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Czy dobro i zło s kategoriami
ekonomicznymi? Perspektywa
historii my li ekonomicznej
1. Wprowadzenie
Status s dów normatywnych na gruncie teorii ekonomii stanowi jeden z najstarszych
problemów metodologicznych tej dyscypliny
naukowej. W staroytno

ci filozofowie analizuj cy funkcjonowanie ówcze nie istniej cych systemów
społeczno-gospodarczych
stosowali kategorie normatywne – dobro i zło. Z cza
sem to podej cie ulegało zmianie. Na pocz tku XIX w. rozwojowi ekonomii jako samodzielnej dyscypliny naukowej towarzyszył proces eliminacji s dów
normatywnych
z jej obszaru badawczego na rzecz twierdze pozytywnych.

Współcze nie teoria ekonomii ma przede wszystkim charakter pozytywny, tzn.
prawa formułowane na jej gruncie maj walor prawdy lub fałszu w przeciwie stwie do s dów normatywnych, które nie s ani prawdziwe, ani fałszywe, a ich
ocena wynika z wewntrznych przekona badacza.
Celem niniejszego opracowania jest próba pokazania, w jaki sposób kategorie nale ce do aksjologii: dobro i zło stanowiły przedmiot zainteresowania teorii ekonomii. Za główn tez autor przyjmuje stwierdzenie, e na gruncie w sko
rozumianej współczesnej
teorii ekonomii kategorie: dobro i zło nie nale do teorii

ekonomii1. Jednocze nie stwierdza, e kada forma działalno ci ludzkiej, równie
ta w sferze gospodarowania, podlega os dowi etycznemu.
Pod pojciem wsko rozumianej teorii ekonomii naley rozumie ujcie dominujce we
współczesnej mikro- i makroekonomii, jaka jest przedmiotem wykładu w wikszo ci o rodków
akademickich w Europie i Stanach Zjednoczonych.
1
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W celu uzasadnienia powyszej tezy w pierwszej cz ci opracowania zostanie przedstawiona ewolucja teorii ekonomii w kontek cie sporu
o znaczenie

s dów normatywnych na jej gruncie. Rozwaania w drugiej cz ci zostan podporz dkowane poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie dotycz ce obszarów ekonomii, w których kategorie aksjologiczne: dobro i zło wci  stanowi przedmiot
dyskursu naukowego.

2. S dy normatywne a rozwój teorii ekonomii
Mimo i ekonomia jako samodzielna dyscyplina naukowa jest stosunkowo
młoda, bo liczy nieco ponad 200 lat, to jednak refleksja dotycz ca gospodaro
wania
towarzyszyła człowiekowi od zarania dziejów2. Ju w staroytno ci tacy

my liciele jak Ksenofont, Platon czy Arystoteles na marginesie rozwaa filozoficznych poruszali kwestie ekonomiczne. Ksenofont w swojej pracy Ekonomik
(Oikonomikos), rozwaaj c problem zarz dzania gospodarstwem domowym,
wskazywał jako cel gospodarowania osi gnicie bogactwa, jednak nie traktował
go jako celu ostatecznego3. Wyej ni bogactwo cenił pełnienie funkcji politycznych przez wolnego
obywatela greckiego. Hierarchizował równie poszczególne

formy działalno ci gospodarczej, stawiaj c na pierwszym miejscu rolnictwo.
Jego traktat po wicony był poszukiwaniu optymalnego sposobu zarz dzania
gospodarstwem domowym – gospodarstwem rolnym. Podobnie
wysoko jak rol
ołnierza, traktuj c jednocze nie rzemiosło (technictwo Ksenofont
cenił
zawód

