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Szkice z dynamiki i stabilizacji gospodarki to zbiór esejów-opowieœci o wzroœcie i rozwoju gospodarczym. Autorzy to
szeœciu œwietnych dydaktyków ze Szko³y
G³ównej Handlowej paraj¹cych siê ekonomi¹ przez ca³e swoje zawodowe ¿ycie. Ekonomistów w ró¿nym wieku (wiêc
i o ró¿nym sta¿u i okolicznoœciach rozwoju naukowego), których ³¹czy naukowa
osobowoœæ uzewnêtrzniaj¹ca siê nie tylko w stawianiu ekonomii na pierwszym
miejscu zawodowych pasji, ale tak¿e
w wyrazistoœci formu³owanych tez i s¹dów, a tak¿e — tych koncepcji, które nie
uwidoczni³y siê w tekœcie, ale stanowi¹
zasady, którym tekst podporz¹dkowano.
Szkice podzielone s¹ na szeœæ rozdzia³ów odpowiadaj¹cych naukowym zainteresowaniom autorów i dope³niaj¹cych siê problematykami. Œwietnie napisany Wstêp jest przewrotny — ekonomista zaznajomiony z problematyk¹ wzrostu gospodarczego po jego przeczytaniu
mo¿e mieæ z³udzenie, ¿e nie warto ksi¹¿ki tej czytaæ. Wstêp szczegó³owo opisuje
g³ówne wnioski poszczególnych esejów.
W zapowiedzi autorskiej ma to byæ tylko
przegl¹d artyku³ów, a nie wynik „w³asnych dociekañ”. Ksi¹¿ka przeznaczona
jest „g³ównie” dla studentów, a nie pracowników naukowych czy analityków.
Tymczasem czytelnik staje przed lektur¹
pasjonuj¹c¹.
S¹ ksi¹¿ki, które na pytania odpowiadaj¹ i takie, które pytania wywo³uj¹. Te
drugie ceniê bardziej, choæ te pierwsze
s¹ podstaw¹ pozwalaj¹c¹ do nich dorosn¹æ. Szkice… wywo³uj¹ wiele pytañ, bo
dotykaj¹ fundamentów myœlenia ekonomisty.
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Na pocz¹tek pytania o stabilizacjê
i wzrost: czy stabilnoœæ oznacza stagnacjê, czy wzrost mo¿e byæ stabilny? Jakie
warunki musz¹ byæ spe³nione aby wzrost
gospodarczy wystêpowa³? Znajdziemy
w wielu miejscach relacje o tym, jak ekonomiœci próbowali na te pytania odpowiadaæ, i jak, czerpi¹c z wiedzy zbudowanej przez swoich poprzedników, tworzyli
kolejne koncepcje. Choæ nie jest to explicite powiedziane, w³aœnie to zagadnienie
stanowi oœ scalaj¹ca Szkice…
Kolejne naturalne pytanie w kontekœcie analizy dynamiki gospodarki, to pytanie o czynniki które determinuj¹ rozwój
gospodarki. Autorzy wychodz¹ poza klasyczn¹, w¹sko rozumian¹ teoriê wzrostu
gospodarczego, ale te¿ nie opowiadaj¹
o wszystkich czynnikach klasycznych.
Szkice… mówi¹ o ziemi, pracy efektywnej i technologii, a krócej o kapitale
ludzkim. Szczegó³owo opisany jest podstawowy mechanizm osi¹gania wzrostu
zrównowa¿onego. Omówiono problem
wp³ywu sposobu instytucjonalizacji gospodarki, problem nierównoœci, dobrostanu, a tak¿e — czynnik instytucjonalny
i geograficzny. Krótki rozdzia³ o mechanizmach decyzyjnych w kontekœcie polityki monetarnej poprzedzony jest obszernym przegl¹dem instrumentarium polityki fiskalnej.
