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1. Książka „Globalny kryzys gospodarczy po roku 2008. Perspektywa postkeynesowska” (wyd. 

Instytutu Studiów Zaawansowanych, Warszawa 2015) to zbiór 18 artykułów (plus esej 

wstępny) pod redakcją K. Łaskiego i J. Osiatyńskiego. Autorzy artykułów to ekonomiści 

identyfikujący się z keynesizmem. Ze względu na tematykę artykułów (a także osoby 

autorów) można chyba przyjąć, ze książka prezentuje (choć nie w sposób systematyczny) 

dorobek współczesnego keynesizmu. Pomieszczone sa w książce teksty, które można chyba 

uznać za „kanoniczne” (jak artykuł Abby Lernera z roku 1943), ale znalazło się też miejsce dla 

tekstów traktujących o bardzo praktycznych problemach współczesnej gospodarki (np. tekst 

F. Spickera o problemach przekształceń w strefie euro). Oczywiście najwięcej miejsca w 

zbiorze zajmują teksty bezpośrednio lub pośrednio podejmujące kwestię interpretacji 

przyczyn kryzysu i wynikających z tego wniosków. 

2. Trzeba zauważyć, że autorzy (nie wszyscy bezpośrednio deklaratywnie) postrzegają 

keynesizm w zasadzie jako „klasyczną” formułę. W każdym razie dystansują się od „pseudo 

keynesizmu”. W szczególności do nurtu keynesowskiego nie zaliczają dorobku Samuelsena 

(synteza neoklasyczna) i dystansują się od neokeynesizmu skoncentrowanego na wybranych 

tylko cechach klasycznego keynesizmu (sztywność cen i wynagrodzeń). Wydaje się, że za 

esencję doktryny (teorii) uznają analizę gospodarki w kategoriach efektywnego popytu i 

twierdzenie, że gospodarka prywatno rynkowa często znajduje się w stanie równowagi przy 

nie pełnym wykorzystaniu dostępnych zasobów (w szczególności zasobów pracy). W aspekcie 

normatywnym, do esencji doktryny zaliczają również postulat  aktywnej polityki 

makroekonomicznej (polityki antycyklicznej). 

3. Opinie wyrażone w książce wzmacniają rozpowszechnioną ocenę o zmieniającej się pozycji 

ekonomii keynesowskiej jako „objaśnienia” funkcjonowania gospodarki i jako czynnika 

wpływającego na szeroko rozumianą politykę gospodarczą (także na kształtowanie 

„systemu”). Keynesizm osiągnął apogeum swoich wpływów w trzydziestoleciu powojennym. 

Zdecydowały o tym z pewnością ciągle żywe traumatyczne doświadczenia Wielkiej Depresji 

lat 30. XX wieku oraz społeczne (i polityczne) konsekwencje wojny – zapotrzebowanie na 

teorię uzasadniającą aktywne działanie państwa w interesie demokratycznej większości. W 

okresie od połowy lat 70. do ostatniego kryzysu ekonomia keynesowska zostaje zepchnięta 

na margines, a jej miejsce zajmuje ekonomia neoklasyczna, którą autorzy artykułów 

pomieszczonych w książce traktują jako ekonomię klasyczną „po liftingu”. Ostatni kryzys 

obnażył ich zdaniem wszelkie jej mankamenty i ukazał wysoki potencjał interpretacyjny 

keynesizmu. 

4. W książce nie poświęcono wiele uwagi przyczynom porażki (rozumianej jako utratę wpływu) 

keynesizmu, ale analizy (szczególnie w artykule T. L. Palleya poświęconym krytyce dorobku 

M. Friedmana) wskazują na zasadnicze różnice między naświetleniami keynesowskimi i 

charakterystycznymi dla ekonomii neoklasycznej (zamiennie używane jest określenie 

„ekonomia neoliberalna”). Ujęcia charakterystyczne dla tych dwu orientacji traktowane sa 

jako przeciwstawne, wykluczające pogodzenia jakichkolwiek istotnych twierdzeń i sugestii. 