nikai) jako co gorszego. Jego rozwa ania miały głównie charakter normatywny,
wskazywał w nich na formy działania i metody, które w najwikszym stopniu
odpowiadaj godno ci wolnego greckiego obywatela.
Równie Platon, przedstawiaj c wizj  idealnego pa stwa, nie miał na celu
zrozumienia zasad funkcjonowania
ówcze nie istniej cego systemu społeczno
-gospodarczego, ale co podkre la Władysław Tatarkiewicz: „plato ska teoria
pa stwa, wyłoona w Pa stwie i Prawach, była normatywn  teori pa stwa
«najlepszego» skonstruowan wedle idei dobra i sprawiedliwo ci”4. U Platona
kwestie gospodarcze miały drugorzdne znaczenie,
czego dowodem jest trakto
wanie przez niego klasy trudni cej si działalno ci zarobkow jako najniszej
2
Na gruncie historii my li ekonomicznej za ojca ekonomii jako samodzielnej dyscypliny naukowej powszechnie uwaany jest Adam Smith, który opublikował w 1776 r. prac zatytułowan
An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Wydanie polskie: A. Smith,
Badania nad natur i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa 1954, t. 1 i 2.
3
Ksenofont, Ekonomik [w:] Ksenofont, Wybór pism, Zakład Narodowy im. Ossoliskich,
Warszawa 1966, s. 119–133.
4
W. Tatarkiewicz, Historia filozofii. Filozofia staro ytna i  redniowieczna, t. 1, PWN, Warszawa 1997, s. 100.
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w hierarchii społecznej. Jego krytyczny stosunek do: własno ci prywatnej, handlu, pieni dza kruszcowego, pobierania procentu sprawił, e bogactwo pozostało
poza Plato sk triad : prawd , dobrem i piknem.
Ucze Platona – Arystoteles równie nie traktował bogactwa jako nadrzdnej warto ci. Edward Lipi ski, omawiaj c pogl dy Arystotelesa, stwierdza, e
„sfera produkcji materialnej nie była jeszcze
w Grecji uwaana za sfer równo
uprawnion z polityk , wojn , twórczo ci kulturaln . Jest to dziedzina ycia
społecznego, która rozwija si poza obszarem działania człowieka wolnego, pełnoprawnego obywatela pa stwa. Dla człowieka wolnego głównym celem ycia
jest «czas wolny» (po grecku schole), na co brak w j zyku polskim odpowiedniego wyraenia. Wolny czas nie jest odpoczynkiem od pracy, nie przeznacza si
go na nierobienie niczego, prónowanie.
Istota «wolnego czasu» przejawia si

5
ycia” .
w działaniu politycznym i twórczo ci naukowej. Jest celem (telos)

Arystoteles w przeciwie stwie do Platona wicej uwagi po wicił zagadnieniom ekonomicznym.
W pracach Etyka nikomachejska i Polityka porusza m.in.

problem warto ci: dóbr, pieni dza, procentu, monopolu i niewolnictwa6. Omawiaj c te zagadnienia, podejmuje
si ich interpretacji etycznej, próbuj c np. na

gruncie teorii wymiany okre li, jaki rodzaj wymiany jest sprawiedliwy. W rozwaaniach dotycz cych procentu krytykuje jego pobieranie,
zamiast wyja nia

czynniki kształtuj ce stop procentow . W wypadku za pracy szuka usprawiedliwienia dla wykonywania jej przez niewolników.
Etyczno-normatywny charakter rozwaa Arystotelesa ujawnia si w rozrónieniu przez niego ekonomii i chrematystyki. Ekonomia (od Ksenofontowskiej
oikos – dom i nomos – prawo, zasada) traktowana jest jako nauka o zarz dzaniu
gospodarstwem domowym. Dobrze zarz dzane gospodarstwo domowe pozwalało zaspokaja własne potrzeby. Działanie to uzyskało u Arystotelesa aprobat
etyczn . Z kolei chrematystyka oznaczała nauk o wymianie. W zwi zku z wymian pojawiło si zastrzeenie etyczne dotycz ce jej celu. Celem wymiany powinna by jedynie ch pozyskania dobra dla zaspokojenia potrzeb, a nie osi gnicie zysku.
Z punktu widzenia współczesnej teorii ekonomii
pogl dy głoszone przez sta
roytnych
Greków
w
niewielkim
stopniu
wyja
niały
sposób funkcjonowania

ówcze nie istniej cych systemów społeczno-gospodarczych. Stanowiły one raczej zbiór norm etycznych odnosz cych si do tego, co dobre i złe w yciu gospodarczym. Grecy, gardz c prac fizyczn wykonywan głównie przez niewolników, nie d yli do wyja nienia jej roli jako podstawowego czynnika produkcji
w procesie powstawania bogactwa. Jeszcze bardziej pogardliwie traktowali han5

E. Lipiski, Historia powszechnej my li ekonomicznej do roku 1870, PWN, Warszawa 1968,

s. 22.
6

Zob. E. Taylor, Historia rozwoju ekonomiki, Delfin, Lublin 1991, t. 1, s. 12–15.
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del ukierunkowany na maksymalizacj  zysku, czego wyrazem było czczenie
Hermesa jako boga
nie tylko kupców, ale i złodziei7. W hierarchii wyznawanych

miały charakter instrumentalny, umoliprzez nich warto ci dobra materialne

8
cie warto ci autotelicznych, na ogół niematerialnych .
wiały jedynie
osi
gni


ycia społecznoNadej cie redniowiecza przyniosło zmiany w organizacji

-gospodarczego, nie przyczyniło si jednak do zmiany
podej
cia
do
analizy pro

9
ytno ci, równie w redniowieczu
cesów gospodarczych
.
Podobnie
jak
w
staro


dominowało podej cie normatywne. W staroytno ci punkt odniesienia dla działa w sferze gospodarczej stanowiły pogl dy etyczne głoszone przez filozofów.

