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Wstęp. Rozpoznanie problemu 

Pytanie, czy wierzymy jeszcze w wolny rynek, prowadzić może do róż-
nych odpowiedzi i  niekoniecznie chodzi o  wybór między „tak” lub 
„nie”, ale raczej o bardziej rozbudowane wypowiedzi, których treść jest 
uwarunkowana sposobem rozumienia postawionego pytania. Zwróć-
my uwagę, że pytanie „czy wierzymy jeszcze w wolny rynek” jest wielo-
znaczne ze względu na różnorodność kontekstów, w których może być 
rozważane. Zastanówmy się zatem, jakie mamy możliwości interpre-
tacyjne pytania, wokół którego ogniskuje się nasza uwaga.

Precyzując obszar swoich zainteresowań, 
autorka deklaruje, że postawiony problem 
rozważa w odniesieniu do poglądów podzie-
lanych w  środowisku ekonomistów, odno-
sząc je do kontekstu ostatniego kryzysu 
gospodarczego oraz dyskusji dotyczących 
jego przyczyn. Jej zdaniem kryzys wiary 
w  ideę wolnego rynku dotyczy jej neolibe-
ralnej interpretacji dokonanej w  ramach 
ekonomii neoklasycznej. Dyskusje toczące 
się w  obrębie ekonomii ortodoksyjnej 
pomiędzy reprezentantami podejścia neo-

klasycznego i neokeynesistowskiego pozwa-
lają wysnuć wniosek, że istnieje pilna 
potrzeba przeformułowania treści pojęcia 
wolny rynek stosownie do coraz wyraźniej 
i  powszechniej manifestowanych pragnień 
odejścia od neoliberalnego projektu porząd-
ku społecznego.
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Pojawia się sugestia, że uznanie dla wolnego rynku jest lub było 
dla nas – reprezentantów kultury Zachodu – czymś oczywistym, 
niekwestionowanym. Pytanie to sugeruje także, że obecna sytuacja 
(lub poprzedzające ją wydarzenia) spowodowały, że owo uznanie 
może nie być już takie oczywiste, a zagadnienie skuteczności (pro-
duktywności) gospodarki wolnorynkowej wymaga ponownego 
przemyślenia. Odnosząc postawiony problem do praktyki gospo-
darczej, pytamy zatem, czy gospodarka rynkowa jest efektywna 
i samosterowna, czy mikro- i makroekonomiczne rezultaty działa-
nia sił rynkowych są w naszej (czyjej?) ocenie wystarczająco satys-
fakcjonujące. Takie ujęcie odnoszone zwłaszcza do przyczyn i skut-
ków ostatniego kryzysu światowego jest oczywiście zbyt ogólne 
i nie daje szansy na znalezienie konkluzywnej odpowiedzi. Ekono-
miści „wątpiący” upatrują w  sytuacji kryzysowej argumentu na 
rzecz przekonania o  zawodności rynku. Natomiast podzielający 
poglądy neoliberalne orędownicy wolnego rynku są przekonani, że 
cykliczne zachwiania są stałym elementem gry rynkowej i  stano-
wią „naturalny” mechanizm oczyszczający rynek, a rozmiar kryzy-
su i/lub głębokość recesji jest wynikiem nadmiaru działań państwa, 
które próbuje kontrolować gospodarkę. 

Na marginesie zauważmy, że problem ekonomicznej efektywno-
ści wolnego rynku można/należy oceniać w  kontekście skutków/
efektów społecznych. Pytanie „czy wierzymy jeszcze w wolny rynek” 
można zatem rozumieć wąsko lub szeroko, a  to, w  jaki sposób je 
rozumiemy, ma fundamentalne znaczenie, sytuuje nas bowiem 
w określonym nurcie poglądów socjoekonomicznych. Pytając o wol-
ny rynek jako – w domyśle – istotny element praktyki społeczno-
-ekonomicznej, możemy odnosić się nie tylko do kondycji gospo-
darki, ale i  do stanu społecznego en bloc. Możemy bowiem mieć 
zasadne wątpliwości czy wolny rynek służy rozwojowi społecznemu 
i demokracji1. Takie rozumienie problemu prowadzi nas do rozwa-

1  Negatywnie to oceniają między innymi John K. Galbraith, Jacques Attali, Naomi Klein, 
Noam Chomsky, Robert Reich. 
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żań aksjonormatywnych, a więc założeń doktryn społeczno-ekono-
micznych. Pytając zatem o wolny rynek, pytamy o porządek gospo-
darczy i  powiązany z  nim ład społeczny. Jednak to, co stanowi 
odniesienie przedmiotowe fi lozofi czno-polityczno-etycznych kon-
strukcji myślowych, nie jest rzecz jasna tożsame (ani takie same) 
z konstytuowanym w praktyce społecznej stanem rzeczy doświad-
czanym przez nas w codziennym życiu. Pytanie „czy wierzymy jesz-
cze w wolny rynek” może odnosić się zatem zarówno do idei, kon-
cepcji fi lozofi cznej, jak i  do postaci praktyki społecznej, która 
z uwagi na jej uwikłanie w różnorakie konteksty i zależności zawsze 
jest jakąś szczególną wersją owej idei. Warto zwrócić uwagę, że 
w  debatach publicznych dotyczących jakości życia społecznego te 
dwa porządki myślenia są czasem, a właściwie dość często miesza-
ne, co prowadzi do nieporozumień związanych z  identyfi kacją 
przedmiotu dyskusji. 

