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Wstęp
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych wydajemy w serii
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Niniejsza publikacja,
stanowiąca pierwszą z czterech części materiałów konferencyjnych, zawiera 36 opracowań, w tym sześć w języku angielskim. Zostały one poświęcone aktualnym
problemom naukowo-badawczym z zakresu teorii ekonomii, realizacji polityki ekonomicznej – w wymiarze mikro- i makroekonomicznym – oraz zagadnieniom związanym ze stanem finansów publicznych w Polsce i na świecie.
Liczne grono autorów prezentuje wyniki swoich dociekań naukowych w postaci
teoretycznych i empirycznych analiz związanych z polityką fiskalną na szczeblu
centralnym i samorządowym, wykorzystaniem instrumentów polityki podatkowej
w odniesieniu do opodatkowania kapitału, pracy i konsumpcji oraz z problemami
polityki pieniężnej i rynku kapitałowego w skali krajowej i międzynarodowej. Ponadto zeszyt zawiera opracowania dotyczące nierówności społecznych, polityki regionalnej i lokalnej, rozwoju produkcji rolnej, obszarów wiejskich i przetwórstwa
spożywczego, problemów sektora usług turystycznych i transportowych, jak również rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw, efektywności wydatków na B+R oraz
polityki państwa w obszarze rynku pracy.
Publikacja nasza jest adresowana do środowisk naukowych i studentów wyższych uczelni oraz osób, które w praktyce zajmują się finansami publicznymi, współczesnymi problemami polityki ekonomicznej czy ekonomii. Poszczególne artykuły
były recenzowane przez profesorów uniwersytetów, w większości kierowników
katedr ekonomii lub polityki ekonomicznej. Za ich rzetelne recenzje chciałbym serdecznie podziękować. Dziękuję również pracownikom Katedry Ekonomii i Polityki
Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w powstanie tej publikacji.
Jestem w pełni przekonany, że książka Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych będzie Państwa inspirować do dalszych badań i dociekań
naukowych oraz przyczyni się do powstania równie interesujących opracowań
w przyszłości.
Jerzy Sokołowski
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Streszczenie: Celem niniejszego opracowania, opartego na obserwacji i analizie literatury,
jest próba nakreślenia roli współczesnej ekonomii jako nauki społecznie użytecznej. Okazuje
się bowiem, że poważny problem dotyczy zarówno uprawiania ekonomii jako nauki, jak również praktycznej implementacji powstających rozwiązań. Luka poznawcza połączona z dychotomicznym postrzeganiem wielu zjawisk i procesów jest poważnym problemem współczesnej ekonomii. Równie poważnym problemem jest dość powszechne ignorowanie przez
establishment rzeczowej krytyki dotyczącej utrwalanej polityki gospodarczej.
Słowa kluczowe: kryzys finansowy, polityka gospodarcza, polityki publiczne, rozwój gospodarczy, wzrost gospodarczy.
Summary: The purpose of this study based on observation and analysis of the literature is an
attempt to outline the role of modern economics as a socially useful science. It turns out that
the major problem relates both to the use of economics as a science, as well as the practical
implementation of emerging solutions. Cognitive gap combined with dichotomous perception
of many phenomena and processes is a serious problem of modern economics. An equally
serious problem is quite widespread ignorance of the establishment to the substantive criticism
of economic policy.
Keywords: financial crisis, economic policy, public policy, economic development, economic growth.

1. Wstęp
Silne powiązanie gospodarek i dynamicznie zmieniające się warunki rozwoju społeczno-gospodarczego sprawiają, że sprawdzone przed laty rozwiązania tracą swój
walor aplikacyjny. Działania uznane w przeszłości za skuteczne obecnie coraz częściej okazują się zawodne. Nie wynika to z ich niedostrzeżonej przed laty ułomności,
lecz jest to konsekwencja istotnie różnych czynników mających wpływ na funkcjo-

Ekonomia próżni – wyzwania rozwojowe

127

nowanie współczesnych społeczeństw i gospodarek. Ogół tych nowych uwarunkowań staje się wyzwaniem zarówno dla przedstawicieli nauki, jak i wszystkich podejmujących się kreacji gospodarek i społeczeństw. Oba wymiary są wymagającą,
a jednocześnie piękną sztuką pojmowania, interpretacji, wnioskowania i wdrażania
rozwiązań naukowych w praktykę gospodarczą.