W redniowieczu problemy etyczne rozwaane były przez teologów Ko
cioła

katolickiego poszukuj cych norm zapewniaj cych zbawienie duszy po mierci.
W ramach rozwaa teologicznych pojawiły
si pytania o zasady, jakimi powi
nien kierowa si człowiek w działalno ci gospodarczej, yj cy zgodnie z nakazami religii.


W pocz tkach
chrze cija stwa szczególnie duo uwagi po wicono
proble

ci
prywatnej
i
stosunkowi
do
bogactwa.
Pierwsi
chrze
cijanie,
namowi
własno

laduj c swojego mistrza Jezusa z Nazaretu, głosili pochwał ubóstwa poł czon
z komunizmem konsumpcyjnym. Z czasem ich stosunek do bogactwa zacz ł si
zmienia. Akceptacj bogactwa znajdujemy u Klemensa Aleksandryjskiego yj cego w latach 150–215 n.e. Potpia on stan ndzy, twierdz c, e człowiek bogaty równie mo e by zbawiony10. Rosn ca pozycja ekonomiczna i polityczna
Ko cioła katolickiego w ramach porz dku feudalnego zmusiła duchownych do
coraz wikszego uwzgldniania w swoich pogl dach kwestii ekonomicznych.
Przykładem najbardziej
dojrzałej koncepcji społeczno-ekonomicznej jest tomizm.

Jego twórca – w. Tomasz z Akwinu, yj cy w XIII w., poddał analizie takie kai płaca, pietegorie ekonomiczne, jak: praca, własno , cena sprawiedliwa, zysk

11
c kade z powyszych zagadnie , w. Tomasz nie
ni dz, lichwa . Omawiaj

ograniczał si do wyja
nienia
ich istoty w kategoriach s dów pozytywnych, ale

przypisywał im okre lone warto ci moralne. Mówi c o wymianie, wskazywał
7

Zob. Mała encyklopedia kultury antycznej, PWN, Warszawa 1990, s. 314.
Arystoteles stwierdził, e „ycie (…) upływajce na zdobywaniu majtku jest poniekd yciem pod przymusem, a bogactwo oczywi cie nie jest tym dobrem, którego szukamy; wszak jest
ono czym tylko poytecznym”; Arystoteles, Etyka nikomachejska, PWN, Warszawa 1982, 1096a,
6–8.
9
R.B. Ekelund Jr. i R.F. Hébert w pracy A History of Economic Theory and Method (Waveland
Press, Long Grove 2004, s. 33–34), wskazuj na podobiestwo koncepcji staroytnych filozofów
i redniowiecznych my licieli zwizanych z Ko ciołem rzymsko-katolickim wynikajcych z recepcji
pogldów Platona, Arystotelesa i innych filozofów na gruncie redniowiecznej scholastyki.
10
Zob. Klemens Aleksandryjski, Czy człowiek bogaty mo e by zbawiony, Pax, Warszawa 1953,
s. 17.
11
Omówienie tych kategorii zob. w: W. Pitkowski, Wykłady z historii my li ekonomicznej.

redniowiecze zachodnioeuropejskie, Absolwent, Łód 2002, s. 34–54.
8
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zarówno czynniki determinuj
ce wysoko  ceny dobra, jak i etyczne
zastrzee

nie dotycz ce konieczno ci zachowania warunku
ekwiwalentno ci wymiany.

Analizuj c czynniki determinuj ce płac, podkre lał, e powinna ona rekompensowa trud zwi zany z jej wykonaniem,
zapewnia zwrot poniesionych wydat
ków, ale przy tym jej wysoko  powinna by adekwatna do statusu społecznego
pracownika. Mówi c o pieni dzu i poyczaniu go na procent, próbował wskaza
warunki, których spełnienie pozwala domaga si zwrotu poyczonej sumy wraz
z odsetkami, bez przekraczania
zakazów religii.

redniowieczne
podej
cie
do
kwestii gospodarczych, podobnie jak w staro
ytno ci, miało charakter etyczno-normatywny. Mimo istniej cych podobie stw


nic. W okresie redniowiecza zerwano
naley jednak podkre li zasadnicz ró

z powszechnie panuj c w staroytno ci pogard dla pracy. Praca została doceniona jako zaj cie godne szacunku i podniesiona do rangi obowi zku etyczno-religijnego12.

Przedstawiciele redniowiecznej scholastyki, rozwaaj c problem produkcji,
podobnie
jak przedstawiciele współczesnej teorii ekonomi byli przekonani o ko
nieczno ci maksymalizacji efektu produkcyjnego. Jednak w odniesieniu do sfery
dystrybucji uwaali, e człowiek nie powinien d y do maksymalizacji konsumpcji, ograniczaj c j do poziomu zwyczajowo wyznaczanego
przez status

społeczny jednostki. Przeczy to zatem współczesnemu podej ciu, w ramach którego
zakłada si  d enie konsumenta do maksymalizacji jego funkcji u ytecz
no ci13.

