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Wspóª zesny kryzys gospodar zy mo»e zaskakiwa¢, wszak odpowiedzialno± i¡ za niego  sªusznie, zy nie  ob i¡»a si stosowanie najbardziej wyranowany h metod ilo± iowy h. Czym»e wi kierowa¢ si
w dziaªalno± i gospodar zej, je±li takie metody zawodz¡? Odpowied¹ daj¡
sami spe jali± i od ty h metod ilo± iowy h: metody zawodz¡, bo dziaªalno±¢ gospodar za dokonuje si w warunka h niepewno± i, a te wymykaj¡
si metodom ilo± iowym. Gdzie wi szuka¢ jakiego± ho¢by tylko minimalnego narzdzia. Austria ka Szkoªa w ekonomii wskazuje logik jako
podstawowe narzdzie ekonomii jako teorii i jako praktyki.
Sªowa klu zowe: Ekonomia, Logika.
1 Prawa ekonomii
Kryzys, jaki w pierwszym dziesi iole iu XXI w. ogarn¡ª ±wiat gospodarek wolnorynkowy h rodzi pytania o ekonomi jako nauk i jako praktyk gospodar z¡.
Normalnie, je±li teoria si nie potwierdza, to jest odrzu ana lub modykowana.
To,

o normalne w wypadku nauk przyrodni zy h nie musi by¢ takie w wypadku

nauk spoªe zny h.
ródªem wiedzy s¡ rozum i do±wiad zenie. S¡ nauki, w który h prawd poszukujemy w rozumie,
jak jest to

o najwy»ej konfrontuj¡

je z rze zywisto± i¡ empiry zn¡,

ho¢by w wypadku matematyki. S¡ nauki, które swoje prawdy wy-

prowadzaj¡ z do±wiad zenia i eksperymentu, zmieniaj¡

prawdy rozumu, je±li

te nie wytrzymuj¡ konfronta ji z empiri¡, jak dzieje si to w zy e.
Ekonomia jest nauk¡ spoªe zn¡ o

harakterze in»ynierii spoªe znej. Najpro-

± iej mówi¡ , szuka praw, wedªug który h mo»na tak sterowa¢ pro esami nansowymi i gospodar zymi, aby nastpowaª wzrost boga twa. Jak i gdzie szuka¢ ty h praw? Czy postpowa¢ nale»y, jak to si dzieje w nauka h apriory zny h, a wi

wyja±niaj¡

sytua j gospodar z¡ jako postpowanie zgodne albo
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niezgodne z zasadami ra jonalno± i,

zyli logiki? Czy te» na wzór nauk empi-

ry zny h suk esy gospodar ze traktowa¢ jako konrma j teorii a klski gospodar ze, jako falsyka j teorii? Matematyk, je±li otrzyma wynik niepoprawny,
bdzie mówiª o bªdzie obli ze«, a nie bdzie zastanawiaª si nad modyka j¡
teorii. Fizyk, je±li empiry znie stwierdzi fakty ró»ne od teorety zny h obli ze«,
zakwestionuje teori. Jak jest w wypadku ekonomisty?
Czy ekonomia jako nauka realizuje ide nauki Comte'a:
Savoir pour prévoir, prévoir pour pouvoir?
wiedzie¢, aby przewidzie¢, przewidzie¢, aby mó

dziaªa¢?

Nasze rozwa»ania zakªadaj¡, »e s¡ jakie± prawa »y ia gospodar zego. Zaªo»enie to samo w sobie bardzo interesuj¡ e nie bdzie przedmiotem rozwa»a«.
Ponadto, wstpne uwagi zakªadaj¡ te», »e te prawa s¡ poznawalne. A prze ie»
tak by¢ nie musi. Nie wszystko wiemy i nie wszystko wiedzie¢ bdziemy, powtarzaj¡

za Emilem du Bois-Reymondem mo»emy powiedzie¢: ignoramus et igno-

rabimus. Kolejnym problemem byªoby,

zy znaj¡

prawo potramy w opar iu

o nie podejmowa¢ dziaªania. Czy nasza sytua ja nie bdzie podobna do sytua ji
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meteorologa: znane s¡ prawa, ale przewidywanie ob i¡»one jest bªdem , a nadto
jeste±my bezsilni, aby

okolwiek zrobi¢, jak to ma miejs e

ho¢by z trzsieniami

ziemi. Dla przykªadu rozwa»my trzsienie banków, jakie miaªo ostatnio miejs e.

2 Uªuda metod ilo± iowy h?
Szuka si odpowiedzi na pytanie o me hanizm, który doprowadziª do ostatniego
kryzysu nansowego. Trudno tu si sili¢ na odpowied¹. Nie wiadomo zreszt¡,
zy istniaªaby jedna taka, na któr¡ zgodziliby si spe jali± i, przynajmniej i h
wikszo±¢. Jednym z tropów jest opieranie de yzji bankowy h na analiza h ilo± iowy h. Spe jali± i od ty h metod zyskali nawet swoje okre±lenie quant

quantitative analyst ). Czsto maj¡ wyksztaª

2 (od

enie w zakresie zyki, matematyki

lub in»ynierskie, rzadziej z zakresu dziedzin ekonomi zny h. Spe jali± i od analiz ilo± iowy h w nansa h zwykle rekrutuj¡ si spo±ród osób z doktoratami
z zyki i matematyki. O zywi± ie, maj¡ równie» wielk¡ sprawno±¢ w programowaniu komputerowym. Quant kto±, kto zajmuje si (Derman 2004):
the appli ation of mathemati s/physi s modeling te hniques to the
evaluation and trading of nan ial se urities.
zastosowaniem te hnik modelowania matematy znego/zy znego do
ewalua ji i transak ji nansowymi papierami warto± iowymi.
Zreszt¡ uznali sami siebie za ty h, którzy mog¡ rozwi¡za¢ fundamentalne problemy, które trapi¡

zªowieka od zarania dziejów: Jak mo»na zdoby¢ wi ej

1 ródªami bªdu m.in. s¡: brak wszystki h dany h i i h niedokªadno±¢ oraz ograni zenia obli zeniowe. Prognozy doty z¡ pewny h wikszy h obszarów, a nie konkretny h miejs
zjawiska pogodowe mog¡ by¢ ró»ne od prognozowany h dla wikszego obszaru.

a w ni h

2 Z braku bardziej odpowiedniego sªowa, okre±lenie to bdzie tªuma zone jako ilo± iowie .
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pienidzy?,

zy  powtarzaj¡

za raperem The Notorious B.I.G. (Christopher

George Latore Walla e)  how do we get mo' money?
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Jak wspomina Emanuel Derman, Head Risk Management for Prisma Capi-
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tal Partners i kierownik programu in»ynierii nansowej Columbia University ,
w pó¹ny h lata h 1970 i na po z¡tku 1980, gdy ilo± iows y zostali zauwa»eni
w rma h nansowy h, termin quant nie budziª sympatii. Sami spe jali± i
wi

te» nie mówili o sobie quant. Tak nazywali i h ludzie realnego biznesu 

handlow y, inwestorzy bankowi, sprzedaw y. Byªo w tym
Ni

o± pejoratywnego.