Otwartość semantyczna postawionego pytania dotyczy także 
tego, do kogo jest ono skierowane. Czy owe ukryte w  syntaktyce 
„my” odnosić mamy do ogółu społeczeństwa, ludzi żyjących w krę-
gu kapitalistycznej kultury rynkowej? Czy mamy rozmawiać 
o  powszechnych odczuciach będących reakcją na kryzys oraz jego 
ekonomiczne i społeczne następstwa? Czy chcemy zadać to pytanie 
badaczom społecznym, etykom gospodarczym, politologom, socjo-
logom, psychologom społecznym czy może ekonomistom? 

Po tej pobieżnej analizie możliwości interpretacji zadanego pyta-
nia, czuję się w obowiązku zadeklarować przyjęty sposób widzenia 
tego problemu. Otóż celem przedstawionych rozważań jest rozpo-
znanie tej kwestii w odniesieniu do poglądów podzielanych w śro-
dowisku ekonomistów. Z  uwagi na to bowiem, że pytanie o  nasz 
stosunek do idei wolnego rynku stawiane jest w kontekście ostat-
niego poważnego ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego, wyda-
je się, że jak najbardziej zasadne jest skierowanie go do tych, którzy 
w tej kwestii są/powinni być najbardziej kompetentni.

Wyrażona w tytule wątpliwość może rzecz jasna budzić zdziwie-
nie: w  powszechnym bowiem przekonaniu to ekonomiści właśnie 
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najbardziej stanowczo opowiadali się po stronie porządku kapitali-
stycznego i wolnego rynku. Oczywiste jednak jest i to, że w dysku-
sjach w tym środowisku pojawiały się negatywne oceny skuteczno-
ści mechanizmów rynkowych, a  także podejmowano problem 
społecznych kosztów rozwoju kapitalizmu oraz niekorzystnych 
następstw przenikania zasad rynkowych do pozagospodarczych 
obszarów społecznego życia2. Czym innym jest jednak najsurowsza 
nawet krytyka systemu, czym innym jego odrzucenie. Reformowa-
nie to nie to samo co rewolucja prowadząca do zanegowania, odrzu-
cenia zastanego porządku. Wydaje się, że istnieje konsens, że nie 
ma alternatywy dla porządku rynkowego w gospodarce. 

A  jednak po kryzysie 2008 roku właśnie wśród orędowników 
wolnego rynku pojawiły się poważne kontrowersje w kwestii oceny 
sprawności mechanizmów rynkowych. Wystarczy przypomnieć, 
w jaki sposób ekonomiści spierali się o diagnozy aktualnej sytuacji, 
jej przyczyny oraz działania naprawcze. Analiza treści owych dysku-
sji pozwala na następujące konstatacje: po pierwsze, ekonomiści 
wydają się mocno podzieleni, także jeśli chodzi o principia. Po dru-
gie, konsens co do przyjmowanych w  ekonomii głównego nurtu 
fundamentalnych założeń nie jest wcale tak oczywisty, jak by się 
wydawało. W tej sytuacji skierowanie do ekonomistów pytania „czy 
wierzymy jeszcze w wolny rynek” jest zasadne, ponieważ znalezie-
nie rozstrzygającej odpowiedzi nie jest wcale łatwe. 

Można by rzecz jasna się zastanawiać, dlaczego w  potocznej 
świadomości upowszechnił się pogląd o  jednomyślności ekonomi-
stów w  kwestii wolnego rynku czy mówiąc dokładniej, w  kwestii 

2  Do dyskusji tych włączyli się przedstawiciele innych nauk społecznych. Zygmunt Bau-
man [2004] pisze o społecznej degradacji tej części społeczeństwa, której rynek nie oferuje 
zatrudnienia. Kwestie zmian na rynku pracy i nowej kategoryzacji pracowników porusza 
Robert Reich (w  książce z  1992 roku Work of Nations), który dyskusję przenosi także na 
obszar nauk politycznych. Wykazując rozbieżność aksjologicznych fundamentów kapitali-
zmu i demokracji, argumentuje na rzecz tezy, że obszar oddziaływania zasad demokratycz-
nych kurczy się systematycznie w wyniku postępującego procesu urynkawiania współcze-
snych społeczeństw [2009]. O  tej ostatniej kwestii z  perspektywy fi lozofa społecznego 
ciekawie pisze Michael J. Sandel [2012].
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ustalenia, w jaki sposób funkcjonuje gospodarka rynkowa. W dużej 
mierze przyczynili się do tego sami ekonomiści, którzy od dziesiąt-
ków lat lansują tezę, że ekonomia jest dziedziną wiedzy, która dys-
ponując znakomitymi narzędziami badawczymi, może odnosić 
podobne sukcesy naukowe, jakie są udziałem nauk przyrodniczych. 
Ekonomiści, wypowiadając się na forum publicznym, dawali wystar-
czająco jasno do zrozumienia, że przedstawiane analizy zjawisk 
gospodarczych są oparte na niepodważalnych fundamentach 
naukowych pozwalających wyprowadzać wnioski, które nie podle-
gają dyskusji, zgodnie z zasadą, że o faktach się nie dyskutuje. Stra-
tegia budowania przez ekonomistów pozytywnego wizerunku eko-
nomii sama w  sobie jest niezwykle ciekawa i  mogłaby stanowić 
temat badań z  obszaru socjologii wiedzy. Ta kwestia jednak leży 
chwilowo poza moim zainteresowaniem, przynajmniej w odniesie-
niu do niniejszego tekstu.