Z upadkiem
redniowiecza wi e si powstanie pierwszej doktryny ekono
micznej okre lanej mianem merkantylizmu. Jej rozwój, trwaj cy ok. 250 lat (od
pocz tku XVI w. do połowy XVIII w.), przyniósł wzrost zainteresowania problematyk ekonomiczn , czego wyrazem była rosn ca liczba publikacji po wiconych problemom gospodarczym. Zerwanie
z panuj cym w redniowieczu teo
centryzmem, jakie nast piło wraz z nadej ciem renesansu, spowodowało wzrost
zainteresowania formami działalno ci gospodarczej zapewniaj cymi
dostatnie

ycie na ziemi. Mimo e merkantyli ci znacznie wicej uwagi po wicali wyja

nieniu zasad funkcjonowania gospodarki, ni miało to miejsce w wypadku redniowiecznych teologów
i staroytnych filozofów, to jednak nie zdołali
do ko 

normatywnym charakterystycznym dla wcze niejszych
ca zerwa z podej ciem

koncepcji. Merkantyli ci, skupiaj c uwag na roli pa stwa w procesie tworzenia
bogactwa, szukali podstaw dla polityki interwencjonizmu pa stwowego maj cego na celu ochron rodzimego przemysłu i handlu14. Ł cz c twierdzenia ekonomii pozytywnej ukierunkowane na wyja nienie zasad funkcjonowania systemu
Obowizek ten wyraał si w łaciskiej sentencji Ora et labora (módl si i pracuj).
Zob. E. Taylor, op. cit., s. 19.
14
Szerzej na temat merkantylizmu zob. R.B. Ekelund Jr., R.F. Hébert, op. cit., s. 39–65;
E. Taylor, op. cit., s. 30–44.
12
13
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społeczno-gospodarczego
z zaleceniami
dla polityki gospodarczej i społecznej,



merkantyli ci podkre lali konieczno  uwzgldnienia na gruncie ekonomii s dów normatywnych.
Dopiero pojawienie si ekonomii klasycznej w drugiej połowie XVIII w.
zapocz tkowało proces eliminacji s dów normatywnych z zakresu teorii ekonomii. Proces ten miał charakter stopniowy. Uwa any z ojca ekonomii klasycznej Adam Smith, zanim stał si  znanym ekonomist , zyskał uznanie jako
filozof moralny15. W przeciwie stwie do
swoich nastpców – Davida Ricarda

i Williama Nassau Seniora, A. Smith po wicił wiele uwagi filozoficznym podstawom, na których
osadził swoj wizj  funkcjonowania gospodarki rynkowej16.

W szczególno
ci interesowały go motywy, jakimi kieruje si jednostka w dzia
łalno ci gospodarczej, oraz działanie mechanizmu zapewniaj cego harmoni
działania jednostki A. Smith uznawał ch makspołeczn . Za główny motyw

symalizacji
własnej korzy ci. Przez jego nastpców jednostka taka została okre
lona mianem homo oeconomicus17. Z kolei mechanizm rynkowy postrzegany
był przez ojca ekonomii w szerszym uj ciu, ni ma to miejsce we współczesnej
teorii ekonomii.
S. Zabieglik
stwierdza, e „co si tyczy zasady «niewidzialnej


rki», to dzi najcz ciej oznacza ona samoczynnie działaj cy mechanizm rynkowy, podczas gdy Smith rozumiał j szerzej jako – deistycznie pojt – najbar18
 zapewniaj c harmoni społeczn ” . A. Smith znacznie
dziej ogóln zasad

wicej miejsca po wicał kwestiom etyczno-filozoficznym ni w swych pracach
jego kontynuatorzy19.
Koncentracja uwagi ekonomistów na w sko rozumianych zasadach funkcjonowania mechanizmu rynkowego znalazła wyraz w głównej pracy D. Ricarda
15
A. Smith nigdy nie był zatrudniony na stanowisku profesora ekonomii. W 1751 r. niespełna
dwudziestoo mioletniemu Smithowi zaproponowano objcie katedry logiki na Uniwersytecie
w Glasgow, a wkrótce potem katedr filozofii moralnej. Zob. R.L. Heilbroner, Wielcy ekonomi ci.
Czasy,  ycie, idee, PWE, Warszawa 1993, s. 41. Równie pierwsza publikacja, która przyniosła
Smithowi powszechne uznanie, miała charakter filozoficzny (chodzi o wydan w 1759 r. Teori
uczu moralnych).
16
Szerzej na temat filozoficznych podstaw teorii A. Smitha zob. w: S. Zabieglik, Adam Smith,