Modele ekonomiczne sprawdzały się dość dobrze, gdy notowany był stały wzrost
gospodarczy. Na plan dalszy zaczęto w sposób niezrozumiały odsuwać źródła tego
wzrostu i jego efekt jakościowy identyfikowany jako rozwój łącznie z poziomem
jego spójności. Niemal dekadę od globalnego kryzysu finansowego ekonomiści, a za
nimi całe gospodarki w sposób dość niemrawy budzą się z niezrozumiałego letargu
postrzegania ekonomii i zawartych w niej, w sposób wyraźnie wyidealizowany,
prawd. Jednocześnie kształtowanie polityki gospodarczej pozostawiono na wielu
płaszczyznach wyłącznie politologom i politykom, nie zważając na deficyt percepcji
ekonomii.
Celem niniejszego opracowania opartego na obserwacji i analizie literatury jest
próba nakreślenia roli współczesnej ekonomii jako nauki społecznie użytecznej.
Okazuje się bowiem, że poważny problem dotyczy zarówno uprawiania ekonomii
jako nauki, jak również praktycznej implementacji powstających rozwiązań. Luka
poznawcza połączona z dychotomicznym postrzeganiem wielu zjawisk i procesów
jest poważnym problemem współczesnej ekonomii. Równie poważnym problemem
jest dość powszechne ignorowanie przez establishment rzeczowej krytyki dotyczącej utrwalanej polityki gospodarczej.

2. Ekonomia versus polityka gospodarcza
Choć powstało wiele raportów o barierach rozwojowych w wymiarze społeczno-gospodarczym, wnioski z nich płynące nader rzadko podlegają implementacji znajdującej powszechne uznanie. Oczywiście demagogią byłoby poszukiwanie pełnego
konsensusu w tym zakresie, jednak pomijanie we wdrażanych rozwiązaniach rekomendacji formułowanych na gruncie naukowo-praktycznym nie jest działaniem na
rzecz dobra reprezentowanej społeczności. Władcze organy państwa będące regulatorem życia społeczno-gospodarczego dysponują narzędziami, które mogą zarówno
skutecznie stymulować rozwój społeczno-gospodarczy, jak i skutecznie ten rozwój
hamować. Problem tkwi w deficycie świadomości złożonych procesów gospodarczych wśród licznych gremiów odpowiedzialnych za stanowienie rozwiązań wpisanych w systemy polityk publicznych. Z kolei etap identyfikacji stanów i procesów
gospodarczych jest pełen wewnętrznych sprzeczności. Nader często w forsowanych
i wdrażanych rozwiązaniach brakuje realizmu, a w efekcie użyteczności.
Kryzys finansowy, który zachwiał niemal całą światową gospodarką niespełna
dekadę temu, był ciosem dla ekonomistów i ich zdolności rozwiązywania problemów makroekonomicznych [Skousen 2015]. Zaskoczył wielu i obnażył niemoc globalnej gospodarki, a jednocześnie stał się niechlubnym obrazem, jak dominujący
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światopogląd ma w sobie wiele pychy i jak często jego jedynym punktem odniesienia jest on sam [Dembinski, Beretta 2014]. Ekonomia aspirująca do miana nauki
opartej na prawach i modelach poza fasadą jednej naukowej prawdy kryje w istocie
ogrom wzajemnie sprzecznych opinii, zwłaszcza tych dotyczących kryzysów finansowych [Roubini, Mihm 2011]. Choć na wiele lat poprzedzających trwający nadal
kryzys finansowy nastąpił znaczny rozwój teoretycznych ujęć nierówności ekonomicznych, m.in. na gruncie filozofii społecznej i medycyny, to nie miało to przełożenia na główny nurt nauk społecznych [Therborn 2015]. Równolegle tak zwani reformatorzy wolnorynkowego fundamentalizmu usuwali kolejne regulacje bankowe
[Roubini, Mihm 2011], które były akceptowalne zarówno w wymiarze poznawczym,
jak i aplikacyjnym. Analizy naukowe nie pozostawiają złudzeń, że systemowy wymiar kryzysu miał swoje źródło zarówno w diagnozie poznawczej, diagnozie przywódców państw, jak i błędnych działaniach zaradczych [Stiglitz 2015].