5. Ważnymi aspektami uzasadniającymi zasadniczą przeciwstawność ujęć stanowią kwestie 

metodologiczne i z zakresu „ekonomii politycznej”. Krytyczna ocena metodologii ekonomii 

neoklasycznej (ekonomii głównego nurtu) akcentuje jej nadmierną abstrakcyjność i brak 



troski o realizm przyjmowanych założeń. Założenia te stanowią „wsad” sformalizowanych na 

ogół modeli. Analizy modelowe oparte o te nierealistyczne założenia prowadzą do równie 

nieralistycznych (choć na ogół „eleganckich”) wniosków. Takiemu charakterowi dociekań 

sprzyja specyficzna „ekonomia polityczna”. Wyrasta ona z przyjętych założeń aksjologicznych 

będących w istocie pewnym „ontologicznym opisem” gospodarki. Zdaniem Palleya: …ta część 

jego [Friedmana – RB] dorobku wywarła… najbardziej trwały i największy wpływ zarówno na 

zawodowych ekonomistów, jak i na opinię publiczną, skłaniając wszystkich do przyjęcia 

bardziej prorynkowego, probiznesowego i antyetatystycznego poglądu na świat. (s. 111). Ale 

też nie tylko intelektualna atrakcyjność przesądziła o tym sukcesie: Wsparcie udzielone 

Friedmanowi ze strony korporacji w latach 50. … było kluczowe dla uczynienia go 

rozpoznawalnym intelektualistom… (s. 112). 

6. Zawarta w książce krytyka niezdolności do objaśnienia przez ekonomię neoklasyczną 

dynamiki procesów gospodarczych (w kontekście ostatniego kryzysu, ale też generalnie) jest 

na pewno ważna i przekonywująca. Uzasadnione sa też sugestie ponownego szerszego 

sięgnięcia po narzędzia analizy wypracowane w nurcie ekonomii keynesowskiej. Palley 

deklaruje: Perspektywa ekonomiczna tradycyjnego keynesizmu odrzuca… fundamenty 

społeczne Friedmanowskiej ekonomii politycznej neoliberalizmu i uznaje, że gospodarka 

rynkowa potrzebuje tradycyjnej keynesowskiej polityki gospodarczej i społecznej… /…/ 

tradycyjni keynesiści są przekonani, że lepsze efekty można uzyskać wówczas, kiedy rząd 

działa w warunkach konkurencyjnej demokracji przy zachowaniu odpowiednich reguł 

ustrojowych oraz rozsądnej skali nierówności dochodowych , które byłyby przeciwwagą dla 

politycznych konsekwencji koncentracji pieniędzy i majątków. (s. 118).  Niestety, trzeba 

zauważyć, ze ten generalny postulat nie znajduje w książce konkretyzacji. Znana jest jednak 

niewydolność  mechanizmów liberalnej demokracji. Jak na razie jej funkcjonowanie nie 

zapobiegło ewolucji systemu umożliwiającego w większości krajów drastyczny wzrost 

nierówności majątkowych i dochodowych. Państwo demokratyczne okazało się zawodne 

nawet w bardziej fundamentalnym sensie niż twierdza ekonomiści neoliberalni. Nie było 

zdolne do racjonalnego sprawowania funkcji metaregulacji.` Z pewnością narastające obecnie 

w wielu krajach tendencje populistyczne można uznać za reakcję na tę fundamentalną 

niewydolność demokratycznego państwa.  

7. W książce wyrażana jest nadzieja, ze kryzys roku 2008 przyniesie odbudowę wpływu doktryny 

keynesowskiej zarówno na praktykę polityki gospodarczej (podkreśla się, ze pierwsze reakcje 

państw na objawy kryzysu finansowego miały keynesowski charakter) jak i na życie 

intelektualne. Ale wyrażana jest też obawa, że ekonomia neoklasyczna szybko „odzyskuje 

pole”. Tak się z pewnością dzieje. To konsekwencja nie tylko tego, ze ekonomia neoklasyczna 

pozostaje wyrazicielem interesów najbardziej wpływowych grup społecznych. Powrót do 

tradycji ekonomii neoklasycznej jest też o tyle łatwy, że jednak w ciągu kilku lat ogromna 

większość krajów weszła ponownie na ścieżkę wzrostu i kryzys może być postrzegany nie tyle 

jako historyczna cezura (jak ten z lat 30.), co jako jeszcze jedno przesilanie (jak finansowe 

perturbacje w roku 1997, czy perturbacje wywołane pęknięciem „bańki internetowej”). 

Znaczenie ma również relatywizacja postrzegania kryzysu gospodarczego ze względu na inne 

szokujące opinię publiczną zdarzenia – przede wszystkim terroryzm i problem uciekinierów. 