dziwnego te», »e w zwi¡zkiem z kryzysem nansów postawiono pyta-

nie o rol, jak¡ w jego wywoªaniu odegrali zy y. W dyskusji, która to zy si

5

w Interne ie jeden z jej u zestników pisze, »e dziaªania :
were designed by Nobel-tra k physi ists and mathemati ians working on the side for the Wall Street rms. The

omplex algorithms

designed by these people were supposed to redu e risk, and the managers took their word for it and leveraged to the hilt.
byªy zaplanowane przez z krgów noblowski h zyków i matematyków pra uj¡ y h dla rm z Wall Street. Zªo»one algorytmy obmy±lone przez ty h ludzi miaªy rzekomo redukowa¢ ryzyko, a menad»erowie przyjli to na sªowo i wy isnli do grani

mo»liwo± i.
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Rze zywi± ie, jak wspomina inny u zestnik dyskusji :
I remember working in The City in the late 90's and Wall Street in
the early 00's and remarking then that just about every quant had
a physi s or engineering ba kground.
Przypominam sobie, pra uj¡

w City w ko« u lat 90-ty h oraz Wall

Street na po z¡tku nowego tysi¡ le ia, »e zauwa»aªem wów zas, »e
wªa± iwie ka»dy ilo± iowie

miaª wyksztaª enie z zyki lub z nauk

in»ynierski h.
Ni
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dziwnego, kusiªy sze± io yfrowe uposa»enia i odprawy .
Internetowy

Physi s

World 8 z 1 sty znia 1999 r. w artykule Mutual attra -

tions: physi s and nan e pisaª:
The international nan ial markets are proving protable for physiists who
si s to the

an apply te hniques from theoreti al and statisti al phyomplex dynami s of sto ks, shares, interest rates and

3 Por. http://www.aps.org/publi ations/apsnews/200805/profiles. fm .
4 Zob. http://www.aps.org/publi ations/apsnews/200805/profiles. fm
5 Zob.
http://www.s ien eforums.net/topi /32954-did-physi ists-and-mathemati

ians- ause-the-finan ial- risis/
6 Zob. http://www. ybaea.net/Blogs/Journal/The-finan ial- risis-and-physi ists.
html

7 Sytua ja tylko pozornie jest prosta. W isto ie w zwi¡zku z ograni zeniem wydatków na

zbrojenia i z zako« zeniem post-Sputnikowego boomu, setki ludzi po doktorata h z zyki szukaªo swojego miejs a zarobkowania. Nadzieje na zatrudnienie istotnie zmniejszyªy si z powodu
ograni ze« zamówie« rz¡dowy h, na przykªad w 1993 r. ameryka«ski Kongres odrzu iª plany
budowy najwikszego w ±wie ie ak eleratora

z¡stek. Zob. New York Times 10.03.2009.

8 Zob. http://physi sworld. om/ ws/arti le/print/1294
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omplex nan ial produ ts known as derivatives.
Midzynarodowe rynki nansowe okazaªy si zyskowne dla zyków,
którzy mogli zastosowa¢ te hniki z teorety znej i statysty znej zyki do zªo»onej dynamiki gieªd, ak ji, opro entowania i zªo»ony h
produktów nansowy h znany h jako derywaty.

9

W 2008 r. na strona h tego» pisma , Hamish Johnston pyta:
Have ro ket s ientists built `nan ial weapons of mass destru tion' ?
The answer is yes  at least a

ording to the investment guru

Warren Buett, who has been warning for some time that
nan ial instruments su h as `derivatives' are far too

omplex

ompli ated for

mere mortals to understand. Indeed, ve years ago Buett des ribed
derivatives as a nan ial weapons of mass destru tion.
Czy naukow y od rakiet zbudowali `nansowe bronie masowej zagªady' ?
Odpowied¹ brzmi tak  przynajmniej wedªug guru inwestowania

10 , który ostrzegaª jaki±

Warrena Buetta

zas temu, »e zªo»one in-

strumenty nansowe takie, jak `derywaty' s¡ zbyt skomplikowane,
aby zrozumieli je zwykli ±miertelni y. Rze zywi± ie, pi¢ lat temu
Buett opisaª derywaty jako nansowe bronie masowej zagªady.

11 :

Zarzuty s¡ odrzu ane

Quants say that they should not be blamed for the a tions of traders. They say they have been in the forefront of pointing out the
short omings of modern e onomi s.
I regard quants to be the good guys, said Eri

R. Weinstein, a ma-

themati al physi ist who runs the Natron Group, a hedge fund in
Manhattan. We did try to warn people, he said. This is a

risis

aused by business de isions. This isn't the result of pointy-headed
guys from fan y s hools who didn't understand volatility or

orrela-

tion.
Ilo± iow y gªosz¡, »e to nie oni powinni by¢ obwiniani za dziaªania
kup ów. Mówi¡, »e byli pierwszymi, którzy wskazywali na niedostatki nowo zesnej ekonomii.
Uwa»am ilo± iow ów za fajny h fa etów, powiedziaª Eri

R. Wein-

stein, zyk matematy zny, który prowadzi Natron Group, fundusz
hed»ingowy na Manhatanie. Próbowali±my ostrzega¢ ludzi, powiedziaª. To jest kryzys spowodowany de yzjami biznesowymi. To nie
jest wynik przeintelektualizowany h fa etów z fantazyjny h szkóª,
którzy nie rozumieli pªynno± i lub korela ji.

9 Zob. http://physi sworld. om/blog/2008/09/killed_by_ omplexity_1.html
10 Buet okre±lany jako wyro znia z Omaha.
11 Zob. http://www. ybaea.net/Blogs/Journal/The-finan ial- risis-and-physi ists.

html
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Fizy y na swój sposób h ¡ wskaza¢ ¹ródªa kryzysu i sposób wyj± ia. Okazuje
si, »e  jak

zytamy w

New York Times

This ood seems to be
nomi

ollapse in this

a giant

12 :

z 10 mar a 2009 r.

ontinuing, unabated by the ongoing e oountry and abroad. Last fall students lled

lassroom at M.I.T. to overowing for an evening workshop

alled So You Want to Be a Quant. Some quants analyze the sto k
market. Others

hurn out the

omputer models that analyze other-

wise unmeasurable risks and prots of ar ane deals, or run their own
hedge funds and sift through vast universes of data for the slight disparities that

an give them an edge.

Still others have opened an a ademi

front, using

omplexity theory

or arti ial intelligen e to better understand the behavior of humans
in markets. In De ember the physi s Web site

arXiv.org,

where

physi ists post their papers, added a se tion for papers on nan e.
Submissions on subje ts like the superstatisti s of labor produ tivity and sto hasti

volatility models have been streaming in.