Współczesna ekonomia w wymiarze swojej naukowości potrzebuje zatem więcej
pragmatyzmu [Piketty 2015] będącego fundamentalną i niezbywalną cechą racjonalnego gospodarowania [Kołodko (red.) 2014], tak by nauka była realnie użyteczna.
Uczciwy ekonomista podejdzie do sprawy interdyscyplinarnie i pragmatycznie [Kołodko 2013]. Próba szufladkowania ekonomii jako odrębnej nauki jest nierozsądna.
Są pewne dziedziny wymagające hermetyzmu poznawczego, nie jest to jednak ekonomia. Specyfiką ekonomii jest bowiem jej ukierunkowanie polityczne, normatywne i moralne. W tym kontekście należy wprost mówić o ekonomii politycznej opartej
na złożonym systemie wyborów [Piketty 2015]. Podejście to wymaga redefinicji
sposobu uprawiania ekonomii, zarówno w warstwie poznawczej, jak i aplikacyjnej.
Tymczasem najważniejsze fora ekonomiczne organizowane na poziomach zarówno krajowych, jak i międzynarodowych stają się okazją do spotkań dygnitarzy
sprawujących władzę, a także tych od władzy odsuniętych. Sytuacja ta sprawia, że
dyskusje toczą się nader często nie w oparciu o fakty, ale o przeświadczenia wpisane
w motywy niekoniecznie bliskie fundamentom ekonomii. Politycy dyskutujący
o ekonomii swoje stanowiska mają wpisane w tezy reprezentowanych ugrupowań
politycznych. Niezależnie od wnoszonych w debacie argumentów ich rolą jest niemal niezłomna obrona z góry określonego stanowiska.
Współczesna ekonomia potrzebuje nowego podejścia. Wśród proponowanych
rozwiązań dominuje potrzeba powszechniejszego włączenia w wielowymiarowe
modelowanie aparatu matematycznego. Jednak nie chodzi o abstrakcyjne modelowanie bazujące na schematach, które wielokrotnie zawiodły. Dzięki programom obliczeniowym nie jest dzisiaj problemem zastosowanie poszczególnych algorytmów,
chodzi jednak o ich modyfikację, łączenie lub nawet negację. Ingerencja mechaniczna w modelowanie analityczne jest niezbędna z uwagi na zbyt wiele czynników
wpływających w sposób przypadkowy na analizowane zjawiska, a w istocie w wielu
przypadkach mających swoje źródło w rozwiązaniach systemowych. Rozumowanie
matematyczne w ekonomii jest jak najbardziej pożądane, jednak wyłącznie podejście o charakterze ilościowo-jakościowym jest w stanie dostarczyć wiedzy użytecz-
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nej. Ustalanie z góry możliwych zmian w gospodarce [Frydman, Goldberg 2009]
wielokrotnie wskazało na zawodność metod planistycznych opartych wyłącznie na
subiektywnych przekonaniach autorów.

3. Próżnia poznawcza
Dążenie do ciągłego wzrostu gospodarek jest immanentną cechą rozwoju. Wspólny
cel nie oznacza jednak jednomyślności w wyznaczaniu działań ani w interpretacji
osiąganych rezultatów. W tym względzie niezwykle ważną funkcję pełnią gremia
doradcze, zarówno te powoływane celowo w sposób formalny, jak również wszyscy
podejmujący się pracy naukowej. Niejednokrotnie zdarza się jednak, iż naukowcy
wkraczający na grunt doradztwa wpisanego w pole walk politycznych ulegają pokusie włączenia się w pseudonaukową argumentację hipotez, za którymi się opowiadają [Whyte 2015]. Rzeczowe poparcie ferowanych rozwiązań staje się w takich przypadkach falsyfikacją rzeczywistości. Niezależnie jednak od tego, czy ekonomiści są
słuchani, czy nie, świadomość użyteczności społeczno-gospodarczej tworzonej wiedzy winna przyświecać wszystkim pracom powstającym w tym zakresie.
Ekonomiczna myśl naukowa nie jest bierna wobec problemów wpisanych w niedoskonałość ekonomii poznawczej i aplikacyjnej. Nie jest to jednak głos powszechny. Jednakże jest wyraźny i oparty na wnikliwej analizie naukowej. Wskazywanie na
potrzebę usprawnienia dialogu oraz przełamywanie barier w zakresie wyjaśniania
mechanizmu zintegrowanego rozwoju, na potrzebę integracji tak zarówno wewnątrz
dyscypliny, jak i w skali interdyscyplinarnej, łącznie ze świadomością realnych wyzwań dla środowiska naukowego w dziedzinie nauk społecznych [Słodowa-Hełpa
2015], jest wyrazem otwartości nauki. Nie można jednak tego faktu łączyć z jej
słyszalnością czy też akceptacją.