Celem, do którego zmierzam, jest wykazanie, że narastanie wąt-
pliwości wokół idei wolnego rynku, a  w  szczególności zachwianie 
wiary w  jego sprawczość w  zakresie zapewnienia optymalnych 
warunków wzrostu gospodarczego jest następstwem niepowodzeń 
realizowanej w praktyce – zgodnej z zaleceniami ekonomii neokla-
sycznej – strategii makroekonomicznej. Ponadto jest wynikiem roz-
czarowania powodowanego niespełnieniem przez ekonomię neo-
klasyczną oczekiwań w  zakresie przekonującego wyjaśniania, 
prognozowania i formułowania stosownych zaleceń co do rozwiązy-
wania bieżących problemów. W moim przekonaniu narastanie wąt-
pliwości wokół idei wolnego rynku dotyczy pewnej jej postaci – jej 
neoklasycznej interpretacji odwołującej się do neoliberalnego pro-
gramu gospodarczego. 

Kontekst rozważań: kryzys 2008 roku

Oceniając aktualną kondycję ekonomii, można stwierdzić, że ostat-
ni kryzys światowy mocno nadwerężył jej wizerunek jako dyscypli-
ny prezentującej uzgodniony, spójny pogląd na temat funkcjonowa-
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nia gospodarki opartej na dwóch podstawowych doktrynalnych 
fundamentach: kapitale prywatnym i  wolności gospodarczej. Co 
więcej – zgodnie z  założeniami doktryny neoliberalnej, która od 
ponad czterdziestu lat zdominowała dyskurs publiczny dotyczący 
doktrynalnych podstaw porządku społeczno-ekonomicznego – 
przyjmuje się, że wzrost gospodarczy jest osiągany najszybciej i naj-
skuteczniej w  sytuacji ograniczenia do minimum instytucjonalnej 
kontroli i doraźnych interwencyjnych działań państwa. Co więcej – 
zgodnie z argumentacją przedstawioną przez Miltona Friedmana – 
uznaje się, że ten rodzaj organizacji gospodarczej prowadzi do spra-
wiedliwego podziału dóbr (wedle zasług) i  wspomaga rozwój 
demokracji. System kapitalistyczny i  demokratyczny, jak pisał 
Friedman [1993], są jak dwie strony tej samej monety, jedno nie 
może istnieć bez drugiego, ponadto oba wzmacniają się nawzajem. 
Podstawą obu jest oczywiście wolność polityczna i ekonomiczna. 

Czym innym jest oczywiście zgoda co do ogólnej fi lozofi czno-
-politycznej wizji świata społecznego, czym innym „przełożenie” 
idei na założenia teoretyczne. Dla ekonomisty istnienie wewnętrz-
nych sporów teoretycznych jest stanem permanentnym, a więc nor-
malnym. Wydaje się jednak, że obecna sytuacja jest trochę inna 
z  tego przede wszystkim powodu, że ostatni kryzys bardzo silnie 
nadwerężył naszą wiarę w  wolny rynek, a  mówiąc dokładniej – 
w  jego domniemywane mechanizmy autoregulacyjne. Ponadto 
istotnie nadszarpnął zaufanie do ekonomistów, którzy nie potrafi li 
przewidzieć kryzysu, a kiedy pojawiły się pierwsze poważne oznaki 
świadczące o powadze problemu, nie byli w stanie uzgodnić stano-
wiska w kwestii możliwości ograniczenia jego skutków. Tymczasem 
dziennikarze i politycy, domagając się od czołowych przedstawicieli 
najbardziej wpływowych szkół ekonomicznych wyjaśnień w kwestii 
przyczyn kryzysu i przedstawienia środków zaradczych, doprowa-
dzili do przeniesienia prowadzonych dotychczas w  środowisku 
naukowym dyskusji na łamy opiniotwórczych czasopism o zasięgu 
międzynarodowym. Tym samym problemy te stały się przedmio-
tem debat prowadzonych w obrębie dyskursu publicznego. W dys-
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kusjach tych ujawniły się głębokie podziały polityczne i ideologicz-
ne także wśród ekonomistów. 

Oczywiście ekonomia teoretyczna jest głęboko podzielona – 
mam tu na myśli nie tylko różnice między nurtem ortodoksyjnym 
i  heterodoksyjnym, ale także kontrowersje w  ramach ekonomii 
głównego nurtu, w którym najsilniej konkurują ze sobą przedsta-
wiciele szkoły chicagowskiej (freshwater economics) i  neokeynesi-
stów (saltwater economics). Przeniesienie toczonych od lat trzydzie-
stych XX wieku (od momentu sformułowania przez Johna M. 
Keynesa swojej koncepcji) sporów teoretycznych na płaszczyznę 
ogólnospołeczną spowodowało nie tylko uwidocznienie różnic 
w zakresie rozumienia mechanizmów ekonomicznych, ale w pew-
nym stopniu przyczyniło się do zachwiania mocnej pozycji ekono-
mii, która była przez ekonomistów budowana od ponad stu lat. 
Przy okazji okazało się, że przekonanie, iż ekonomia jest najbar-
dziej zaawansowaną metodologicznie dyscypliną społeczną i  pod 
tym względem najbardziej zbliżoną do nauk ścisłych, oparte jest 
przede wszystkim na opiniach samych ekonomistów, którzy umie-
jętnie tę tezę lansowali.