Ta powód¹ zdaje si trwa¢, nieosªabiona przez to z¡ y si w tym
kraju i zagrani ¡ kryzys ekonomi zny. Ostatniej jesieni studen i wypeªnili do grani

13 na wie-

mo»liwo± i giganty zn¡ sal na M.I.T.

zorne warsztaty A wi

h esz by¢ ilo± iow em. Niektórzy ilo-

± iow y analizuj¡ gieªd. Inni wyrabiaj¡ modele komputerowe, które
analizuj¡ ina zej niemierzalne ryzyka i proty sekretny h transak ji,
lub prowadz¡ wªasne fundusze hed»ingowe oraz przesiewaj¡ kolosalne uniwersa dany h dla niezna z¡ y h ró»ni ,

o mo»e da¢ im

narzdzie.
Jesz ze inni otworzyli akademi ki front, stosuj¡

teori zªo»ono± i

lub sztu zn¡ inteligen j, aby lepiej zrozumie¢ ludzkie za howania
na rynka h. W grudniu strona internetowa zyki

arXiv.org,

gdzie

zy y rozpowsze hniaj¡ swoje artykuªy, dodaªa sek j artykuªów o nansa h. Napªywaªy propozy je na tematy w rodzaju superstatystyka wydajno± i pra y oraz sto hasty zne modele pªynno± i.
Fizy y mieliby odegra¢ klu zow¡ rol w za»egnaniu obe nego kryzysu. Zdaniem
jednego z ekonozyków,

zyli zyków stosuj¡ y h metody zyki w ekonomii,

jest tak, poniewa» ekonomi± i w rze zywisto± i nie wiele rozumiej¡ z osobliwo± i kra hów taki h jak Wielka Depresja lub obe na re esja. Fizy y, odwrotnie,
wiedz¡ bardzo wiele

14 .

12 Zob. http://www.nytimes. om/2009/03/10/s ien e/10quant.html?_r=1&sq=physi ists&
st= se&s p=1&pagewanted=all
13 Massa husetts Institute of Te hnology.
14 Zob. http://physi sbuzz.physi s entral. om/2008/12/earthquakes-and-finan ial-

risis_11.html .
a mianowi ie,

Zaskakiwa¢ mo»e brak reeksji nad podstawow¡ spraw¡ metodologi zn¡,

zy metody zyki s¡ wªa± iwymi metodami ekonomii,

zy metody nauk przy-

rodni zy h s¡ te» metodami nauk spoªe zny h. Teza metodologi znego naturalizmu  przynajmniej w jakiej± wersji  zawarta impli ite w tej wypowiedzi nie jest wszak ani o zywista,
ani potwierdzona. Wi ej, problemy zwi¡zane ze stosowaniem metod ekonozyki mog¡ by¢
interpretowane na rze z odrzu enia tezy metodologi znego naturalizmu.
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Dyskusja nie ominªa Polski. Gazeta Wybor za z 30 wrze±nia 2008 r. publikuje artykuª Piotra Cie±li«skiego

Kryzys wywoªali zy y,

w którym powtó-

rzone s¡ wy»ej omówione argumenty z ameryka«skiej prasy. Rozmowa El»biety
Glapiak z 4 pa¹dziernika 2008 r. z Ryszardem Kutnerem, profesorem Wydziaªu
Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, spe jalist¡ w dziedzinie ekonozyki zostaje
opublikowana w Rze zpospolitej pod tytuªem

twe 15 . Profesor zyki m.in.

Przewidywanie kryzysów jest ªa-

twierdzi, »e

Pragn doda¢, »e w zy e ze skokow¡ zmian¡ stanu ukªadu termodynami znego mamy do

zynienia np. w badania h przemian fazowy h

 kryzys wmontowany jest w nie w sposób naturalny. Wykorzystuj¡

analogi pomidzy gieªd¡ a materiaªem lepko-spr»ystym udaªo

nam si przewidzie¢ w przybli»eniu moment odwró enia si trendu
wzrostowego zarówno na NYSE jak te» na warszawskim parkie ie
...
Jego zdaniem:
Kryzys narasta, stopniowo przyspieszaj¡
wo±¢  poszukiwanie maksymalny h,

a napdza go ludzka

h i-

hwilowy h zysków. Je±li jed-

nemu gra zowi (indywidualnemu lub instytu jonalnemu) uda si
uzyska¢ prot inni pod¡»aj¡ tym tropem - pojawia si efekt stadny
nisz z¡ y awersj do ryzyka i napdzaj¡ y ba«k

enow¡. Za nagªe

pkni ie ba«ki odpowiedzialny jest ten sam kolektywny efekt wywoªany

h i¡ realiza ji zysków (i stra hem przed i h utrat¡). Efektem

tego jest kra h gasz¡ y te emo je. Po jakim±

zasie sytua ja si po-

wtarza, itd, itp.
Ma jednak ta polska dyskusja swoisty, wr z ideologi zny

harakter. Fizy y

w obronie nau zania zyki i rezygna ji z umiesz zenia w podstawie programowej ró»d»karstwa, wró»biarstwa i lewita ji, na odbytym w Krakowie w 2009 r.
zterdziestym Zje¹dzie Fizyków Polski h podjli zde ydowan¡ polemik z prof.
Maj herkiem, znanym z publi ystki w Gaze ie Wybor zej, profesorem Uniwersytetu Pedagogi znego w Krakowie. Czytamy (Rydygier 2009, s. 6566):
Nie h¢ profesora Maj herka do zyków jest tak gªboka, »e zarzu a im nawet ograni zenia mentalne wyklu zaj¡ e i h z pluralisty znego, otwartego spoªe ze«stwa obywatelskiego i powoªuj¡

si

W tros e
o zªowie ze«stwo. Klasy zna obrona reformy ksztaª enia ogólnego )
na niedawno wydan¡ po polsku ksi¡»k Mathy Nussbaum (

utrzymuje, »e absolwen i studiów te hni zno-in»ynierski h s¡ konformistami, podatnymi na te hniki manipula ji i in»ynieri spoªe zn¡
(si !). Prof. Maj herek nawet obe ny kryzys systemu nansowego
przypisaª zykom, gdy» jak twierdzi: rynkowa kariera wyranowany h instrumentów nansowy h, który h upowsze hnienie doprowadziªo do kryzysu ameryka«skiego systemu bankowego i w rezulta ie

15 Zob. http://www.rp.pl/artykul/200002.html?print=tak
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do zaªamania gospodarki ±wiatowej, byªa dzieªem zyków i matematyków opra owuj¡ y h skomplikowane modele funk jonowania ty h
derywatów.
Dyskusja na temat roli zyków we wspóª zesny h opera ja h nansowy h
jest frapuj¡ a. Nie z tego powodu j¡ przyto zyli±my. Chodzi o odpowied¹ na
pytanie, jakie tu sobie zadajemy o metodologi teorii i praktyki gospodar zej.
Emanuel Derman w swojej ksi¡» e

si s and Finan e
nymi je±li

My Life as a Quant: Ree tions on Phy-

(2004) stwierdza przepa±¢ midzy zyk¡ a naukami spoªe z-

hodzi o jak¡kolwiek u»yte zn¡ teori:

In physi s there may one day be a Theory of Everything; in nan e
and the so ial s ien es, you're lu ky if there is a useable theory of
anything.
W zy e pewnego dnia mo»e bdzie Teoria Wszystkiego; w nansa h
i nauka h spoªe zny h, jeste± sz z±liwy, je±li masz u»yte zn¡ teori
zegokolwiek.

16 zatrudniony h jako quant rynek jest dzik¡

Zdaniem jednej z zy zek

besti¡, której nie mo»na kontrolowa¢ i dodaje:
It's not like building a bridge. If you're right more than half the time
you're winning the game.
To nie jest jak budowanie mostu. Je±li traasz przez wi ej ni» poªow

zasu, wygrywasz gr.

