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Czy nauka ekonomii 
nadąża za praktyką 
gospodarczą?

Praktyka bez teorii jest ślepa, a teoria 
bez praktyki – kulawa. Wychodząc z tego 
założenia, jako nauka ekonomia powinna 
być drogowskazem dla praktyki gospo-
darczej, wypełniać tym samym jedną z 
kluczowych funkcji jaką jest funkcja do-
radcza. Czy czyni to w sposób należyty? 
Czy jest w stanie radzić, jak unikać błę-
dów w działalności gospodarczej? Czy jest 
w stanie przewidywać kryzysy i dostar-
czać narzędzi do skutecznego ich ograni-
czania? Czy dobrze integruje osiągnięcia 
innych nauk? Czy dostarcza skutecznych 
mechanizmów ograniczania sprzeczności 
między zjawiskami ocenianymi z punktu 
widzenia mikro- i makro oraz narodowe-
go, regionalnego i globalnego? 

Lista pytań nie jest wyczerpana. Nie 
chodzi przy tym o to, żeby było ich jak 
najwięcej i by były skomplikowane, cho-
dzi o to, aby były proste, ale jednocześ-
nie dotyczyły skomplikowanych zjawisk i 
procesów. Zgadzając się z Albertem Ein-
steinem, który mówił, że: Nauka uległa-
by stagnacji, gdyby miała służyć wyłącznie 
celom praktycznym, ekonomia w pierw-
szej kolejności musi się jednak mierzyć 
z realnymi problemami gospodarczymi. 
Primum vivere, deinde philosophari – ta 
klasyczna sentencja łacińska przyznaje 
pierwszeństwo praktyce przed teorią. Ten 
prymat zawarty jest w misji Kwartalnika 
Nauk o Przedsiębiorstwie, która brzmi: 
praktyczna teoria.

Powtarzające się kryzysy ujawniają 
obecnie niedostatki nie tylko metod za-

rządzania przedsiębiorstwami i polityki 
gospodarczej krajów, ale i niedostosowa-
nie teorii ekonomii do realnych procesów 
zachodzących w gospodarce światowej 
oraz wymogów wzrostu dobrobytu ogółu. 
Kryzys 2008 roku wywołał również falę 
krytyki ekonomii jako nauki. Na łamach 
„The Economist” stwierdzono m.in.: że 
wśród ekonomicznych, rynkowych „baniek”, 
które pękły w  wyniku kryzysu, szczególnie 
spektakularnie pękła reputacja samej eko-
nomii. 

Czy słabość ekonomii jako nauki zo-
stała obnażona dopiero teraz, czy rów-
nież w przeszłości bywało podobnie? 
Powszechnie uważa się, że początek eko-
nomii jako nauki datuje się od wydania 
przez Adama Smitha w 1776 roku Bada-
nia nad naturą i przyczynami bogactwa 
narodów. Było to dzieło przełomowe, ale 
nie ponadczasowe. Wydaje się, że pierw-
szeństwo w tworzeniu fundamentów 
ekonomii jako nauki należy się francu-
skiemu ekonomiście, zwolennikowi mer-
kantylizmu Antoine ówi de Montchre-
stien (1575-1621), który w swoim dziele 
Traité d’ économie politique, jako pierw-
szy użył pojęcia ekonomia polityczna. Do 
poprzedników A. Smitha należy zaliczyć 
także angielskiego ekonomistę Williama 
Petty égo (1623-1687) oraz francuskiego 
teoretyka ekonomii François Quesnay á, 
(1694-1774) twórcy Tablicy ekonomicznej. 

Problemy praktyczne dotyczące go-
spodarowania charakteryzują się dużą 
dynamiką, pojawiają się często niespo-
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dziewanie, stąd trudno je przewidzieć. 
Gospodarowanie jest procesem społecz-
nym, na przebieg którego wpływa wiele 
czynników. Dlatego w procesie gospo-
darowania występuje niepewność i tylko 
dla jej części daje się określić prawdopo-
dobieństwo wystąpienia (ryzyko). Jednak 
nie wszystkie ujawnione mankamenty 
ekonomii jako nauki są następstwem nie-
pewności.