Tymczasem niemalże od początku kryzysu w  ważnych opinio-
twórczych czasopismach pojawiały się teksty, w których nie brako-
wało gorzkich słów (także prześmiewczych) pod adresem ekonomii 
i  ekonomistów. Same tytuły artykułów zamieszczonych w  2009 
roku w „Financial Times” wiele sugerują: Kryzys wiary wśród rynko-
wych kapłanów, Upokarzający rok dla skłóconych ekonomistów, Jak 
banki nauczyły się ogrywać system?, Eksplozja kredytów subprime – czy 
ktoś jest bez winy?, Bezproduktywny spór gospodarczych przeciwieństw, 
Rynki mogą się mylić, a wycena nie zawsze jest właściwa, Jak odbudo-
wać wstydliwą dziedzinę?. Ich autorami byli nie tylko dziennikarze 
ekonomiczni, ale także sami ekonomiści – w  tym najwybitniejsi 
przedstawiciele konkurencyjnych szkół. Robert Lucas [2009] czyni 
gorzką uwagę o tym, że kryzys stał się okazją dla ekonomistów nie-
identyfi kujących się z założeniami ekonomii neoklasycznej do pod-
jęcia ataku na makroekonomistów przedstawionych w karykatural-
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ny sposób jako stracone pokolenie ekonomistów niezdolnych do 
prowadzenia rozsądnej polityki gospodarczej. 

Największą burzę w środowisku wywołała zamieszczona w „New 
York Times” analiza przyczyn kryzysu autorstwa Paula Krugmana, 
laureata Nagrody Banku Szwecji im. A. Nobla z  2008 roku. Tytuł 
artykułu How did economists get it so wrong? może sprawiać wraże-
nie, że chodzi o ekonomistów w ogóle, jednak tekst stanowi ostrą 
krytykę zarówno monetaryzmu, jak i  teorii efektywnych rynków 
fi nansowych Eugene’a Famy. Zdaniem Krugmana „wiara w efektyw-
ny rynek fi nansowy uniemożliwiła wielu, a może i większości eko-
nomistów dostrzeżenie największej bańki fi nansowej w historii, do 
której napompowania przyczyniła się w  znacznej mierze teoria 
efektywnego rynku” [Krugman 2009]. Do sformułowanych wobec 
szkoły chicagowskiej zarzutów Krugman dołączył argumenty na 
rzecz konieczności powrotu do makroekonomicznych poglądów 
Keynesa. 

Na artykuł polemicznie i  bardzo emocjonalnie odpowiedział 
John H. Cochrane [2009], przedstawiciel atakowanego środowiska 
ekonomistów silnie identyfi kującego się z  podejściem neoklasycz-
nym, który na stronie uczelni opublikował swoje uwagi, tytułując je 
How did Paul Krugman get it so wrong?. Cochrane, broniąc przekona-
nia o „mądrości” rynku, inteligentnie wykorzystał tezę Krugmana 
o  irracjonalności uczestników rynku do podważenia argumentacji 
o potrzebie uruchomienia działań ze strony państwa. Jeśli bowiem, 
jak twierdzi Cochrane, dbający o  własny zysk inwestorzy nie są 
w  stanie zgromadzić, zanalizować i  wyprowadzić prawidłowych 
wniosków z  zebranych informacji, dlaczego mielibyśmy przypusz-
czać, że potrafi ą to robić urzędnicy państwowi proponujący wpro-
wadzenie słusznych ich zdaniem regulacji. 

Pomimo prób wykazania ze strony neokeynesistów, że zdarzenia 
prowadzące do powstania kryzysu nie dają się opisać ani wyjaśnić 
za pomocą modeli neoklasycznych, twórca hipotezy efektywnych 
rynków fi nansowych Fama, a także czołowi przedstawiciele szkoły 
chicagowskiej: Richard Posner, Robert Lucas oraz wspomniany już 
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Cochrane, odpierali zarzuty nie tylko merytoryczne, ale i  etyczne 
związane między innymi z  przypisywaną neoklasykom odpowie-
dzialnością za porażkę polityki pieniężnej prowadzonej pod dyktan-
do monetarystów. 

Analizowanie tych dyskusji w kontekście postawionego tu celu 
nie jest konieczne, warto natomiast uwidocznić przekonania, do 
których odwołują się strony sporu, a które dotyczą postawionego tu 
pytania o stopień zaufania pokładanego w wolnym rynku.

O niewzruszonej pewności, czyli w co i dlaczego 
wierzą ekonomiczni ortodoksi?

Rynek jest najważniejszą, konstytutywną instytucją systemu 
gospodarki kapitalistycznej. Stanowi całość dobrowolnie realizo-
wanych transakcji, polegających na wymianie dóbr. Rynek jest wol-
ny, jeśli warunki transakcji (w  szczególności ceny dóbr i  usług) 
kształtują się spontanicznie w wyniku porozumienia między ofe-
rentem a nabywcą. Przeciwieństwem wolnego rynku są ceny regu-
lowane i/lub reglamentacja dóbr. Wolny rynek jest powiązany 
z  dwoma ważnymi mechanizmami oddziałującymi na podmioty 
dokonujące transakcji: konkurencyjnościá i  dążeniem do zysku. 
Pierwszy z ich oznacza, że pomiędzy uczestnikami rynku toczy się 
rywalizacja (gra rynkowa) o uzyskanie lepszych warunków transak-
cji, osiągnięcie przewagi nad pozostałymi uczestnikami. Mecha-
nizm dążenia do zysku jest to przypisywana jednostkom stała 
(naturalna, będąca cechą natury ludzkiej) motywacja uzyskania jak 
największych korzyści z dokonywanych transakcji. Wolność rynku 
wymaga spełnienia warunku braku przymusu i ograniczeń w odnie-
sieniu do uczestników rywalizacji, oznacza także otwarty dostęp do 
transakcji (swoboda wejścia i wyjścia z rynku). 

Z uwagi na to, że wszystko co dzieje się na rynku jest wynikiem 
spontanicznych wyborów dokonywanych przez niezliczoną ilość 
uczestników w  tym samym czasie, kontrolowanie rynku jest nie-
możliwe. Aktualna sytuacja na rynku jest zatem stanem sponta-
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nicznego porządku. Jeśli nie pojawiają się żadne elementy zakłóca-
jące, mechanizmy rynkowe doprowadzają do stanu, w którym ustala 
się cena równowagi podażowo-popytowej. Stan równowagi jest 
sytuacją, w  której wszystkie zasoby dostępne na danym rynku są 
optymalnie wykorzystywane, to znaczy ich alokacja przynosi naj-
większy w danych warunkach możliwy zysk. 