W jej opinii tysi¡ e zyków z Wall Street nostalgi znie rozmawiaj¡ o nau e
(s ien e). Oni po prostu sprzedali swoje dusze diabªu i jak twierdzi:
I haven't met many quants who said they were in nan e be ause
they were in love with nan e.
Nie spotkaªam wielu ilo± iow ów, którzy powiedzieliby, »e s¡ w nansa h, poniewa» ko haj¡ nanse.
Mo»na wi

17 :

za profesorem Ryszardem Kutnerem powtórzy¢

. . . gospodark¡ wolnorynkow¡ rz¡dzi ra zej niepewno±¢ ni» klasy zny
determinizm (to nie jest dyktatura). . .

3 Logi y i ekonomi± i
Czym si mo»na i trzeba kierowa¢ w warunka h niepewno± i? Czªowiek jest
istot¡ rozumn¡ a to zna zy, »e ostate zn¡ ra j¡ dziaªania jest rozum. Jak ujmuje

18 :

to von Mises

16 Zob. http://www.nytimes. om/2009/03/10/s ien e/10quant.html?_r=1&sq=physi ists&
st= se&s p=1&pagewanted=all .
17 Zob. http://www.rp.pl/artykul/200002.html?print=tak
18 Cytat za: http://www.ha.mises.pl/pl/informa je/ ytaty/
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Czªowiek ma tylko jedn¡ bro« do walki ze swoimi pomyªkami 
wªasny rozum.
Powtórzmy te» za Józefem Inno entym Mari¡ Bo he«skim poza logik¡ jest
tylko nonsens

19 . Logika pozwala na o en poprawno± i rozumowa« a tym sa-

mym wskazuje na rozumne dziaªania. Logika dostar za narzdzi umo»liwiaj¡ e
kryty zn¡ o en kon ep ji, rad i zale e«. Tym samym przynajmniej wykluza pewne sposoby postpowania. Takie i tylko takie dziaªanie sprawdza si
w warunka h niepewno± i. Tam, gdzie zabraknie rozumu pozostaje logika gospodarki wolnorynkowej i dziaªanie kierowane nienasy on¡

h iwo± i¡, bowiem

poza logika jest tylko nonsens.
Tytuªowe pytanie o rol logiki w ekonomii postawiªem w zwi¡zku z tym, »e
zwolenni y gospodarki wolnorynkowej nie odrzu aj¡ logiki,

o zdarza si w wy-

padku zwolenników gospodarki kolektywnej, ale to nie dziwi, bo w argumenta ji
realizuj¡ y h tzw. zasad sprawiedliwo± i spoªe znej roi si od bªdów logi zny h. Zdaje si, »e nawet mieli tego ±wiadomo±¢. Jak ina zej bowiem mo»na
tªuma zy¢ odrzu enie logiki przez np. Lenina, który twierdziª, »e logika je±li
ju», to jest tylko dobra do ku hennego u»ytku.
W±ród teoretyków gospodarki wolnorynkowej nie brakuje ludzi z wkªadem
w rozwój logiki. Mo»e by¢, jak to miaªo miejs e w wypadku Adama Smitha
(17231790), oj a teorii kapitalizmu, niewiele jak by ie wykªadow ¡ logiki. Jednak jak si zauwa»a dzisiaj,

ho¢ wiele teorii Smitha, tworzony h wszak jesz ze

przed do±wiad zeniami rewolu ji przemysªowej, zostaªo zakwestionowany h, to
ni

i nikt nie zakwestionowaª tego, »e s¡ logi zne. Ju» w 1793 r. pisaª Stewart

(1793):
it is easy for an attentive reader, by stripping them of hypotheti al
terms, to state them to himself with that logi al pre ision, whi h, in
su h very di ult disquisitions,

20 .

an alone

ondu t us with

ertainty

to the truth
...

whereas it may be doubted, with respe t to Mr Smith's Inquiry, if
there exists any book beyond the

ir le of the mathemati al and

physi al s ien es, whi h is at on e so agreeable in its arrangement
to the rules of a sound logi , and so a
ordinary readers

21 .

jest ªatwe dla uwa»nego

essible to the examination of

zytelnika, pozbawiaj¡

go hipotety zny h

warunków, przedstawienie samemu sobie z tak¡ logi zn¡ pre yzj¡,
która, w taki h bardzo trudny h dyserta ja h, mo»e sama prowadzi¢
nas niezawodnie do prawdy.
. . . natomiast mo»na w¡tpi¢, maj¡
tha,

na uwadze

Badania

Pana Smi-

zy istnieje jaka± ksi¡»ka poza krgiem nauk matematy zny h

19 Zob. wywiad z o. Bo he«skim w Tygodniku Solidarno±¢ nr 5(176) z 31 sty znia 1992 r.,
str. 1 i 11.

20 Jest to komentarz do
21 Jest to komentarz do

Theory of Moral Sentiments.
Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.
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i zy zny h, która od razu jest tak zgodna w swoim ukªadzie z reguªami poprawnej logiki i tak dostpna dla rozpatrywania przez zwykªy h

zytelników.

Cho ia» wi

zmieniªy si warunki spoªe zno-ekonomi zne, to teorie Smitha

pozostaªy do dzisiaj inspiruj¡ e dla wielu ekonomistów i w i¡» znajduj¡ zastosowanie. Mniej znanym logikiem i ekonomist¡ jest Ri hard Whately (17871863).
Bardzo znanym logikiem i ekonomista jest John Stuart Mill (18061873). W±ród
ekonomistów z wa»nym wkªadem w logik wymieni¢ trzeba te» Williama Stanleya Jevonsa (18351882). Sama kolejno±¢ jego zna z¡ y h publika ji jest warta

A Serious Fall in the Value of Gold (1863), Pure Logi (1864), The
Coal Question (1865), Elementary Lessons in Logi (1870), The Theory of Politi al E onomy (1871), Prin iples of S ien e (2 vols., 1874 and 1877). Dodajmy,
zauwa»enia:

»e w 1869 r. zaprojektowaª i zbudowaª pianino logi zne  me hani zn¡ maszyn logi zn¡. W 1870 r. przed Royal So iety demonstrowaª wyprowadzanie za
jego pomo ¡ wniosków z danego dowolnego zbioru przesªanek.
John Neville Keynes (18521949), oj ie

innego sªynnego ekonomisty Johna

Studies and Exer ises in
The S ope and Method of Politi al E onomy (1891).

Maynarda Keynesa (18831946), jest autorem zarówno

Formal Logi

(1884) jak i

Problematyka logi zna nie byªa ob a jego synowi John'owi Maynard'owi Keynes'owi. Jest on autorem klasy znej teorii prawdopodobie«stwa

Probability,

w której nawi¡zywaª do pra

A Treatise on

sªynnego angielskiego logika George'a

Boole'a (18151864). Wspomnie¢ trzeba równie» Williama Ernesta Johnsona
(18581931), logika z Cambridge, autora m.in. sªynnego artykuªu The Pure
Theory of Utility Curves (

E onomi Journal

23: 1913, 483513).

Aby nie ograni za¢ si tylko do brytyjski h logików i ekonomistów,

ho¢ nie-

w¡tpliwie jest to grupa najwybitniejsza, wska»my jesz ze Karla Mengera (1902
1985), który próbowaª adaptowa¢ hilbertowskie aksjomaty zne uj ie teorii do
ekonomii i etyki. Nie byªo to przypadkowe, jego oj ie

to Carl Menger. Uro-

dzony w Nowym S¡ zu w 1840 r. a zmarªy w Wiedniu w 1921 r., wydaniem
w 1871 r.