Wydaje siê, ¿e szczêœliwym rozwi¹zaniem, które przyœwieca³o autorom, by³a
w³asna koncepcja doboru treœci — skupienie siê na zagadnieniach, które uznaj¹ za najwa¿niejsze i konsekwentne ograniczenie treœci Szkiców… do kilku jedynie perspektyw. S¹ to za to perspektywy
kluczowe i dope³niaj¹ce siê. Warto by³o
zapewne czytelnika, który przeczyta³
Szkice…, obdarowaæ dodatkowym rozdzia³em zatytu³owanym na przyk³ad
Uwagi koñcowe, w którym explicite zosta³yby przedstawione kryteria, które zadecydowa³y, ¿e przyk³adowo — czynnik
wzrostu, jakim jest technologia, znalaz³
pokaŸne miejsce w tekœcie, a kapita³
ludzki czy spo³eczny — zaledwie napo-
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mkniêcia. Bardzo namawiam do pokuszenia siê w przysz³oœci o dodanie takiego rozdzia³u. Interesuj¹cym punktem
odniesienia jest rozdzia³ Epilogue:
Mechanics and Causes of Economic
Growth z monografii Darona Acemoglu
Introduction
to
Modern
Economic
Growth.
Generalnie uwa¿a siê, ¿e modele —
formalne czy jakoœciowe — jeœli s¹ zbyt
proste, to nie mog¹ dobrze reprezentowaæ ekonomicznej rzeczywistoœci, która
jest niezmiernie skomplikowana. Poniewa¿ jednak model skomplikowany jest
trudny do wykorzystania zarówno w celu
interpretacji zjawisk i ich rozumienia,
jak i w zastosowaniach praktycznych,
wiêc sztuka modelowania polega na reprezentowaniu tylko najwa¿niejszych
cech rzeczywistoœci, czyli tych, które decyduj¹ w najwiêkszej mierze o poziomie
mierników dynamiki gospodarki. Proste
modele pozwalaj¹ lepiej rozumieæ formalne reprezentacje procesów, jednak
wartoœci otrzymane na ich podstawie
mog¹ odbiegaæ od danych rzeczywiœcie
zaobserwowanych. Wtedy rozumienie
rzeczywistoœci, które jest g³ównym celem
modelowania, staje siê rozumieniem
œwiata wykreowanego.
Dlatego inne, wa¿ne pytanie, jakie
wywo³uje lektura ksi¹¿ki to pytanie
o zwi¹zek prezentowanych teorii z rzeczywistoœci¹, badan¹ empirycznie. Zwi¹zek ten nie jest ca³kiem oczywisty —
w ró¿nych czêœciach Szkiców… badania
empiryczne pe³ni¹ odmienne funkcje.
Niekiedy pe³ni¹ funkcje odwrotne do
prokuratorskich — wprawdzie oskar¿aj¹, ale nie o niezgodnoœæ zachowañ z kodeksem, lecz o niezgodnoœæ kodeksu
regu³ teoretycznych z praktyk¹, przez co
uzasadniaj¹ koniecznoœæ wprowadzania
korekt. W tej czêœci niewiele znajdziemy
wyników analiz empirycznych, które opisuj¹ gospodarczy wyœcig ró¿nych krajów
i zarazem konkluduj¹ pytaniami badawczymi. Trochê szkoda, bo ³atwiej dzisiaj
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o dostêp do danych ni¿ o ich syntetyczne
prezentacje i problemowy komentarz.
Empiria pojawia siê w ksi¹¿ce przede
wszystkim jako argument objaœniaj¹cy
logikê ewolucji teorii wzrostu. Przes¹dza, ¿e dane modele s¹ nieadekwatne
i wymagaj¹ korekt. W ca³ej ksi¹¿ce obecne jest podejœcie, w którym badania
empiryczne traktuje siê z perspektywy
metodologicznej sprowadzonej w zasadzie do pytania: który z […] modeli najlepiej pasuje do rzeczywistoœci?, którym zatytu³owano jeden podrozdzia³ów. Owo
dopasowanie polega na takim opisie procesów gospodarczych, który pozwala budowaæ predykcje najbli¿sze danym empirycznym oraz najlepiej odzwierciedliæ
realne procesy. Ale jest w Szkicach…
obecna odmienna perspektywa badawcza, w której bardziej chodzi o sformu³owanie fundamentalnych pytañ i obalenie
pewnych mitów ni¿ o predykcje. Wreszcie, szczególnie w czêœci poœwiêconej
polityce fiskalnej, badania s³u¿¹ ocenie przydatnoœci potencjalnych narzêdzi
analizy i kreowania decyzji — polityki
w tym obszarze.