Wolny rynek oddziałuje zatem na wszystkich uczestników w taki 
sposób, że podejmowane przez nich działania, które mają prowa-
dzić do uzyskania korzyści indywidualnych, powodują jednocześnie 
ukonstytuowanie się stanu najbardziej korzystnego w  skali całej 
gospodarki. Innymi słowy, rynek wykazuje zdolność do równoważe-
nia popytu i podaży we wszystkich sektorach, a ostatecznie pozwala 
osiągnąć stan równowagi ogólnej, to znaczy optymalnej sytuacji 
ekonomicznej.

Zauważmy, że idea wolnego rynku jest powiązana z założeniem 
o racjonalności jednostkowej podmiotów gospodarujących. Przeko-
nanie o  racjonalnym charakterze zachowań jednostkowych w naj-
prostszej formule można wyrazić następująco: człowiek jest z natu-
ry rozumny i z reguły działa w sposób, który prowadzi do uzyskania 
korzyści i pozwala uniknąć przykrości i strat. Neoklasyczna koncep-
cja racjonalności jednostkowej odwołuje się do przyjętych założeń 
na temat egoistycznej natury człowieka ujmowanej uniwersali-
stycznie. Przyjmuje się jednorodność i  stałość motywów działają-
cych podmiotów. Ponadto uznaje się, że dysponują oni wystarczają-
cą wiedzą na temat aktualnej sytuacji na rynku, co umożliwia 
podejmowanie z  reguły właściwych decyzji. Tym samym racjonal-
ność jednostkowa warunkuje makroracjonalność systemu, a jedno-
cześnie pozostaje zależna od danej sytuacji na rynku, bowiem wła-
ściwe decyzje są „podpowiadane” przez rynek: stanowią reakcję na 
pojawiające się bodźce uruchamiane przez mechanizmy rynkowe. 
Jednostka, zabiegając o uzyskanie możliwie największych korzyści, 
podejmuje takie działania, które wedle jej wiedzy zapewniają jej 
osiągnięcie najbardziej pożądanych rezultatów, a  jednocześnie są 
korzystne dla całej gospodarki. Rynek nagradza wysoką stopą zysku 
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tych, którzy podejmują właściwe decyzje, co skłania ich do rozważ-
nych zachowań w przyszłości. Następuje zatem sprzężenie zwrotne 
pomiędzy racjonalnymi zachowaniami podmiotów gospodarują-
cych i makroracjonalnością całego systemu [Zboroń 2010]. 

Przekonanie o efektywności ekonomicznej wolnego rynku, która 
jest rezultatem racjonalnych wyborów podmiotów gospodarczych, 
powiązanie wolności i  skuteczności zarówno w  skali mikro, jak 
i  makro stanowi od czasów Adama Smitha fundament myślenia 
ekonomicznego. Pogląd taki znajdujemy w  ekonomii klasycznej, 
ujęciu neoklasycznym, w nurcie orto- i heterodoksyjnym. Pomimo 
istotnych różnic przyjmowanych założeń przedmiotowych i meto-
dologicznych, stosowanych metod badawczych, istnieje zasadnicza 
zgoda co do istnienia związku między racjonalnością ekonomiczną 
i  wolnością gospodarczą. W  związku z  tym ekonomiści różnych 
szkół – monetarystycznej, austriackiej, nowej ekonomii instytucjo-
nalnej, public choice – zgodnie wyrażają sprzeciw wobec nadmiernej 
roli państwa w  gospodarce, które psuje rynek poprzez regulacje 
i ograniczanie wolności. 

W  kontekście tych poglądów pytanie „czy wierzymy jeszcze 
w wolny rynek?” zdaje się podważać fundament kultury gospodar-
czej Zachodu. Skąd zatem narastanie wątpliwości?

Dlaczego tracimy zaufanie 
do wolnego rynku?

Odpowiedź na to pytanie wydaje się prosta: dlatego że kolejne zała-
mania gospodarcze zdają się przeczyć przyjmowanemu założeniu, 
że rynek ma zdolności regulatywne (w odniesieniu do uczestników 
rynku) i autokorekcyjne, które stanowią gwarancję/obietnicę osią-
gania optymalnego w  danych warunkach stanu gospodarki. Jeśli 
bowiem rynek jako obszar realnych praktyk ma cechy przypisywane 
mu przez ekonomistów, takie zdarzenia jak bańki spekulacyjne pro-
wadzące do poważnych kryzysów i długotrwałej recesji nie powinny 
mieć miejsca. Jednak w podjętych pokryzysowych dyskusjach spra-
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wa ta wcale nie była przedstawiana tak prosto. Pojawiła się wielość 
interpretacji zdarzeń: różnica zdań dotyczyła zarówno przyczyn 
kryzysu, jak i proponowanych działań naprawczych, a nawet opisu 
sytuacji. Pomimo że – jak stwierdził przywoływany tu już Lucas – 
przeciwnicy podejścia neoklasycznego wykorzystali okazję do prze-
prowadzenia ataku na ekonomię głównego nurtu, trzeba zauważyć, 
że główne rozgrywki nie odbywały się pomiędzy ortodoksją i hete-
rodoksją, ale toczyły się w obrębie głównego nurtu – pomiędzy neo-
klasykami a neokeynesistami. 