Grundsätze der Volkswirts haftslehre

(Zasady ekonomii) zapo z¡t-

kowaª austria k¡ szkoª ekonomii. W zwi¡zku z tematem niniejszy h rozwa»a«
szkoªa ta zasªuguje na szersz¡ uwag. Wra aj¡

do Karla Mengera jego zainte-

resowanie ekonomi¡ zrodziªo si w zwi¡zku z przygotowaniem drugie po±miertnego wydania

Grundsätze

w ekonomii, o

oj a. Jego pierwsza pra a doty zyªa roli niepewno± i

zym informowaª tytuª. Namawiaª psy hologów i ekonomistów do

znalezienia funk ji, która opisywaªaby staªe za howania agentów i od hylenia od
ty h staªy h za howa«. Artykuª podejmowaª zagadnienie tzw. paradoksu Sankt
Petersburga sformuªowanego przez Ni holasa Bernulliego w XVIII w., a mówi¡ego o konik ie midzy ra jonalnymi o zekiwaniami a zdrowym rozs¡dkiem.
Daniel Bernulli, kuzyn Ni holasa, twierdziª, »e matematy zne o zekiwania powinny by¢ zast¡pione przez moralne. Byª zatem pierwszym, kto badaª zna zenie tzw. o zekiwanej u»yte zno± i przez gra zy, którzy graj¡ jedn¡ swoj¡ gr.
Rozwijam ten temat poniewa» seminarium Karla Mengera powi¡zane z Koªem
Wiede«skim, Collogium Matematy zne (zaªo»one w 1928), tworzyªo w neoklasy znej ekonomii paradygmat ogólnej równowagi ekonomi znej. W±ród (niefor-

9

malny h) u zestników seminarium byli m.in. John von Neumann (19031957),
którego rola w nau e, a w sz zególno± i logi e i ekonomii nie jest do prze enienia, oraz Oskar Morgenstern (19021977, wspóªautor

E onomi Behavior,

The Theory of Games and

1944). Seminarium to zajmuje wa»ne miejs e w matema-

ty znej ekonomii.
Nale»y te» wspomnie¢ o polski h logika h i ekonomista h. Jednym z ni h byª

22,

Henryk Greniewski (19031972)

o prawda zwi¡zany z ru hem so jalisty z-

nym, jednak w Pols e Ludowej nie staª si zwolennikiem gospodarki komunisty znej (o

o jemu jako so jali± ie

hyba nie byªo ªatwo). Mo»na doda¢, »e ma

wielkie zasªugi dla rozwoju informatyki w Pols e, a w ±wie ie jest znany jako
ybernetyk. Wielk¡ posta i¡ polskiej matematyki, logiki i ekonomii byª Jerzy
o± (19201998).
Cytowany tu ju» oj ie

Józef Inno enty Maria Bo he«ski (19021995) to

posta¢ wybitna. Po±wi¢my mu tro h miejs a, bo prze ie» jego nau zy iel Zygmunt Zawirski jak i ona sam zali zaj¡ si do szkoªy lwowsko-warszawskiej, nie
tak li zny h polski h przedsiwzi¢ naukowy h, które zyskaªy trwaªe miejs e
w ±wie ie. Dla niego logika i lozoa  tak rozumiaª swoje powoªanie  to
podstawowe nauki. One tworz¡ podstawy wiedzy o inny h dziedzina h. Sªu»¡
innym naukom. W±ród bardzo wielu poruszany h przez niego tematów s¡ kwestie wolnego spoªe ze«stwa i  jako jeden z najwybitniejszy h sowietologów 
podejmowaª te» problemy zniewolonego spoªe ze«stwa. Jego o ena marksizmuleninizmu jest zde ydowana (Bo he«ski 1994):
Marksizm-leninizm, jest prawdopodobnie najbogatszym zbiorem zabobonów, jaki kiedykolwiek utworzono. Jego wyznaw y s¡ typow¡
sekt¡ z typowym guru. I h pogl¡dy, a mianowi ie marksizm, zawieraj¡ midzy innymi tak zwany naukowy ±wiatopogl¡d, materializm
dialekty zny, s jentyzm, historiozo, ekonomizm, zabobonn¡ teori klas, wiar w postp, aby tylko te gusªa wymieni¢. . . . Mo»na bez
przesady powiedzie¢, »e od wielu wieków nie znano takiego poni»enia
my±li ludzkiej jak to, którego doznaªa pod rz¡dami marksizmu.
Nie mógª Bo he«ski pomin¡¢ zagadnie« ekonomi zny h. Miaª te» prakty zne do±wiad zenie ekonomi zne. W poªowie lat 80-ty h XX wieku byª jednym z dyrektorów midzynarodowego przedsibiorstwa farma euty znego Sandoz AG z siedzib¡ w Bazylei. Na zle enie banku Hofmann AG w Zury hu przygotowywaª
analiz przedsibiorstwa industrialnego. Wynikiem tej pra y jest publika ja

Philosophie der industriellen Unternehmung 23 . Bo

Zur

he«ski zostaª zaproszony do

22 Wi ej na temat zob. Trzsi ki, K. Henryk Greniewski, http://www.logi .org.pl/ .
23 Znajdujemy w niej lozo zn¡-logi zn¡ kon ep j przedsibiorstwa. Swoj¡ propozy j rozumie ni ht als etwas Endgültiges, sondern als eine Reihe von Vors hlägen für weitere Fors hung (Bo henski 1985, s. 119),

zyli nie jako

o± ostate znego, le z jako jedn¡ z propozy ji

dla dalszego badania. Podejmuje te» klasy zne pytanie: Co to jest przedsibiorstwo? W trze h
kroka h analizuje przedsibiorstwo przemysªowe jako system zarówno w jego aspek ie staty znym jak i dynami znym. Staty zn¡ analiz ju» spopularyzowaª Marks (Bo henski 1985,
s. 125). Zdaniem Bo he«skiego klasy zna analiza przedsibiorstwa przemysªowego jest bªdna.
W wypadku dynami znej analizy powra a do trady yjnego uj ia, w którym dynami zny system ma przynajmniej jeden

el. Korzystaj¡

z ogólnej teorii

10

elu rozprawia si z produk j¡

napisania raportu dla banku, który na wielk¡ skal inwestowaª w przemysª. To
byª bezpo±redni powód opra owania poj ia przedsibiorstwa. Przygotowuj¡
raport Bo he«ski korzystaª ze swojego

odziennego do±wiad zenia jak i najwy»-

szy h umiejtno± i i wiedzy logi znej. Warto doda¢, »e nim zostaª zakonnikiem
i lozofem studiowaª we Lwowie prawo. Po dwó h lata h przeniósª si na ekonomi na wydziaª prawno-ekonomi zny w Poznaniu. Studiowaª w lata h 1922
1926. Jego nau zy ielami byli m.in. Florian Znanie ki i Czesªaw Znamierowski.
Nie tylko wal zyª zy znie z bolszewikami jako uªan w wojnie 1920 r., ale
równie» logi znie jako sowietolog: analizowaª kryty znie polity zn¡ ekonomi