Dlaczego zatem współcześnie ujawniły 
się tak istotne słabości ekonomii? Jedną z 
przyczyn było zdoktrynalizowanie eko-
nomii głównego nurtu, co prowadziło do 
tzw. „bezalternatywnego” kierunku roz-
woju gospodarki światowej (tzw. Konsen-
sus waszyngtoński, który co prawda do-
tyczył krajów rozwijających się, ale został 
narzucony również krajom Europy Środ-
kowej i Wschodniej w okresie transforma-
cji). Sprzyjało to rozwojowi tzw. „dwor-
skiej ekonomii”, czyli sprowadzania jej do 
uzasadniania planowanych i przygotowa-
nych już decyzji politycznych. Traktowa-
nie dzisiaj rynku jako wolnego rynku jest 
poważnym błędem. Obecny mechanizm 
rynkowy jest inny niż za czasów Smitha. 
Jest to mechanizm rynkowy, sterowany 
przez korporacje transnarodowe, a nie 
obiektywne procesy gospodarcze. 

Współczesny rynek jest otwartym 
rynkiem, który nie poddaje się pełnym 
regulacjom narodowym. W związku z 
tym, narzędzia narodowe stosowane w 
polityce gospodarczej są mało skuteczne 
w rozwiązywaniu niedoskonałości glo-
balnego rynku. Takie niedopasowanie 
zasięgu rynku i zakresu oddziaływania 
regulacji, Władyslaw Szymański nazywa 
niekompletnością globalizacji. W ujęciu 
mikroekonomicznym rynek jest otwarty 
ponad granicami państw narodowych, co 
stwarza dobre warunki dla ekspansji kor-
poracji. Natomiast w ujęciu makroekono-
micznym, oddziaływanie regulacyjne w 
stosunku do rynku ma charakter narodo-
wy. Jest to wyraźna sprzeczność procesu 
globalizacji, czego konsekwencją jest nie-

wielka skuteczność narodowych polityk 
gospodarczych w oddziaływaniu na ry-
nek. Teoria J.M. Keynesa, która stała się 
drogowskazem umożliwiającym wyjście z 
kryzysu lat 20.-30. XX w., dziś nie może 
być skuteczna, bo realia gospodarcze są 
zasadniczo inne. 

Luki ujawnione w teorii ekonomii są 
również konsekwencją pewnego zahamo-
wania jej rozwoju, czego powodem była 
dobra koniunktura w gospodarce świa-
towej pod koniec XX w. Innym powo-
dem jest ciągłe postrzeganie gospodarki 
jako modelu, zakładającego prawie jego 
doskonałość. A model w ekonomii to 
uproszczenie rzeczywistości, które powo-
duje niedostrzeganie nie tylko zjawisk, 
ale i podmiotów gospodarczych zakłó-
cających przebieg procesów. Wśród tych 
ostatnich należy wymienić m.in. mani-
pulacje i oszustwa, o czym piszą nobliści 
G.A. Akerlof i R.J. Shiller. Powoduje to 
przechwytywanie nowych wartości eko-
nomicznych prze grupy silniejsze kosztem 
słabszych. Jakie zatem stosować narzę-
dzia, żeby ograniczać takie zachowania? 
Tych problemów nie rozwiąże mecha-
nizm rynkowy, wręcz przeciwnie, współ-
czesny korporacyjny mechanizm będzie 
nasilał tego typu zjawiska. 

Kryzysy, poza negatywnymi skut-
kami, dają też impuls do poszukiwania 
nowych rozwiązań. Dotyczy to również 
ekonomii jako nauki. Stopniowo rozwija 
się ekonomia złożoności, czerpiąca inspi-
racje z ekonomii behawioralnej, ekonomia 
wiedzy niedoskonałej, rozwija się ekono-
mia instytucjonalna. Ekonomia złożono-
ści dąży do pokazania każdego zjawiska 
ekonomicznego z uwzględnieniem możli-
wie wielu jego aspektów w wymiarze iloś-
ciowym, jakościowym, z wykorzystaniem 
dorobku innych dyscyplin naukowych. 
Możemy więc mieć nadzieję, że ekonomia 
jako nauka lepiej niż dotychczas będzie 
służyć praktyce. 
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