Ignorancja w nauce, w tym w ekonomii, jest powszechna, zarówno ze strony jej
przedstawicieli, jak i odbiorców jej rezultatów. Odrębną kwestią jest niepełny i nieuprawniony selektywny dobór danych sprawozdawczych, mających często charakter ilościowy. Prowadzi to chociażby do sytuacji, w której ci, którzy wysuwają i
promują „rządowy program szczęścia”, nader rzadko rewidują poprawność wprowadzanych rozwiązań [Whyte 2015]. Z kolei nauka nie zawsze może poddać empirycznej weryfikacji zaistniałe w przeszłości zdarzenia z uwagi na brak dostępu do informacji źródłowych. Nauka z powodzeniem mogłaby dostarczać precyzyjnych
wskazówek dotyczących problemów mających podłoże ekonomiczne, gdyby bazy
publicznych danych to umożliwiały. Fundamentalny problem tkwi w tym, że pomimo niemal powszechnej informatyzacji, a za nią tworzenia ogólnie dostępnych baz
danych, zarówno ich kształt, jak i jakość pozostawiają wiele do życzenia w wymiarze powszechności, a także wartości poznawczej.
Początek XXI wieku był okresem niebywale ostrych sporów na temat optymalnego kształtu ustroju gospodarczego oraz roli teorii ekonomii i jej funkcji aplikacyjnej w warunkach nieładu w światowym systemie gospodarczym w postaci systema-
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tycznie narastających problemów o charakterze globalnym [Słodowa-Hełpa 2015].
Spory trwają nadal, problemy nie są rozwiązywane, a obok nich pojawiają się nowe.
Polemiki dotyczą zarówno teoretycznych modeli, jak i oceny faktów. Interpretacja
zdarzeń i procesów często łączona jest z walką ideologiczną i polityczną. Poszukiwanie prawdy poznawczej wymaga rekonstrukcji przyjętego i utrwalanego od lat
podejścia do ekonomii. Przełamanie status quo wymaga przeniesienia ciężaru badań
na obszar ekonomii politycznej, z uwzględnieniem kompleksowych badań empirycznych łączonych z debatą teoretyczną [Payne, Phillips 2011]. Dobra ekonomia to
nie tylko opis świata, ale również instrumentarium jego zmiany na lepsze [Kołodko
(red.) 2014].
Fundamentem ekonomii jako nauki i właściwym gruntem dla każdego intelektualisty jest nonkonformizm. Niezależność badawcza jest podstawą rozwoju jednostki.
Profesjonalizacja w tym zakresie wymaga znajomości faktów, związków między
nimi, umiejętności posługiwania się liczbami w kontekście potrzeby zrozumienia
świata. Postawę taką reprezentuje m.in. prof. Grzegorz W. Kołodko [Kozłowski,
Wojtysiak-Kotlarski (red.) 2014]. Nie chodzi przy tym o pełną zgodę w zakresie
prezentowanych poglądów naukowych, ale o postawę. Nie jest to odosobniony przypadek, jednak postaci tego formatu brakuje zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Niezależnie od dyscypliny naukowej deficyt autorytetów jest kolejnym poważnym wyzwaniem współczesności zmanierowanej powszechnością wykształcenia
i informacji, jednak nie zawsze potwierdzonej kompetencjami i rzetelnością.
Porządkowanie rzeczywistości według reguł ekonomicznych z powodzeniem
mogłoby się sprawdzić w sytuacji, gdyby głos nauki był słyszalny i akceptowalny.
Oczywiście jest to warunek konieczny, ale nie dostateczny implementacji wskazówek ekonomii pozytywnej w jej normatywnym wymiarze, tak by świadome kształtowanie rzeczywistości według reguł ekonomicznych stało się faktem.

4. Próżnia aplikacyjna
Syndrom ewidentnej nietrwałości w gospodarce sprawia, że również teorie stają się
nietrwałe [Słodowa-Hełpa 2015]. Ciągłe fluktuacje gospodarki skłaniają do poszukiwania odpowiedzi na pytanie o pewien optymalny ustrój polityczny i gospodarczy
[Góra, Łuszczyk 2015]. Przyszłość państw i społeczeństw jest determinowana zdolnościami adaptacyjnymi do zmieniających się warunków [Białek, Oleksiuk 2009].