24 . Mówi si te» o roli, jak¡ jako

jako klu zowy element marksizmu-leninizmu

dorad a generaªa Augusto José Ramóna Pino heta Ugarte (19152006) odegraª
Bo he«ski w reforma h ekonomi zny h w Chile, kiedy przyszªo stawia¢ na nogi
to,

o komuni± i z Salvadorem Allende Gossens (19081973) na

zele, postawili

na gªowie.
Nie jest zamiarem podanie wy zerpuj¡ ej listy ty h, którzy maj¡ wkªad zarówno do logiki jak i ekonomii. Wymienione nazwiska z

aª¡ pewno± i¡ mu-

sz¡ by¢ brane pod uwag, je±li stawia si pytanie o zwi¡zek logiki z ekonomi¡.
By ie wybitnym ekonomist¡ i logikiem nie tylko zdarzaªo si w

zasa h, kiedy

mo»na sobie byªo pozwoli¢ na szersze a nie tylko spe jalisty zne zainteresowania.
Bywa tak i dzisiaj. Przykªadem osoby, która jest wybitnym ekonomist¡ i znakomitym logikiem jest Kenneth Arrow (1921). Profesor uniwersytetu Stanforda
i Harvarda (19681979), który wraz z Johnem Hi ksem otrzymaª nagrod Nobla w dziedzinie ekonomii za pionierskie osi¡gni ia w teorii równowagi ogólnej
i teorii dobrobytu. Jesz ze jako student, zastanawiaj¡
de yzji ekonomi zny h
wem Russella byª wi

h iaª zrozumie¢,

si nad podejmowaniem

o zna zy ra jonalno±¢. Pod wpªy-

bardzo zainteresowana logik¡. Istotne zna zenie miaªo

jednak spotkanie Alfreda Tarskiego. W rozmowie z Rogerem Bowenem przepro-

25 wspomina:

wadzonej w 2006 r.

In my last year of

ollege, whi h was 193940, war broke out. There

was a very famous Polish logi ian, Alfred Tarski, who was
war in the United States. He had

aught by

ome for a meeting at the outbreak

of the war. So City College, where I was a student, hired him to ll
some va an y in the philosophy department. I knew Tarski was one
of the great names. He gave two

ourses. One looked pretty elemen-

tary; even though I hadn't taken any su h
stu. I took the more di ult of his

ourse, I had read all this

ourses. It was on relations. You

know, like X is greater than Y, or X is bigger than Y, or X is similar
jako gªównym

elem przedsiwzi ia przemysªowego.

W zwi¡zku z dyskusj¡ na temat miejs a i roli uniwersytetu jaka dzi± ma miejs e, warto te»
przyto zy¢ uwag Bo he«skiego z jego mowy rektorskiej z 1965 r. na temat autonomii uniwersytetu, w której stwierdza, »e uniwersytet jest eine paradoxe Institution (paradoksaln¡
instytu j¡) i »e jest groÿes und komplexes Unternehmen (wielkim i zªo»onym przedsibiorstwem). Por. (Beine 2011).

24 Por. (Parys 2009).
25 Zob. Nobel Prizewinner Kenneth Arrow on E onomi Thought and A ademi Freedom,

A ademe Online http://www.aaup.org/AAUP/pubsres/a
11

ademe/2006/MJ/feat/arro.htm .

to Y. And I parti ularly liked the idea of an order. You know, X is
better than Y, and Y is better than Z, then X has got to be better
than Z. So when I started really getting serious about e onomi s,
I realized immediately that's what they're talking about. This ordering

on ept that the logi ians have is exa tly what e onomists are

talking about. It was just something I stored in my mind. I didn't
develop the idea immediately, be ause it didn't seem worth thinking
about.
Years later, I

ame ba k to the problem about the multi-owner rm.

I thought, well, this denes what I mean by investment proje t A being preferred or

hosen rather than B. Well, that relation had better

be transitive. Now, supposing proje t A is better than proje t B,
and proje t B is better than proje t C. I wanted to make sure that
proje t A was better than proje t C. So in about half an hour of
s ribbling, I realized that it was not ne essarily so. You

ould have

a majority of the people favor A over B, a majority prefer B over
C, and yet a majority prefer C to A. This logi

seemed appli able

to the theory of the multi-owner rm. I wondered how you'd get
positive answers. And I sort of nessed it by inventing some other
hypothesis. My own views be ame

learer in

ontrast to Hi ks's.

Na ostatnim roku w koled»u, byª wtedy rok 193940, wybu hªa
wojna. Byª bardzo sªawny polski logik, Alfred Tarski, którego wojna
zatrzymaªa w Stana h Zjedno zony h. Przyszedª na spotkanie na poz¡tku wojny. Wi

City College, gdzie byªem studentem, zatrudniªo

go na va at na wydziale lozoi. Wiedziaªem, »e Tarski to wielkie
nazwisko. Prowadziª dwa wykªady. Jeden wydawaª si

aªkiem ele-

mentarny; mimo tego, »e nie wybraªem »adnego z taki h wykªadów,
prze zytaªem wszystek materiaª. Wybraªem bardziej trudny z jego
wykªadów. Byª o rela ja h. Wiadomo,
od Y albo X jest

hodzi o to, »e X jest wiksze

i»sze od Y lub X jest podobne do Y. Zatem, gdy

rozpo z¡ªem fakty znie na serio zajmowa¢ si ekonomi¡, od razu zrozumiaªem, »e to jest to, o

zym si mówi. To poj ie porz¡dku, które

maj¡ logi y jest dokªadnie tym, o
o±

zym mówi¡ ekonomi± i. Byªo to,

o za howaªem w pami i. Nie rozwijaªem tej idei naty hmiast,

poniewa» nie wydawaªo mi si to warte zastanowienia.
Wiele lat pó¹niej, powró iªem do problemu w zwi¡zku z wielowªasno± iow¡ rm¡. My±laªem, dobrze, to deniuje to,

o rozumiem,

gdy mam na uwadze to, »e projekt inwesty yjny A jest lepszy od
projektu B, a projekt B jest lepszy od projektu C. Ch iaªem by¢
pewnym, »e projekt A jest lepszy od projektu C. Po póª godzinnej
bazgraninie zrozumiaªem, »e nie konie znie jest tak. Mogªoby by¢
tak, »e wikszo±¢ ludzi faworyzuje A wzgldem B, wikszo±¢ faworyzuje B wzgldem C a jednak wikszo±¢ preferuje C wzgldem A

26 . Ta

26 Moja uwaga: proste my±lenie prowadziªoby do wniosku, »e wikszo±¢ preferuje A wzgldem C.
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logika wydawaªa si mie¢ zastosowanie do teorii wielowªasno± iowej
rmy. Zastanawiaªem si jak mo»na uzyska¢ pozytywn¡ odpowied¹.
Wybraªem podej± ie do tego wymy±laj¡

pewn¡ inn¡ hipotez. Mój

pogl¡d okazaª si ja±niejszy odró»nieniu od pogl¡du Hi ka.
O po z¡tka h swojej wspóªpra y z Tarskim mówi:
Tarski had asked me if I would proofread his book, an elementary
book on logi . It was written in Polish, was translated into German, then into English. The translator was philosopher Olaf Helmer. I went to RAND for the summer of 1948. RAND had hired
Helmer to ponder what warfare was going to be like in the future.
He told me that one thing was bothering him: RAND was devoted
to trying to apply game theory to warfare, with the players being
the United States and the Soviet Union. He wondered how one

ould

apply notions of rationality to this topi . The United States wasn't
a person, nor was the Soviet Union, but both were made up of many
individuals, ea h with his or her own preferen es. He wondered how
you put this all together.
There was a paper that had developed a formal way of treating that
problem. What it did was

orre t, but it didn't ask the right qu-

estions; it really was a voting question. And within a week, I had an
argument. Then two weeks later, I made a better argument. I thought, you know, this is interesting. This is worth a dissertation. If
Olaf Helmer had not asked me the question about game theory,
I would never have used my ba kground in logi

and developed my

theory.
Tarski zapytaª mnie,

zy mógªbym sprawdzi¢ jego ksi¡»k, elemen-

tarn¡ ksi¡»k z logiki. Napisana byªa po polsku, przetªuma zona
na niemie ki, a nastpnie na angielski. Tªuma zem byª lozof Olaf
Helmer. Przeszedªem do RAND

