzył abstrak-
cyjnych modeli . Pisał o ludzkich słabościach i chci-
wości, które prowadzą m .in . do psucia prawa, mo-
nopoli, przywilejów cechowych, wyzysku pracowni-
ków  itp .  Te  ludzkie  ułomności,  ściśle  związane 
z ludzką naturą, nie zmieniły się w ciągu wieków .

związki ekonomii z etyką

Smith był nie tylko ekonomistą . Był także 
wybitnym  etykiem .  Mając  32  lata,  został 
profesorem filozofii moralnej na uniwersy-

tecie w Glasgow . Przedmiot ten obejmował wówczas 
teologię,  etykę,  prawo  i  politykę,  a  w  ramach  tej 
ostatniej – także ekonomię . Pierwszym znaczącym 
dziełem Smitha była wydana w 1759 r . Teoria uczuć 
moralnych (1989) . Podjął tam próbę uporządkowania 
zasad etyki, które miały pomóc we właściwym kształ-
towaniu współżycia ludzi . Rozważał kwestie dotyczą-
ce  tego,  co  jednoczy  społeczeństwo wolnych  ludzi, 
dlaczego oprócz egoizmu przejawiają również miłość 
bliźniego i altruizm . 

A zatem ekonomia ze względu na swoje pocho-
dzenie ma prawo zwania się nauką moralną . Czter-
dzieści lat temu K .E . Boulding (1985) zwracał uwa-
gę  na  niebezpieczeństwo,  że  instytucje  rynkowe 
(korporacje,  banki  itp .)  mogą  rozwijać  w  jednost-
kach  zarządzających  typ  etyki  osobistej  szkodliwej 
dla przetrwania tychże instytucji . U człowieka, któ-
ry  całą  swoją  uwagę  skupia  na  szczegółach  życia 
ekonomicznego i organizacji, przywiązanie do pod-
stawowych cnót uczciwości i rzetelności ulega stop-
niowemu osłabieniu . 

Należy  zwrócić  uwagę  na  fakt,  że  egoizm,  za 
promowanie którego tak wielu potępia A . Smitha, 
w oryginalnej wersji  to  self-love,  czyli miłość wła-
sna .  Nieprawda,  że  Smith  popierał  egoizm  rozu-
miany jako dążenie do osiągania własnych korzyści 
za  wszelką  cenę .  Biorąc  pod  uwagę  całokształt 
twórczości  Smitha  –  etyka  i  ekonomisty,  należy 
stwierdzić, że egoizm i altruizm w jego teorii nie 
są  sprzeczne .  Jego  filozofia  polega  na  godzeniu 
konfliktów między cnotami niższego rzędu (miłość 
własna) – o których mowa jest w Bogactwie naro-
dów, a cnotami wyższego rzędu (altruizm) – które 
są przedmiotem rozważań Teorii uczuć moralnych 
[J . Chodorowski, 2002; J . Buchan, 2008; V .L . Smith, 
1998] . Długotrwała dyskusja na  temat rzekomych 
sprzeczności  w  poglądach  A .  Smitha  związanych 
z motywami ludzkiego działania jest oceniana obec-
nie jako pseudoproblem wynikający z nieznajomo-
ści  oryginalnych  prac  A .  Smitha1) .  Odczytywanie 
ich obecnie na nowo pozwala sformułować pogląd, 
że A . Smith jest bez wątpienia prekursorem eko-
nomii behawioralnej [N . Ashraf, C .F . Camerer, G . 
Loewenstein, 2005] .

Trwałość  stereotypów  (rozpowszechnionych  na 
całym świecie) otaczających dzieło A . Smitha i sprowa-
dzających je głównie do „niewidzialnej ręki” rynków 

PO 09 2009.indb   4 9/10/09   2:24:57 PM



organizacji 9/2009 5

można interpretować na gruncie wyżej wspomnia-
nej ekonomii psychologicznej . Jest to tzw . efekt za-
kotwiczenia  poglądów  (anchoring bias) .  Na  ponad 
tysiącu stronach Bogactwa narodów metafora ta po-
jawia się zaledwie jeden raz [A . Smith 2007, tom 2, 
s .  40]2) .  Jest  wielce  prawdopodobne,  że  czytelnik 
nieznający stereotypu-kotwicy w ogóle nie zauważy 
tej metafory . 

Dobrym przykładem ilustrującym powyższą uwa-
gę jest najnowsza książka George’a A .Akerlofa i Ro-
berta J . Shillera Animal Spirits: How Human Psy-
chology Drives the Economy, and Why It Matters for 
Global Capitalism  (Zwierzęca natura: jak psycholo-
gia człowieka kieruje gospodarką i dlaczego jest to 
ważne dla globalnego kapitalizmu) . Akerlof (Berke-
ley)  jest  twórcą makroekonomii  behawioralnej,  za 
co dostał Nagrodę Nobla w 2001 roku . Z kolei Shil-
ler (Yale) już kilka lat temu przewidywał możliwość 
załamania się amerykańskiego rynku nieruchomo-
ści . Termin animal spirits nawiązuje do pojęcia ła-
cińskiego spiritus animalis odnoszącego się do pod-
stawowej energii umysłowej i siły życiowej . Był uży-
wany przez Johna M . Keynesa do opisania nieprze-
widywalności  procesów  ekonomicznych .  Akerlof  
i  Shiller,  nawiązując  do  koncepcji  animal spirits, 
przedstawili  zarys nowej makroekonomii  behawio-
ralnej . Poglądom Keynesa przeciwstawili klasyczną 
ekonomię  A .  Smitha .  Kilkakrotnie  krytykują  A . 
Smitha, kojarząc go przede wszystkim z niewidzial-
ną ręką rynków i racjonalnym egoizmem . Na ponad 
dwustu stronach książki, która została uznana na 
świecie za bestseller pierwszej połowy 2009 r ., ani 
słowem nie wspominają, że A . Smith napisał także 
Teorię uczuć moralnych .

Przez  większość  wieku  XX  między  ekonomią 
a pozostałymi naukami społecznymi nie było praw-
dziwej wymiany poglądów . Niestety! Gdyby była, to 
być  może  uniknęlibyśmy  obecnego  kryzysu .  A  na 
pewno dyskutowalibyśmy w inny sposób .

dr Jan Polowczyk

PrzyPisy
1) Pozwolę sobie na gorzką dygresję . Dzieło A . Smitha Bada-
nia nad naturą i przyczynami bogactwa narodów zostało w ca-
łości wydane w Polsce dwa razy . Po raz pierwszy w 1954 r . 
w ograniczonym nakładzie, a potem dopiero w 2007 r . Tak 
więc oryginalne idee Smitha w języku polskim są praktycz-
nie dostępne od dwóch lat . 
2) Jak podaje Buchan (2008, s . 14), zwrot „niewidzialna ręka” 
występuje  tylko  trzy  razy  w  liczących  ponad  milion  słów 
wszystkich tekstach A . Smitha . 
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summary
The article is connected with the growing criticism of  main-
stream  economics  based  on  the  axiom  that    economic man 
(homo oeconomicus)  is  perfectly  rational,  his  decisions  being 
optimal  and his  emotions    under  control .  It  is  necessary  to 
open traditional economics for behavioral economics’ concept .
The basic stereotype regarding Adam Smith’s theory has been 
impaired . Taking into account the totality of his works, both as 
economics and as ethics, we can say, that self-interest and al-
truism are not contradictory in his theory . Moreover, we can 
regard Smith as a precursor of behavioral economics .

PO 09 2009.indb   5 9/10/09   2:24:57 PM