Przypomnijmy, że fundamentalnym założeniem ekonomii głów-
nego nurtu jest przekonanie, że gospodarowanie polega na swobod-
nej grze sił rynkowych (dążenia do zysku i konkurencyjności), które 
skłaniają jej uczestników do dokonywania określonych wyborów 
defi niowanych jako racjonalne3. Najważniejsza różnica polega na 
tym, że neoklasycy przyjmują tezę o niezawodności rynku, któremu 
przypisuje się zdolność autokorygowania nieprawidłowości rozu-
mianych jako odchylenia od stanu równowagi, to znaczy sytuacji 
optymalnego wykorzystania dostępnych w danej gospodarce zaso-
bów. Z kolei neokeynesiści, nie negując podstawowych założeń wol-
nego rynku, formułują wątpliwości co do jego niezawodności, co 
z kolei sprawia, że zasadne jest – ich zdaniem – podejmowanie dzia-
łań naprawczych, które leżą w gestii ekonomicznej władzy państwa. 
Oś sporu wyznaczona jest zatem na linii pytania o  niezawodność 
rynku i zasadność tworzenia instytucjonalnego nadzoru nad proce-
sami gospodarczymi. Początkowe dyskusje o bezpośrednich, tech-
nicznych przyczynach kryzysu przerodziły się w  spory dotyczące 
zasad polityki gospodarczej oraz – bardziej ogólną – debatę o princi-
piach: ile państwa, ile rynku? 

W pierwszej fazie kryzysu wydawało się, że szala argumentów 
przechyliła się na stronę neokeynesistów, którzy z  satysfakcją 

3  Oczywiście w różnych szkołach różnie określa się warunki, w jakich owo gospodarowanie 
przebiega, oraz to, w jaki sposób wpływają na rezultaty ekonomiczne. Inaczej pojmowana 
jest też idea racjonalności jednostkowej. 
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podkreślali, że założenia ekonomii neoklasycznej, a w szczegól-
ności założenie o racjonalności jednostkowej rozumianej rzeczo-
wo (substancjalnie) nie daje się uzgodnić z faktycznymi nieracjo-
nalnymi decyzjami prywatnych inwestorów, o  czym świadczą 
przypadki baniek spekulacyjnych na rynkach nieruchomości 
i  fi nansowym. Bardzo szybko jednak neoklasycy przystąpili do 
kontrofensywy. 

Fama, broniąc zdecydowanie swojej koncepcji, przekonywał, że 
bańki spekulacyjne nie istnieją, a to, co działo się na rynku nieru-
chomości przed 2007 rokiem, było całkowicie racjonalną reakcją na 
sygnał o  rosnących cenach nieruchomości – brak zainteresowania 
możliwością wzbogacenia się byłby nieracjonalny. To, że kilka lat 
później okazało się, iż wartości domów są przeszacowane, nie było 
wynikiem nieracjonalnych zachowań, ale stanowiło następstwo 
amerykańskiej recesji gospodarczej z 2007 roku, która spowodowa-
ła zmianę sytuacji w sektorze fi nansowym4. 

W podobny sposób wypowiada się Posner, który przekonuje, że 
jednostka, dołączając się do kupujących w  momencie zwyżki cen 
akcji, postępuje racjonalnie, ponieważ wzrost cen może świadczyć 
o tym, że pozostali uczestnicy rynku mają pełniejszą wiedzę o aktu-
alnej sytuacji. Posner przyznaje, że emocje mają wpływ na zachowa-
nia ekonomiczne przedsiębiorców i  konsumentów, tak jak mają 
wpływ na pozostałe typy ich zachowań, jest to jednak sytuacja szcze-
gólna, a nie typowa. Wiele przykładów irracjonalnych zachowań gra-
czy na rynku ma nieistotny (superfi cial) charakter – przykładem jest 
wskazanie osób, które kupują akcje, kiedy cena zwyżkuje, a sprzeda-
ją w fazie spadku. Tymczasem nikt nie wie, w jakiej fazie jest rynek 
akcji dopóki nie nastąpi zwrot. Nie można obwiniać inwestorów, że 
kupując akcje, tworzą bańkę spekulacyjną, ponieważ nie mają oni 

4  „What happened is we went through a big recession, people couldn’t make their mort-
gage payments, and, of course the ones with the riskiest mortgage were the most likely not 
to be able to do it. As a consequence, we had a so-called credit crisis. It wasn’t really a credit 
crisis. It was an economic crisis”, zob. John Cassidy, Interview with Eugene Fama, „Th e New 
Yorker”, 13 stycznia, 2010. 
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świadomości, że bańka rośnie [Posner 2009: 82]. Ciekawe, że Posner 
inaczej niż Fama nie dostrzega przyczyn kryzysu w działaniach rzą-
du, ale twierdzi, że kryzys należy uznać za wynik normalnej wolno-
rynkowej aktywności gospodarczej, kryzys jest zdarzeniem spójnym 
z normalnymi rynkowymi operacjami. Niepewność jest cechą życia 
gospodarczego („Economic life is permeated with uncertainty”) 

W podobnym duchu Lucas [2009] odpowiada na zarzut, dlacze-
go ekonomiści nie potrafi li przewidzieć nadchodzącego kryzysu5. 
Nie ma i nie będzie takiego modelu, za pomocą którego moglibyśmy 
przewidywać takie zdarzenia jak nagłe spadki wartości aktywów, 
jakie miały miejsce po upadku Lehman Brothers. Jest to prawda 
znana od ponad czterdziestu lat (od momentu sformułowania przez 
Famę hipotezy efektywnych rynków fi nansowych). Jeśli zgodnie 
z  nią ceny aktywów odzwierciedlają wszystkie istotne, ogólnie 
dostępne informacje, prognoza dotycząca ruchu cen w określonym 
czasie stałaby się powszechnie znana, co spowodowałby natychmia-
stową reakcję rynku i sprawiło, że prognoza ta byłaby nieaktualna. 