Wiedza Powszechna, Warszawa 2003, s. 37–86; J. Chodorowski, Adam Smith (1723–1790). ycie
i dzieło autora Bada nad natur i przyczynami bogactwa narodów, Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, Wrocław 2002, s. 61–82.
17
J. Chodorowski podkre la, e okre lenie „człowiek ekonomiczny” (homo oeconomicus) nie
pada w Badaniach nad natur…. Koncepcja ta została rozwinita przez nastpców A. Smitha –
D. Ricarda w Zasadach ekonomii politycznej i opodatkowania (1817 r.), a w szczególno ci Johna
Stuarta Milla w On the Definition of Political Economy; and on the Method of Investigation Proper
to It (1836 r.); zob. J. Chodorowski, op. cit., s. 230.
18
S. Zabieglik, op. cit., s. 99.
19
Jako wyjtek mona uzna prace J.S. Milla, który traktował ekonomi jako cz  szerzej
pojtych nauk społecznych, przez co jego teorie uzyskiwały szerszy kontekst filozoficzno-społeczny.
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Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania (1817 r.). Autor swoj
metod ba
dawcz oparł na dedukcyjnym
rozumowaniu, przyjmuj c okre lone załoenia.

Celem jego bada było wyja nienie procesu podziału zachodz cego w gospodarce rynkowej w kategoriach s dów pozytywnych. Ricardo, zakładaj c, e dystrybucja dochodu powinna odbywa si poprzez mechanizm rynkowy, abstrahował od poszukiwa normatywnych kryteriów podziału dochodu.
Stanowisko D. Ricarda zostało wzmocnione przez W.N. Seniora, który
w opinii Harry’ego Landretha i Davida C. Colandera był jednym z pierwszych
ekonomistów, którzy twierdzili, e ekonomia powinna by nauk pozytywn 20.
W.N. Senior, postuluj c rozdzielenie s dów pozytywnych od s dów normatywnych, traktował te pierwsze jako główny przedmiot rozwaa ekonomii. W swojej pracy An Outline of the Science of Political Economy (1836 r.) stwierdził:
„Wnioski [ekonomisty] bez wzgldu na to, jak dalece s ogólne i prawdziwe, nie
upowaniaj go do dodania choby jednej zgłoski porady”21. Mona zatem
przy
j , e w pierwszej połowie XIX w. zaznaczyła si dominacja podej cia pozytywnego na gruncie teorii ekonomii.
Proces eliminacji s dów normatywnych z rozwaa ekonomicznych nasilił
si wraz z upowszechnieniem nowych narzdzi analizy ekonomicznej w postaci
metod ilo ciowych. Wzrost zainteresowania tymi metodami nast pił po rewolucji marginalnej, jaka miała miejsce w latach 70. XIX
w.22 Jürg Niehans w zapro
ponowanej przez siebie periodyzacji rozwoju my li ekonomicznej wskazał na
lata 30. XX w. jako
pocz tek „ery modeli ekonomicznych”. Jedn z istotnych


cech tego podej cia jest posługiwanie si zaawansowanymi
metodami ilo cio
wymi w celu budowy abstrakcyjnych modeli wyja niaj cych zasady funkcjono
wania gospodarki23. Modele te umoliwiły analiz złoonych zaleno ci pomidzy zmiennymi opisuj cymi funkcjonowanie systemu gospodarczego. Odbyło
normatywnych, których opis metodasi to przy jednoczesnej eliminacji s dów

mi ilo ciowymi napotyka liczne trudno ci.

20
21

Zob. H. Landreth, D.C. Colander, Historia my li ekonomicznej, PWN, Warszawa 2005, s. 170.
W.N. Senior, An Outline of the Science of Political Economy, A.M. Kelley, New York 1951,

s. 3.
22

Opublikowanie przez Leona Walrasa pracy Elementy czystej ekonomii politycznej (1874 r.)
dało pocztek szkole matematycznej okre lanej jako lozaska.
23
Przykładem ekonomistów, którzy w tamtym czasie zaprezentowali swoje pogldy w postaci
zmatematyzowantych modeli, byli: Frank Ramsey, Ragnar Frisch, Michał Kalecki. Zob. J. Niehans,
A History of Economic Theory. Classic Contributions, 1720–1980, The Johns Hopkins University
Press, Baltimore–London 1990, s. 314.
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3. Problem dobra i zła a współczesna teoria ekonomii
Przedstawiony powyej proces eliminacji s dów normatywnych z obszaru
teorii ekonomii skłania do refleksji dotycz cej stopnia, w jakim współczesna
teoria ekonomii uwzgldnia kwestie normatywne. Pojawienie si rewolucji marginalnej przyniosło zasadnicze zmiany na gruncie teorii ekonomii. Mark Blaug,
c je, stwierdza, e „Istot problemu ekonomicznego stało si okrecharakteryzuj

lenie warunków, których spełnienie sprawia, e alokacja danych usług produkoptymalne wycyjnych do rónych konkuruj cych ze sob zastosowa przynosi

niki (...). Po raz pierwszy teoria ekonomii stała si rzeczywi cie tak dyscyplin
naukow , którabada zwi zki pomidzy danymi celami, z jednej strony, a z drugiej – danymi rodkami, maj cymi alternatywne zastosowania”24. W my l powyszego stwierdzenia ekonomia stała si nauk o wyborze (ukierunkowanym
na maksymalizacj  funkcji uyteczno ci – w przypadku gospodarstw domowych, czy funkcji zysku – w przypadku przedsibiorstw), dokonywanym przez
podmiotyw sytuacji istniej cego ograniczenia.