Tymczasem świat i Polska cierpią na przekształcenia polityczne prowadzące do skupienia uwagi elit sprawujących władzę na realizacji interesów doraźnych, niedających realnych szans na trwały rozwój w dłuższym okresie. Jednocześnie problem
wyostrza brak autorytetów, których deficyt należy przypisać usłużnym partykularnym interesom polityków i mediów [Szymański 2015].
Najgorszym wymiarem próżni, a zarazem skuteczności aplikacyjnej ekonomii
jest to, że zadłużenie publiczne zyskało współcześnie wymiar światowy. Nieodpowiedzialne decyzje rządzących przerzucają olbrzymi ciężar zobowiązań na przyszłe
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pokolenia [Attali 2010], a równolegle w potęgę rośnie sektor finansowy i korporacje
ponadnarodowe. Większość mieszkańców globu od pierwszych dni życia przyjmuje
rolę dłużnika [Wajda 2013]. Dostrzeganie i usuwanie różnic pomiędzy prawidłową
i błędną polityką gospodarczą prowadzoną przez rząd może wpływać na życie milionów ludzi. Wpływ ten może być zarówno pozytywny, jak i destrukcyjny [Sowell
2008]. Niezwykle ważną kwestią jest zachowanie równowagi pomiędzy skupieniem
jednostki na sobie a moralnym postępowaniem [Dembinski, Beretta 2014]. Być
może nad tym zagadnieniem trzeba będzie skupić uwagę w najbliższych latach.
Oczywiście w układzie tych wzajemnych ryzykownych zależności są zarówno przegrani, jak i wygrani. Tych drugich jest jednak niewielu. Wynika to m.in. z faktu, że
głos rozsądku próbujący się włączyć w politykę gospodarczą jest niesłyszalny lub
szybko ulega degrengoladzie. Tymczasem w literaturze ekonomicznej wciąż pojawiają się jednostronne, wręcz tendencyjne interpretacje procesów rozwojowych
[Kołodko (red.) 2014].
Intensyfikacja w zakresie włączenia realnych ekspertów, wyposażonych w wiedzę ekonomiczną, w polityki gospodarcze niemal w każdej części globu jest paląca.
Niezrozumiała z poziomu biznesowego coraz większa liczba podatków, przepisów
i regulacji dławi kreatywność i przedsiębiorczość. Tymczasem wiele miejsc pracy
wspieranych bezpośrednio przez państwa ma charakter sugerujący, że biznes polega
na wystawnych spotkaniach zorientowanych na permanentne negocjacje [Gilder
2015]. Uznanie stagnacji gospodarczej na globie za kluczowy współczesny problem
rozwojowy opieszale przyjmowane jest przez establishment. Sytuacja ta dowodzi,
że abstrakcyjne modelowanie ukierunkowane na legitymizację systemu w praktyce
rozwojowej jest nieskuteczne [Foster, McChesney 2014].
Coraz większa nieprzewidywalność stanów i procesów gospodarczych nie tłumaczy braku korelacji nauki z praktyką społeczno-gospodarczą. Zależność ta nie
jest powszechna, ale np. Polska stworzyła sobie jeden z najbardziej nieprecyzyjnych
systemów ekonomicznych w Europie [Sobczak 2012]. Nie chodzi w tym przypadku
o krytykę Polski, ale próbę wywołania wewnętrznej dyskusji nad pożądaną korelacją
międzysektorową, a w tym konkretnym przypadku – realnym łączeniem nauki i administracji publicznej. Sytuacja ta wielu może wydawać się wręcz groteskowa z
uwagi na niewątpliwie wielki wysiłek wkładany w budowanie pomostu pomiędzy
nauką a biznesem w okresie minionej dekady. Paradoksalnie prace w tym zakresie
prowadziły instytucje, które w przedmiotowym zakresie nie zdały egzaminu.