8. Wiodącą ideom normatywnego keynesizmu była (i jest) dyrektywa częściowej substytucji 

(lepiej może powiedzieć – uzupełnienia) nieracjonalnie działającego runku przez racjonalnie 

działające państwo. Jednak  osiągnięcie standardów racjonalności przez państwo okazało się 



(co dokumentuje wiele badań ekonomii instytucjonalnej) bardzo trudne – nie brak autorów 

przekonanych, ze jest zgoła nieosiągalne. Trzeba też zwrócić uwagę, że doktryna 

keynesowska była formowana w czasach dominacji państw narodowych i jakkolwiek państwa 

narodowe nie zanikły, to procesy globalizacyjne zasadniczo pomniejszyły zdolności państwa 

do oddziaływania na procesy gospodarcze. Czy globalizacja może (powinna) zostać cofnięta, a 

jeżeli nie, to jakie to niesie następstwa dla procedur np. polityki fiskalnej. W omawianej tu 

książce brak szerszej refleksji na te tematy. Książka zdaje się sugerować, że ekonomia 

keynesowska dysponuje gotowym i adekwatnym do stanu współczesnej gospodarki 

zestawem narzędzi analizy i polityki, których zastosowanie przyniesie pożądany przełom. 

Wydaje się, że jest to złudne przesłanie. Przełom programowy jeszcze się nie dokonał, choć 

na poziomie diagnozy (np. praca Pikettyego) ma miejsce fundamentalne przewartościowanie. 

Prawie wszyscy sa obecnie zgodni (choć niektórzy niechętnie), że muszą być ustanowione 

instrumenty gwarantujące ograniczenie gwałtownie rosnących nierówności. 

9. Było by bardzo dobrze, gdyby omawiana tu książka pobudziła refleksję nad stanem 

gospodarki (także jej systemu regulacyjnego) i nauk ekonomicznych w Polsce. W przeszłości 

neoliberalna „ekonomia polityczna” wyznawana przez dużą większość klasy politycznej (i 

podzielana przez znaczna część „zwykłych obywateli”) przesądziła o ważnych reformach i 

polityce społeczno-gospodarczej. Aksjologiczne przekonanie o bezwzględnych przewagach 

systemu prywatnego nad działanie instytucji publicznych de facto przesądziło o 

fundamentalnych zmianach w systemie ubezpieczeń emerytalnych. Generalne przekonanie o 

zaletach elastycznego rynku pracy otworzyło drogę do jego bardzo daleko posuniętej 

deregulacji. System podatkowy powstał i ewoluował w cieniu aksjologicznego założenia, że 

niskie i „płaskie” podatki zawsze sprzyjają dynamice gospodarczej. 

10. Obecnie jesteśmy w okresie potencjalnie wielkich przekształceń polityki społeczno-

gospodarczej, choć na razie to raczej retoryczna rewolucja. Niepokoić musi jednak brak 

zakotwiczenia formowanego programu w teorii ekonomii. Powstaje wrażenie, ze dokonuje 

się niespójnych wyborów. Ogromny nacisk kładziony w „programie Morawieckiego” na 

mobilizacje oszczędności (i to mimo tego, ze obecnie niski poziom inwestowania na pewno 

nie wynika z niemożliwości ich sfinansowania), zdaje się sugerować „inspirację podażową” – 

przeciwstawną perspektywie analizy w kategoriach efektywnego popytu. Jednocześnie – 

niejako bez związku z Planem odpowiedzialnego rozwoju – realizowany jest program 500+ 

oraz zdecydowano się na skrócenie wieku emerytalnego. Dobra polityka gospodarcza nie 

musi oczywiście być pochodną jednoznacznych wyborów teoretycznych, ale jest ważne by jej 

spójność praktyczna była poddana ocenie. O ile w okresie do roku 2015 polityka gospodarcza 

polskich władz (także realizowane przekształcenia systemowe) były podporządkowane 

aksjologii neoliberalnej, to po rozstrzygnięciach politycznych w roku 2015 trudno 

zrekonstruować inspiracje aksjologiczne. Z werbalnych wypowiedzi można odnieść wrażenie, 

ze celem jest system o cechach narodowo-etatystycznych, ale ten wybór  nie wyrasta z oceny 

sporu między ekonomią neoklasyczna a ekonomią keynesowską.  