cie, które reprezentuj ekonomi ci skupiaj cy si na optymalizacji
Podej

okre lonych parametrów systemu gospodarczego w ramach istniej cych ogranicze , dominuje we współczesnej mikro- i makroekonomii. Dlatego te  kategorie: dobro i zło nie stanowi przedmiotu zainteresowania w sko rozumianej
teorii ekonomii. Dla teoretyka ekonomii pojcia: dobro i zło maj podobne znaczenie, jak pojcia: inflacja, wzrost gospodarczy czy produkt marginalny dla fidyscyplin naukowych
lozofa. Nale one do dwóch jzyków, dwóch rónych

25
(filozofii i ekonomii) , st d w zdecydowanej wikszo ci modeli ekonomicznych
dniane.
kategorie dobra i zła nie s uwzgl

Kim zatem jest współcze nie teoretyk ekonomii? Czy jest on badaczem rzeczywisto ci społeczno-gospodarczej zadowalaj cym si jedynie stwierdzeniem,
e człowiek ekonomiczny (homo oeconomicus) jako jedyny motyw swojego

korzy ci? Czy takie jednostronne
działania przyjmuje maksymalizacj  własnej

uj cie motywów działania jednostki jest wła ciwe?
 dotycz c zasadno ci tej koncepcji, autor niniejszej praPomijaj c polemik

cy pragnie podkre li, e przyj cie załoenia, i poszczególne podmioty kieruj
si zasad maksymalizacji własnej funkcji celu (co ma swoje ródło w koncepcji
homo oeconomicus), zaowocowało rozwojem teorii pozwalaj cej lepiej rozumie zasady funkcjonowania gospodarki26. Teoretyk ekonomii pozostaj cy na
24

M. Blaug, Teoria ekonomii. Uj cie retrospektywne, PWN, Warszawa 2000, s. 297.
Jako potwierdzenie tej tezy mona przyj zakres haseł wystpujcych w słownikach ekonomii i filozofii. Pojcia, które tam wystpuj, s kracowo róne.
26
Szersze spojrzenie na problem motywów działania jednostek w ekonomicznym kontek cie
przedstawia M. Bochenek w pracy Problem racjonalno ci w polskiej my li ekonomicznej, Key
25
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gruncie ekonomii pozytywnej nie ro ci sobie prawa do wyznaczania celów, jakie

powinny realizowa jednostki czy społecze stwo, lecz przedstawia korzy ci
27
współczesnej
i koszty zwi zane z realizacj wybranego celu . Wan zdobycz

teorii ekonomii s narzdzia pozwalaj ce kwantyfikowa korzy ci i koszty kadego podj tego działania. Problem oceny moralnej działa podmiotów pozostaje
poza zakresem tak rozumianej teorii ekonomii.
Powyej przedstawione w skie rozumienie teorii ekonomii nie obejmuje ca
ło ci obszaru badawczego tej nauki28. Odwołuj c si do zaproponowanego przez
Marshalla rozrónienia na:
Johna Neville’a Keynesa i przej tego przez Alfreda

1) pozytywn nauk ekonomii, stanowi c cz  usystematyzowanej wiedzy
dotycz cej tego, co jest, 2) normatywn nauk ekonomii obejmuj c kryteria, co
by powinno, 3) sztuk ekonomii traktowanej jako zespół reguł pozwalaj cych
osi gn  dany cel, mona wskaza obszary wystpowania s dów normatywnych
na gruncie ekonomii29.

Normatywna nauka ekonomii, zajmuj ca si s dami warto ciuj cymi, moe
by traktowana jako gał etyki, dlatego te wielu ekonomistów pomija ten obszar badawczy, zostawiaj c go tym, którzy dysponuj lepszym przygotowaniem
filozoficznym.
Trudno jednak uciec od kwestii normatywnych na gruncie sztuki ekonomii.
Gdyby
jedynym celem tworzenia teorii ekonomicznych
było zaspokojenie cie

kawo ci poznawczej badaczy, to ekonomi ci mogliby ograniczy zakres swoich
rozwaa do teorii pozytywnych. Jednak wyzwania stawiane przez realnie istniej cy system społeczno-gospodarczy skłaniaj badaczy do sigania po teorie
ekonomiczne jako narzdzia pozwalaj ce w racjonalny sposób rozwi za istniej ce problemy. W ten sposób ekonomista z bezstronnego
obserwatora ycia go
 podmiotem realizuj cym okre lone cele wyznaczane
spodarczego
staje
si