Kreowany przez ostatnie lata przekaz „zielonej wyspy” [Bożyk 2015] spotkał się
z empiryczną weryfikacją, czego wyraźną egzemplifikacją była zmiana rządu. Teza
wielkiego sukcesu gospodarczego ostatniego ćwierćwiecza w konfrontacji z dogłębną analizą naukową została obalona [Kieżun 2013]. Nie ma gospodarek idealnych,
sztuką jest wybierać te cząstki, które przyniosły realny sukces, jak chociażby obalenie elit sprawujących władzę w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych oraz
stworzenie systemu, w którym rządy odpowiadają przed obywatelami, reagują na
ich potrzeby, a z możliwości gospodarowania mogą korzystać masy ludzi [Acemoglu, Robinson 2014].
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5. Zakończenie
Ogół niekorzystnych zdarzeń w gospodarce światowej i gospodarkach narodowych
implikuje konieczność przemyślenia całej koncepcji ekonomii. Teoria gospodarki
potrzebuje dopasowania do modelu przejściowego pomiędzy państwem a blokiem
[Drucker 2011]. Potrzeba poklasku u liderów rynku globalnego ma swoje uzasadnienie we współczesnym pragmatyzmie. Jednak w kontekście poszukiwania indywidualnych, ale powszechnych społeczno-gospodarczych korzyści pełny wymiar międzynarodowy gospodarek narodowych nie sprawdza się. Globalizacja połączona z
internacjonalizacją w sposób niemal bezwzględny dyktuje większość rozwiązań,
jednak możliwych do regulacji z poziomu państw narodowych lub ich związków.
Zatem nadal to stan gospodarek narodowych jest podstawową determinantą bytu
ludności ją tworzących. To jednak, jak poszczególne gospodarki rozwijają się,
warunkowane jest jakością nauki, elit politycznych i sprawnością administracji
publicznej.
Aby ekonomia służyła ludzkości, należy zmienić sposób jej uprawiania. Ekonomia musi unikać hermetyzmu poznawczego. Użyteczność formułowanych wniosków warunkowana jest łączeniem analiz jakościowych i ilościowych w podejściu
integracyjnym do ogólnie dostępnej wiedzy i zbiorów danych. Dedukcja czy indukcją – każda metoda powinna być akceptowalna, aby tylko doprowadzała do prawdy
poznawczej. Ekonomia potrzebuje łączenia faktów w większe całości, w tym wykluczenia, forsowanego na gruncie polskim, sztywnego definiowania dziedzin naukowych. Te bowiem, aby były użyteczne, muszą przełamywać stereotypy, a zatem łączyć nurty myślowe wbrew oczekiwaniom zapisanym na kartach historii. To
niemalże tak, jakby dbać o czystość rasy w dobie swobodnego przemieszczania się
ludzi na globie. Uznanie nowych wyzwań nie jest determinowane silnym lobby, jak
ma to miejsce w gospodarce, ale jest potrzebą włączenia ekonomii w naturalny, acz
niezwykle dynamiczny proces rozwoju.
Zasadniczy problem polega na tym, że niedoskonałość ekonomii jako nauki i jej
orędowników, połączona z lekceważeniem wyników prac i rekomendacji kierowanych wprost do polityki gospodarczej, doprowadziła do stanu trwałej stagnacji większości gospodarek narodowych i bloków. Istniejący stan rzeczy należy zaakceptować w wymiarze poznawczym. Jednocześnie należy zadbać o powszechność
odbioru faktów, gdyż forsowanie tezy „zielonej wyspy” jest tylko odraczaniem w
czasie koniecznych i niewątpliwie bolesnych reform. Efektywny rozwój potrzebuje
podejścia interdyscyplinarnego, zatem nadgorliwa dbałość o czystość dyscyplin naukowych, implikująca wyraźną zachowawczość naukowców w prowadzonych badaniach, bo przez ich pryzmat ocenianych, potrzebuje „Nowego Pragmatyzmu”.
XXI wiek to nowe teorie, coraz więcej naukowców, niewyobrażalny jeszcze pod
koniec XX wieku rozwój technologii informatycznych, a z drugiej strony mizerny
rozwój gospodarczy i piętrzące się problemy, w tym zwłaszcza nierówności społeczno-gospodarcze. Taki obraz współczesności nie neguje ekonomii jako nauki, naka-
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zuje jednak większą rozwagę nad jej warsztatem. Użyteczność ekonomii wymaga
odwagi twórczej i bardziej zdecydowanego niż dotychczas przekazu, nawet ze świadomością pozostawania poza zasięgiem aplikacyjnym bez refleksji ze strony gremiów rządzących.
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