27 na lato 1948 r. RAND zatrud-

niª Helmera do zastanowienia si jak mog¡ w przyszªo± i przebiega¢
dziaªania wojenne, gdy zawodnikami (gra zami) bd¡ Stany Zjedno zone i Zwi¡zek Radzie ki. Zastanawiaª si, jak mogªyby do tego
by¢ zastosowane poj ia ra jonalno± i. Ani Stany Zjedno zone nie
s¡ osob¡, ani Zwi¡zek Radzie ki, le z oba skªadaj¡ si z wielu ludzi,
z który h ka»dy ma swoje wªasne preferen je. Zastanawiaª si, jak
ty to wszystko razem ujmiesz.
Byª artykuª, który rozwijaª formalne podej± ie do takiego problemu.
To,

o byªo, byªo poprawne, le z nie byªo tam postawionego wªa± i-

wego pytania; byªo to fakty znie o problemie gªosowania. W

i¡gu

tygodnia miaªem argument. Potem dwa tygodnie pó¹niej, miaªem

27

R

esear h

AN D
d

evelopment. Ameryka«ski think tank i organiza ja badaw za non-prot,

pierwotnie sformowana dla potrzeb Siª Zbrojny h Stanów Zjedno zony h. Zaªo»ona 14 maja
1948 roku w Santa Moni a w Kalifornii na bazie rozpo ztego w ko« u 1945 roku wojskowego
Projektu RAND (pierwszy raport RANDu ukazaª si ju» w maju 1946 roku).
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lepszy argument. I my±laªem, wiesz, to jest interesuj¡ e. To jest
warte rozprawy. Gdyby Olaf Helmer nie zadaª mi pytania o teori
gier, ja nigdy nie wykorzystaªbym mojego przygotowania logi znego
i nie rozwin¡ª mojej teorii.

4 Austria ka Szkoªa Ekonomii
Wspóª ze±nie jedn¡ ze zna z¡ y h szkóª ekonomi zny h jest ju» wspomniana
szkoªa austria ka. Nie jest szkoª¡ wiod¡ ¡. To zrozumiaªe, bo w i¡» modne s¡
ró»ne kon ep je so jalisty zne lub so jalizuj¡ e, a kon ep je tej szkoªy nie dadz¡
si z takimi pomysªami w »aden sposób uzgodni¢. Mo»na powiedzie¢, »e jej
kon ep ja jest impregnowana na so jalisty zne pomysªy. Jest to jednak szkoªa
iesz¡ a si popularno± i¡ sz zególnie w±ród ty h, którym bliski jest liberalizm
gospodar zy,

ho¢by dlatego, »e do±wiad zyli realiza ji ustroju sprawiedliwo± i

28 , który wybraª jako swoj¡

spoªe znej. W Pols e dziaªa Instytut von Misesa

dewiz sªowa S ientia potestas est (wiedza to potga). Istnieje kilka Klubów
Austria kiej Szkoªy Ekonomii (Gliwi e, Katowi e, Kraków, ód¹, Nowy S¡ z,

29 L. Ro kwell w artykule

Pozna«, Warszawa, Wro ªaw)

30
pisze :

Ekonomii

Istotno±¢ Austria kiej

Szkoªa Austria ka jest dzi± w rozkwi ie. W ±wie ie akademi kim
dzieje si tak dziki gwaªtownemu odwrotowi od matematyza ji, odrodzeniu logiki werbalnej jako narzdzia metodologi znego, a tak»e poszukiwania stabilnej teorety znej trady ji w domu wariatów
makroekonomi znego teoretyzowania. W kategoria h polityki Szkoªa Austria ka wydaje si
i¡gn¡ ¡ si zagadk

oraz bardziej atrak yjna zwa»ywszy na

yklów koniunkturalny h, upadek so jalizmu,

koszt i pora»k regula yjnego pa«stwa opieku« zo-wojennego (welfarewarfare state) i publi zn¡ frustra j spowodowan¡ przez nadmierny rozrost rz¡du.
Ludwig Heinri h Edler von Mises (18811973) urodzony we Lwowie. Studiowaª w Wiedniu, gdzie byª u zniem u zniem Carla Mengera. Pozostawaª

31 . Byª

pod wpªywem logiki Kanta (podziaª na s¡dy anality zne i syntety zne)

28 Zob. http://mises.pl/ .
29 Zob. http://mises.pl/projekty/kluby-austria kiej-szkoly-ekonomii/ ,

http://www.austria y.pl/ .
30 Zob. http://mises.pl/blog/2004/01/17/80/

31 Na von Misesa oddziaªaªa zarówno kultura polity zna okresu s hyªku panowania

Habsburgów
wi

jak

sytua ja

i

kultura

wspólna

intelektualna,

polskiej

szkole

tkwi¡ a

w

trady ji

lwowsko-warszawskiej

s holasty znej.
(K.

Byªa

Twardowski,

to

zaªo»y-

iel tej szkoªy, byª w Wiedniu u zeniem Franza Brentano, który nawi¡zywaª do Arystotelesa
alnym

i

S holastyki)

dorobkiem

2001). Jako
Sz zególna

wstp

jak

Karola

i

Karola

Wojtyªy

jak

Wojtyªy.
i

von

Rozwa»ania

Misesa

s¡

do tej ksi¡»ki umiesz zono artykuª

uwaga po±wi ona jest porównaniu

nad

¹ródªami

przedmiotem

Christophera

Human A tion

i

intelektu-

pra y

(Gniadek

Westeleya

von Misesa oraz

i Czynu Karola Wojtyªy. Por. http://www.prokapitalizm.pl/dwaj-ludzie-z-gali
http://mises.org/daily/1791/Two-Men-From-Gali ia .
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Ni

(2011).

Osoby

ji.html ,

dziwnego te», »e Hayek, najwy-

von Mises najwybitniejszym obro« ¡ kapitalizmu i krytykiem so jalizmu w XX
wieku. Po upadku Zwi¡zku So jalisty zny h Republik Radzie ki h Robert He-

32 :

ilbroner, wieloletni obro« a so jalizmu powiedziaª
It turns out, of

ourse, that Mises was right

Okazaªo si, »e  o zywi± ie  Mises miaª ra j
w sprawie niemo»liwo± i so jalizmu.
Capitalism has been as unmistakable a su

ess as so ialism has been

a failure. Here is the part that's hard to swallow. It has been the
Friedmans, Hayeks, and von Miseses who have maintained that

a-

pitalism would ourish and that so ialism would develop in urable
ailments.
Kapitalizm jest tak bez w¡tpienia suk esem, jak so jalizm byª bankrutem. Jest to to,

o

i»ko przeªkn¡¢. Friedman, Hayek i von Mises

byli tymi, którzy twierdzili, »e kapitalizm bdzie kwitª i »e so jalizm
rozwinie nieule zalne

horoby.