w kontek cie horyzontu aksjologicznego.
Człowiek, d  c do maksymalnego zaspokojenia własnych potrzeb, sigał
po róne narzdzia, spo ród których najbardziej efektywnym narzdziem rozwi zywania problemu wzgldnego niedoboru okazał si rynek30. Dziki poText, Warszawa 1999; H. Leibenstein, Poza schematem „homo oeconomicus”, PWN, Warszawa
1988; J. Stacewicz, W kierunku metaekonomii, SGH, Warszawa 2003, s. 23–49.
27
Chodzi w tym wypadku o kwantyfikacje tzw. kosztu alternatywnego towarzyszcego kademu wyborowi dokonywanemu przez dany podmiot.
28
Obejmuje ono jedynie obszar ekonomii okre lony przez J.N. Keynesa jako pozytywna
nauka ekonomii.
29
Zob. J.N. Keynes, The Scope and Method of Political Economy, Macmillan & Co., London,
1891, s. 34–35; J. Dzionek-Kozłowska, System ekonomiczno-społeczny Alfreda Marshalla, PWN,
Warszawa 2007, s. 89–118.
30
Oprócz rynku jako mechanizm alokacji zasobów stosowane było centralne planowanie,
zwyczaj (w okresie redniowiecza) czy przemoc (na której oparte były zasady funkcjonowania
staroytnych imperiów). Zob. H. Landreth, D.C. Colander, op. cit., s. 23–24.
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wszechnemu zastosowaniu rynku bogactwo nie tylko stało si dostpne nielicznej grupie uprzywilejowanych z racji urodzenia, ale stało si niemal powszechnym zjawiskiem. Rozwój gospodarki rynkowej w XIX w. przyniósł wzrost goki dóbr i usług generowanych
spodarczy, którego konsekwencj były nadwy

w społecze stwie. Spowodowało to konieczno  szukania kryterium podziału dochodu pozwalaj cego maksymalizowa dobrobyt całego społecze stwa. W tym
miejscu pojawił si spór pomidzy klasycznymi ekonomistami a socjalistami.
Spór ten wykraczał poza obszar ekonomii pozytywnej, dotykaj c fundamentalnych zasad, na których powinien opiera si porz dek społeczny. Klasycy,
pocz wszy od A. Smitha, za naczelne kryterium
oceny systemu społeczno-gos
 ekonomiczn . Z kolei XIX-wieczni
podarczego
uznawali
jego
efektywno

socjali ci, np.: Claude Henri de Saint-Simon, François Marie Charles Fourier,
Robert Owen, Pierre Joseph Proudhon, a nastpnie Karol Marks, postrzegali rynek jako mechanizm, który nie zapewnia sprawiedliwego podziału dochodu.
Spór na linii socjalizm – kapitalizm nie wygasł w XIX w., ale toczył si równie
w XX w.31 Nawet po upadku muru berli skiego i rozpadzie Zwi zku Radzieckiego pewne aspekty funkcjonowania gospodarki socjalistycznej mog by istotne
dla zrozumienia procesów zachodz cych w Chinach czy podatnych na ideologi
marksistowsk krajach Ameryki Łaci skiej.
Innym obszarem analizy ekonomicznej uwikłanym w s dy normatywne jest
instytucjonalizm,
wywodz cy si od Thorsteina Bunde’a Veblena i rozwinity

współcze nie przez Johna Kennetha Galbraitha32. Ekonomi ci ci, wychodz c poza
dominuj cy paradygmat ekonomii, przedstawili wnikliw krytyk systemu społeczno-gospodarczego, nie unikaj c s dów normatywnych.

Podobnie jak instytucjonalizm, równie nauka społeczna Ko cioła dotycz ca
zasad funkcjonowania gospodarki dokonuje oceny działa w sferze produkcji
i podziału w kategorii dobra i zła. Zapewnia jej to raczej status koncepcji moralno-filozoficznej ni teorii ekonomicznej.
Powysze przykłady wskazuj na tendencj, zgodnie
z któr teorie ekono
miczne odwołuj ce si do s dów normatywnych najcz ciej traktowane s jako