Dodajmy, że takie rozumowanie jest zgodne z koncepcją racjonal-
nych oczekiwań, która z kolei stanowi odpowiedź na pytanie, dlacze-
go działania rządu nie mogą prowadzić do oczekiwanych rezultatów – 
otóż dlatego, że wywołują reakcje rynku, które unicestwiają plany 
interwencyjne. Jak twierdzi Lucas, zarówno Mishkin6, jak i Bernan-
ke rozpoznali zagrożenie kryzysem, ale wprowadzenie wyprzedzają-
co decyzji w zakresie polityki monetarnej na taką skalę jak zostało to 
później zrobione „byłoby jak zjechanie z drogi z obawy przed możli-
wością, że ktoś może nieoczekiwanie wjechać z naprzeciwka na nasz 
pas ruchu”. W takiej sytuacji – pisze Lucas – najlepszą i najrozsąd-
niejszą rzeczą jest mieć oczy otwarte i nadzieję, że wszystko będzie 
dobrze („Th e best and only realistic thing you can do in this contex is 
to keep your eyes open and hope for the best” [Lucas: 2009]).

5  Pytanie takie zadała wprost królowa Elżbieta II na uroczystości otwarcia nowego budyn-
ku London School of Economics w listopadzie 2008 roku.
6  Ówczesny członek Rezerwy Federalnej, Lucas, odnosi się do przygotowanej przez Mish-
kina analizy prezentowanej na posiedzeniu Fed w 2007 roku.
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Można sądzić, że pojawienie się wątpliwości dotyczących wolne-
go rynku jest związane z reakcją obserwatorów dyskusji prowadzo-
nych przez ekonomistów. Oto bowiem pojawia się nieodparte wra-
żenie, że idea ta stanowi punkt odniesienia dla różnych 
i zdecydowanie rozbieżnych wyjaśnień przyczyn i przebiegu kryzy-
su. A to z kolei rodzi pytanie o zasadność posługiwania się takim 
argumentem, który może stanowić wsparcie dla opinii wypowiada-
nych przez reprezentantów odmiennych stanowisk. Co więcej, idea 
wolnego rynku w licznych polemikach używana jest jako narzędzie 
retoryki – czasami jako tarcza, która służy do obrony przekonań 
(w  imię wolnego rynku…), a czasem jako oręż, za pomocą którego 
unieszkodliwia się przeciwnika. Główną płaszczyzną sporów jest 
w tym przypadku kwestia zasadności prowadzenia aktywnej polity-
ki gospodarczej przez państwo. Wobec narastania kontrowersji 
pojawia się pytanie: skoro wszyscy zgadzają się, że gospodarka (wol-
no)rynkowa jest najefektywniejszym systemem ekonomicznym, 
dlaczego pojawiają się tak znaczne różnice w pojmowaniu tej idei? 

Warto zwrócić uwagę, że pojęcie wolnego rynku jest silnie uwi-
kłane w  przesądzenia przedmiotowe (rozstrzygnięcia dotyczące 
cech rynku oraz istoty podmiotu gospodarującego), które w odnie-
sieniu do różnych konceptualizacji mają odmienną postać. Założe-
nia ekonomii neoklasycznej w tym względzie wydają się dość odle-
głe od tego, jak praktyka gospodarcza jest postrzegana przez 
uczestników gier rynkowych, których wybory ekonomiczne są 
znacznie bardziej skomplikowane, niż wynika to z  założeń teore-
tycznych. Konstruowane modele wyjaśniania zjawisk gospodar-
czych odwołują się do tylu zastrzeżeń wyłączających wpływ różnych 
czynników na przebieg zdarzenia, że owych modeli nie można 
interpretować realistycznie (tj. traktować ich jako odwzorowanie 
reguł praktyki), ale instrumentalnie7. Czy zatem – jeśli traktujemy 

7  Instrumentalna interpretacja modeli ekonomii neoklasycznej jest dość stanowczo kryty-
kowana przez zwolenników stanowiska realistycznego, którzy w tym właśnie upatrują przy-
czyn porażki współczesnej ekonomii [por. Hardt 2013].
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je instrumentalnie – dają nam możliwość przewidywania? Z wypo-
wiedzi najwybitniejszych współczesnych neoklasyków wynika jed-
nak, że jest to możliwe teoretycznie, ale zastosowanie owych pro-
gnoz w  realnej praktyce polityki gospodarczej nie może być 
skuteczne. 

Z dyskusji nad ostatnim kryzysem wyłania się zatem następują-
cy obraz: ekonomia neoklasyczna – wedle jej krytyków – odgrodzo-
na od świata przez przyjęcie nierealistycznych złożeń o charakterze 
zjawisk gospodarczych, sprowadzająca to, co złożone i bardzo skom-
plikowane, do modeli, których zaletą ma być prostota i uniwersal-
ność, pozbawiła się szansy na uczestnictwo w konstruktywnej dys-
kusji o  możliwościach rozwiązywania praktycznych problemów. 
Totalna krytyka uderzyła w neoklasyków podwójnie – zakwestiono-
wane zostały zarówno założenia przedmiotowe, jak i skonstruowa-
ne modele ekonometryczne, wykorzystywane do określania ryzyka 
decyzji inwestycyjnych. Ponadto obarczono ich odpowiedzialnością 
etyczną za dostarczanie praktykom niebezpiecznych, jak się okaza-
ło, narzędzi. Owa krytyka uderzyła rykoszetem w całą ekonomię, 
także w ideę wolnego rynku. 