Kolejne istotne pytanie: o proporcje
w zastosowaniu ró¿nych podejœæ do analizy — a dok³adniej o rezygnacjê z prezentacji wyników, których otrzymanie
nie jest mo¿liwe bez zastosowania aparatu matematycznego. Autorzy przyjêli
s³usznie, ¿e czytelnik zna nieŸle matematykê w zakresie podstawowego kursu
rachunku ró¿niczkowego i ca³kowego, co
w du¿ej czêœci ksi¹¿ki pozwoli³o wyeliminowaæ wywód o charakterze technicznym i sprowadziæ go jedynie do objaœnienia oznaczeñ. Oczywiœcie wspó³czesna
ekonomia korzysta z nieporównanie bardziej zaawansowanych pojêæ matematycznych ni¿ podstawy analizy matematycznej. Autorzy potrafili przywo³aæ wyniki uzyskane t¹ drog¹ bez wprowadzania zaawansowanych pojêæ matematycznych — dziêki przywo³ywaniu wyników
otrzymanych na tej drodze i ich interpretacji na gruncie ekonomii. Jest to jedy-
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ne rozwi¹zanie przy zadanej objêtoœci
ksi¹¿ki, ale uniemo¿liwia œledzenie wywodu. Tak wiêc czytelnik de facto poznaje interpretacje lub siêgaæ musi do prac
Ÿród³owych i podrêczników matematycznych. Autorzy wsparli go podaj¹c odniesienia do ekonomicznych prac Ÿród³owych w ka¿dym rozdziale.
Szkice… stanowi¹ wiêc znakomity
przegl¹d zagadnieñ rozwoju gospodarek
i modeli wzrostu gospodarczego i bêd¹
z pewnoœci¹ doskona³¹ lektur¹ dla zainteresowanych rozumieniem procesów
gospodarczych w tym obszarze oraz metodami ich badania. Szkice… nie prezentuj¹ ca³ego materia³u z tej dziedziny i nawet w tych obszarach, które s¹ omówione
bardziej szczegó³owo, nie wyczerpuj¹
wszystkich ciekawych tematów. Jednak
dobór materia³u sprawia, ¿e po lekturze
pozostaje wra¿enie, i¿ jesteœmy blisko
kanonu wiedzy w tej dziedzinie. Nie
zmieœci³y siê w nim takie wspó³czesne
problemy wp³ywaj¹ce na rozwój gospodarki, jak ekonomia dóbr nieodnawialnych, produkcyjne skutki tzw. sygnalizacji, wystêpowanie rynków aukcji internetowych, funkcjonowanie rozproszonych wspólnot producentów lub producentów wirtualnych, jednorazowych.
Niekiedy dlatego, ¿e s¹ obszary ekonomii, które jeszcze nie dopracowa³y siê
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teorii uznanej za kanon, a czasem dlatego, ¿e mo¿na je redefiniowaæ jako problemy zwi¹zane z technologi¹ lub instytucjami w ujêciu przedstawionym w ksi¹¿ce. A niekiedy jest to zapewne wyraz osobowoœci autorów i korzystania z ich dobrego prawa do decydowania w ich ksi¹¿ce o tym, co wa¿ne.
Wypada zamkn¹æ te opiniê kilkoma
uwagami o usterkach Szkiców… No có¿,
czasami czytamy w tekœcie o tym, ¿e pewni autorzy o czymœ mówi¹, a nie to, co
w swoich artyku³ach mówi¹. Czasami
czytamy, ¿e pewne wyniki s¹ lepsze od
innych, choæ ani jednych, ani drugich nie
poznajemy. Trzeba tu przyznaæ, ¿e w takich miejscach s¹ zawsze przywo³ania.
Niekiedy akapity s¹ naprawdê d³ugie,
a przegl¹dy literatury ignoruj¹ materia³ wspó³autorski (na przyk³ad czynniki
techniczny i technologiczny omawiane
s¹ bez odniesienia do siebie). Bardzo
brak indeksu — jego rolê z koniecznoœci
pe³ni spis treœci. To bolesna luka, bo
ksi¹¿ka ma pe³ne szanse trafiæ do biblioteki podrêcznej ka¿dego, kogo interesuje
uporz¹dkowanie wiedzy z dziedziny dynamiki gospodarki, kto poszukuje inspiracji w badaniach i lekturach, wreszcie
jako pomoc w studiach ekonomicznych.
T. Szapiro
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