31
W latach 20. i 30. XX w. toczyła si wielka debata socjalizm kontra kapitalizm, w któr za
anga owani byli niemal wszyscy ówcze ni ekonomi ci zarówno o prawicowych, jak i o lewicowych pogldach. Spór tren omawia Krzysztof Kostro w kontek cie pogldów Friedricha Augusta

von Hayeka – przedstawiciela szkoły austriackiej, w pracy pt. Hayek kontra socjalizm. Debata
socjalistyczna a rozwój teorii społeczno-ekonomicznych Friedricha Augusta von Hayeka, DiG,
Warszawa 2001. Zob. równie E. Łukawer, Spór o racjonalno gospodarki socjalistycznej. Z historii problemu, AE w Krakowie, PTE, Kraków 2005.
32
Omówienie genezy instytucjonalizmu zostało przedstawione w pracy W. Stankiewicz, Ekonomika instytucjonalna. Narodziny i rozwój, Wydawnictwo Biura Bada Strategicznych PWSBiA
w Warszawie, Warszawa 2004.
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przykłady heterodoksji33. Heterodoksyjne koncepcje, w przeciwie stwie do ortodoksyjnych, cechuj si brakiem legitymacji. To z kolei ogranicza zakres ich
prezentacji w ramach kursów z zakresu ekonomii, tym samym zmuszaj c je do
egzystencji
w „drugim obiegu”. Nie znaczy to jednak, e s one bezuyteczne.

Ekonomi ci heterodoksyjni, krytykuj c ekonomi głównego nurtu, zmuszaj jej
przedstawicieli do ci głej modyfikacji swych pogl dów, co czyni je bardziej
spójnymi i odpornymi na krytyk. W pewnych przypadkach prowadzi to do poszerzenia obszaru badawczego ekonomii głównego nurtu. W wypadku ekonomii
neoklasycznej wł czenie w obszar jej zainteresowa kwestii normatywnej dokonało si na gruncie ekonomii dobrobytu, wykorzystuj cej narzdzia analityczne
współczesnej mikroekonomii.

4. Zako czenie
Odpowiadaj c na postawione w tytule pytanie: czy dobro i zło s kategoriami ekonomicznymi, autor rozwaa stwierdza, e dobro i zło przez wiele wieków miały charakter kategorii ekonomicznych. Etyczno-normatywny charakter
teorii ekonomicznych dominował od staroytno ci do połowy XVIII stulecia –
okresu narodzin ekonomii klasycznej. Wraz z pojawieniem si szkoły klasycznej
pił stopniowy proces eliminacji sadów normatywnych. Dominacja podejnast

cia pozytywnego ujawniła si w pierwszej połowie XIX w. w pracach D. Ricarda i W.N. Seniora. Rewolucja marginalna zapocz tkowana w latach 70. XIX w.
zdynamizowała ten proces poprzez wprowadzanie nowych narzdzi analizy
ekonomicznej, jakimi s metody ilo ciowe. Umoliwiły one budow skomplikowanych modeli opisuj cych zasady funkcjonowania gospodarki. Jednak ich
 do rozstrzygania problemów normatywnych napotyka liczne trudprzydatno

no ci.
Cech współczesnej ekonomii głównego nurtu jest rezygnacja z rozwa a
normatywnych na rzecz
teorii pozytywnych. Z wyj tkiem ekonomii dobrobytu

zdecydowana wikszo  koncepcji zawieraj cych komponenty normatywne zyskuje miano heterodoksyjnych. Przykładem tego s : instytucjonalizm,
neoinsty
tucjonalizm (nawi zuj cy do Veblena), nauka społeczna Ko cioła.

Uzasadniona wydaje si teza, e w w skim uj ciu ekonomii (podej cie pozytywne) problem dobra i zła nie naley do jej obszaru badawczego,
jednak szer
sze ujcie problemów ekonomicznych wskazuje na konieczno  odwoływania
si do s dów normatywnych. Wida to zarówno w obszarze zdefiniowanym
przez J.N. Keynesa jako ekonomia normatywna, jak i na gruncie sztuki ekono33
Na temat rónic pomidzy ortodoksj a heterodoksj ekonomiczn zob. H. Landreth,
D.C. Colander, op. cit., s. 343–346.
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mii,
która traktuje rynek jako jedno z narzdzi umoliwiaj cych dokonanie okre
lonej alokacji zasobów. Teoria ekonomii dostarcza wskazówek dotycz cych
tego, jak rynek działa. Ostateczna jednak decyzja o tym, co i dla kogo produkowa, podejmowana jest na poziomie jednostki, której wybór zawsze ma wymiar
etyczny.
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Is the Concept of Good and Evil an Economic Notion? The Perspective
of the History of Economic Thought
The objective of the paper is to analyze the meaning of the axiological concepts of good and
evil from the perspective of the economic theory. The paper presents the perspective of the history
of economic thought and discusses the evolution of approach in which the notion of good and evil
has aroused the interest of economic theoreticians. The main thesis of the paper is the statement
according to which the notion of “good” and “evil” is not part of the narrowly understood contemporary economic theory. This view, however, is only held by the economic theory which aspires to
be referred to as mainstream economics. A broader approach to the problem of choice justifies the
statement that departure from normative assessments in the context of business entities’ economic
decisions is not possible.
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