Warto zatem uprzytomnić sobie, że obecna dyskusja o wolnym 
rynku nie dotyczy tylko „czystej” idei, ale jej neoliberalnej interpre-
tacji dokonanej w  ramach ekonomii neoklasycznej. To może być 
dobry czas na przypomnienie sobie idei wolnego rynku ujmowanej 
w jej klasycznej, liberalnej wersji, do której nawiązuje teoria ekono-
mii szkoły austriackiej lub ujęcia instytucjonalnego w  odmianie 
szkoły publicznego wyboru. 

Wolny rynek jako idea regulatywna 

Idea wolnego rynku stanowi ważny, strategiczny element konstru-
owanego w  obrębie kultury Zachodu, ujmowanego całościowo 
wyobrażenia świata społecznego. Stanowi także niewątpliwie (nie-
zależnie od orientacji) fi lozofi czny fundament współczesnej ekono-
mii. Nad tym przekonaniem zwolennicy różnych szkół nadbudowu-
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ją przekonanie przedmiotowe, które stanowią interpretację (czy 
raczej rozwinięcie) treści tego pojęcia. Idea wolnego rynku jest 
zatem wpleciona w sieć przekonań, z których budowane są teorie 
ekonomiczne. W  tym kontekście nabiera określonego wymiaru – 
mówiąc językiem Ingardena – zostaje poddana konkretyzacji 
i  dookreślona tak a  nie inaczej, staje się elementem konstrukcji 
wyjaśniających zjawiska gospodarcze. Jeśli uprzytomnimy sobie, że 
wolny rynek jest kategorią porządkującą nasze wyobrażenia ładu 
społecznego, musimy uznać, że spory ekonomistów nie są ich 
wewnętrzną sprawą i  nie dotyczą jedynie sposobów rozumienia 
procesów gospodarczych, lecz odnoszą się do spraw dotyczących 
nas wszystkich. 

Jak już wskazywałam, idea wolnego rynku jest silnie zakorzenio-
na w  zbiorowej świadomości ludzi Zachodu i  stanowi fundament 
euroamerykańskiej kultury gospodarczej. Nie ma w zasadzie alter-
natywy dla systemu gospodarki rynkowej i w  tym sensie jest ona 
akceptowana8 na podobnej zasadzie zresztą, na jakiej uznajemy 
demokrację za najlepszy znany nam porządek społeczny. Z  całą 
pewnością pojęcie to jest silnie zideologizowane, co bardzo utrud-
nia podejmowanie dyskusji nad jego znaczeniem teoretycznym 
i praktycznym. 

Warto w  dyskusjach o  naszym stosunku do wolnego rynku 
pamiętać, że odnosząc się do określonego kontekstu przekonań, 
w ramach którego rozważamy zagadnienie wolnego rynku, mówimy 
zawsze o  jakimś konkretnym jego wyobrażeniu. Kiedy natomiast 
wyrażamy rozczarowanie spowodowane konstatacją, że jednak to 
nie działa, tak jak miało działać, pamiętajmy, że nie mówimy o teo-
retycznym modelu, ale o  treści doświadczenia społecznego, która 

8  Można przy okazji poczynić spostrzeżenie, że określenie gospodarka rynkowa ma bar-
dziej pozytywne konotacje (pomimo zarzutu merkantylizacji społeczeństwa) niż gospodarka 
kapitalistyczna. W pierwszym przypadku mamy skojarzenia równościowego traktowania, 
otwartości, możliwości danych wszystkim na podobnych zasadach. Z kolei określenie gospo-
darka kapitalistyczna kojarzy się z prywatyzowaniem zysków, konkurencją, a więc rywaliza-
cją, nierównością posiadania dóbr.
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stanowi zrekonstruowany obraz empirycznych zjawisk gospodar-
czych składających się na całość złożonej praktyki funkcjonującej 
w określonym otoczeniu kulturowym. Stąd ideę wolnego rynku pro-
ponuję traktować jak ideę regulatywną: w świecie empirycznym nie 
istnieje, ponieważ nie jesteśmy w  stanie spowodować usunięcia 
wszystkich istniejących ograniczeń (co więcej, nie jesteśmy w stanie 
ich zidentyfi kować). A nawet jeśli byłoby to możliwe, nie chcieliby-
śmy przynajmniej niektórych z  nich znosić. Nawet libertarianie 
uznać muszą istnienie pewnych ram instytucjonalnych. Wolny 
rynek jest zatem pojęciem metafi zycznym, jest granicą, której nie 
możemy osiągnąć, możemy sobie jedynie ją wyobrażać. Urzeczy-
wistniony w praktyce wolny rynek natomiast jest zawsze konstruk-
tem społecznym: wynikiem społecznych negocjacji, w toku których 
ustalamy, jakie rozwiązanie jest dla najbardziej zadowalające. Osob-
ną (gorzką) kwestią, jest to, kto ma faktyczny wpływ na kształt 
ukonstytuowanego ładu i w czyim imieniu działa9. 
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S u m m a r y

Do Economists Still Believe in the Free Market?

Specifying the area of her interest the author declares that the stated problem is considered 
with regard to the views shared within the circle of economists by relating them to the con-
text of the recent economic crisis and the discussion of its possible causes. According to the 
author, the crisis of faith in the idea of a free market concerns its neoliberal interpretation 
adopted in the framework of neo-classical economics. Ongoing discussion within orthodox 
economics between representatives of the neo-classical and the neo-keynesian approach 
allow to draw a conclusion that there is an urgent need to reformulate the meaning of the 
term free market in accordance with more clearly and more commonly manifested eagerness 
to depart from the neoliberal project of the social order. 
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