Dla Ronalda Reagana (19112004), twór y reanogomiki:
Ludvig von Mises byª jednym z najwybitniejszy h ekonomistów
w dzieja h

ywiliza ji Za hodu. Jego dzieªa przesy one s¡ du hem

wolno± i. (. . . ) Mamy wobe

niego trudny do spªa enia dªug.

Friedri h August von Hayek (18991992), w 1974 r. laureat Nagrody Nobla
w dziedzinie ekonomii, byª u zniem von Misesa. O swoim mistrzu pisaª (Mises
1976, ss. 219220):
there I

ame to know him mainly as a tremendously e ient exe u-

tive, the kind of man who, as was said of John Stuart Mill, be ause
he does a normal day's work in two hours, always has a
and time to talk about anything. I

lear desk

ame to know him as one of the

best edu ated and informed men I have ever known . . .
tam poznaªem go jako ogromnie sprawnego kierownika, rodzaj ludzi,
którzy jak mówiª John Stuart Mill,
trwa dwie godziny, zawsze maj¡

ho ia» i h normalny dzie« pra y

zyste biurko i

zas na rozmowy o

wszystkim. Poznaªem go jako jednego z najlepiej wyksztaª ony h
i poinformowany h ludzi, jaki h kiedykolwiek znaªem.
Hayek byª rodzinnie powi¡zany z Ludwigiem Wittgensteinem. Byª jednym
z pierwszy h, którzy

zytali jego

Tra tatus Logi o-Philosophi us,

kiedy zostaªo

opublikowane w 1921 r. Kiedy w lutym 1975 r. Margaret That her zostaªa liderem brytyjskiej partii konserwatywnej Institute of E onomi
bitniejszy u ze« von Misesa,

Aairs zaaran»owaª

ho¢ nie byª katolikiem byª w±ród dwunastu noblistów zaproszo-

ny h przez Jana Pawªa II do dyskusji na temat najbardziej pilny h problemów wspóª zesnego
zªowieka (Ebenstein 2001, s. 301). Nie dziwi te», »e spod pióra Jana Pawªa II wyszªa najbardziej prorynkowa en yklika spoªe zna

Centesimus annus. Zwi¡zki tej en ykliki z trady j¡

klasy znego liberalizmu ukazuje rozprawa o. Ziby (1998).

32 Zob. http://reason. om/ar hives/2005/01/21/the-man-who-told-the-truth .
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spotkanie z Hayekiem. Latem 1975 r. Kiedy w Conservative Resear h Department gªoszono referat o po±redniej drodze jako pragmaty znym rozwi¡zaniu
dla partii konserwatywnej, jesz ze przed ko« em wygªoszenia That her wyjªa
ksi¡»k Hayeka, pokazaªa wszystkim mówi¡

(Ranelagh 1992, s. ix):

This is what we believe.
Oto w

o wierzymy.

Austria ka szkoªa ekonomii odnosi si kryty znie do empiry znego testowania (weryka ji i falsyka ji) teorii ekonomi zny h. Jedno ze±nie opowiada si
za i h deduk yjnym budowaniem. Wiedza apriory zna ma wi

w tej kon ep ji

zasadni ze zna zenie. von Mises pisze (1998, s. 864):
E onomi s

an never be experimental and empiri al. The e onomist

does not need an expensive apparatus for the
What he needs is the power to think

ondu t of his studies.

learly and to dis ern in the

wilderness of events what is essential from what is merely a

iden-

tal.
Ekonomia nigdy nie mo»e sta¢ si ani eksperymentalna ani empiry zna. Ekonomista nie potrzebuje do prowadzenia swoi h bada«
drogiej aparatury. To,
ró»niania w

zego potrzebuje to siªy jasnego my±lenia i roz-

aªym mrowiu zdarze« tego,

o wa»ne, od tego,

o tylko

przypadkowe.
Zasadni zym kryterium poprawno± i teorii staje si wi
to Hans-Hermann Hoppe
Experien e
experien e

33 :

logika. Jak stwierdza

an illustrate the validity of an e onomi

theorem, but

an never refute or falsify it, be ause ultimately its vali-

dity rests solely on the indisputable validity of the axiom of a tion,
and on the validity (and

orre t exer ise) of the rules of dedu tive

reasoning and logi al inferen e.
Do±wiad zenie mo»e obrazowa¢ poprawno±¢ twierdzenia ekonomi znego, le z do±wiad zenie nigdy nie mo»e go odrzu i¢ lub sfalsykowa¢, poniewa» ostate znie jego poprawno±¢ opiera si jedynie na
niekwestionowalnej poprawno± i aksjomatu dziaªania oraz na poprawno± i (i trafnym wykonaniu) reguª deduk yjnego rozumowania
i logi znego wynikania.
Ponadto, skoro  jak

h e tego von Mises  fakty spoªe zne s¡ tworzone przez

jednostki (indywidualizm metodologi zny) a ekonomia bada prawidªowo± i dziaªa« gospodar zy h (jest prakseologi¡) a ludzie kieruj¡ si rozumem, to równie»
logika staje si metod¡ wyja±niania dziaªa« jednostek

34 Hayek, maj¡ na uwadze

33 Zob. http://mises.org/etexts/hhhonmnr.asp .
34 W tym znajduje uzasadnienie teza o metoda h matematy zny h w ekonomii. Wi ej na
temat miejs a logiki i matematyki zob. (Mises 1998, Logi al Catalla ti s Versus Mathemati al
Catalla ti s, ss. 347354). Termin katalaktyka u»yty jest na okre±lenie samoorganizuj¡ ego
si systemu dobrowolnej wspóªpra y.
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to, »e rynek jest wynikiem spontani znego dziaªania ludzi oraz uwzgldniaj¡
rozproszony

harakter wiedzy do hodzi do wniosku o niemo»no± i planowania

gospodar zego (w sensie so jalisty znego planisty). Takie stanowisko znajduje
swoje opar ie we wspóª zesnej teorii informaty znej, które dostrzega ograni zenia mo»liwo± i obli zeniowy h komputerów

35 .

Zako« zenie
Ko« z¡ , za ytujmy raz jesz ze von Misesa (2000, s. 56):
Against what is stupid, nonsensi al, erroneous, and evil, liberalism
ghts with the weapons of the mind, and not with brute for e and
repression.
Prze iwko temu,

o gªupie, bezsensowne, bªdne i zªe, liberalizm wal-

zy broniami umysªu, a nie brutaln¡ siª¡ i prze±ladowaniem.

36 . Polska ma wielk¡

Nie mo»e dziwi¢, »e Instytut von Misesa oferuje kurs logiki

trady j studiów logi zny h. Wszak opró z warszawskiej szkoªy matematy znej
uznanie w ±wie ie znalazªa lwowsko-warszawska szkoªa logi zna. Nau zanie logiki  ina zej ni» jest to w wielu kraja h gospodarki wolnorynkowej  nie jest
obe ne na studia h ekonomi zny h. Mo»e wª¡ zenie kursu logiki do programu
studiów w zakresie midzynarodowy h stosunków gospodar zy h jest sygnaªem
jakiej± zmiany?
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