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TrwaáoĞü ekonomii Johna Kennetha Galbraitha8

W trakcie mojej pracy akademickiej dwukrotnie natraÞaáem przypadkowo na ukryte tropy prac mojego ojca. Pierwsza taka sytuacja wydarzyáa siĊ w 1973 r. gdy jako
student uzyskaáem dostĊp do biblioteki wojskowej w Pentagonie, Īeby przeprowadziü
badanie na temat decyzji o lokalizacji paĔstwowych fabryk amunicji. Odkryáem wówczas, Īe byáy one podejmowane przez KomisjĊ Doradczą Obrony Narodowej (National Defense Advisory Commission) okoáo 1940 roku, w tym gáównie przez jej prezesa
Chestera Davisa. W trakcie czytania stenogramu z obrad traÞáem na nazwisko: John
Kenneth Galbraith. Po raz drugi podobna historia wydarzyáa siĊ w mniej odlegáej
przeszáoĞci, gdy zainteresowaá mnie problem decyzji J.F. Kennedy’ego z 1963 roku
dotyczącej wycofania wojsk amerykaĔskich z Wietnamu. W trakcie moich badaĔ nad
motywacjami Kennedy’ego spotkaáem siĊ z opinią, Īe niemaáy wpáyw na prezydenta
przy podjĊciu tej decyzji miaáo doradztwo ówczesnego ambasadora Indii - Johna Kennetha Galbraitha. HistoriĊ tĊ niedawno szczegóáowo opisaá Richard Parker w swojej
imponującej biograÞi (Parker 2005).
W tym tekĞcie chciaábym jednak zaprezentowaü Johna Kennetha Galbraitha jako ekonomistĊ. Moim zdaniem, takiego ekonomistĊ, którego nazwisko bĊdzie za jakiĞ czas wymieniane obok Adama Smitha, Marksa, Thorstena Veblena
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i Johna Maynarda Keynesa – tych najwiĊkszych teoretyków, którzy przyczynili
siĊ do zmiany paradygmatów ekonomii.
Omówienie to chciaábym poprzedziü jednak poboczną nieco reßeksją, Īe w myĞli
Galbraitha wyróĪniają siĊ dwa specyÞczne obszary, równie „niemodne” zresztą jak
i pozostaáe koncepcje tego autora przez ostatnich 40 lat. Galbraith jest w nich nie
tylko gáównym ekspertem, ale w zasadzie jedynym ekonomistą, który podjąá siĊ badania tych zagadnieĔ. Pierwsze z nich dotyczy ekonomicznych efektów bombardowania
strategicznego, ujawnionych w AmerykaĔskim SondaĪu nad Bombardowaniem Strategicznym (US Strategic Bombing Survey 1945). Analiza ta jest nadal aktualna, choü
konsekwentnie ignorowana przez zwolenników tego typu rozwiązaĔ militarnych.
Drugim obszarem jest ekonomia kontroli cen - dociekania nieprzynoszące wspóáczeĞnie reputacji w ekonomii, a jednak nieodzowny czynnik zwyciĊstwa w II wojnie
Ğwiatowej i wykreowania nowoczesnej amerykaĔskiej klasy Ğredniej. Jak pokazaliĞmy z Tomem Fergusonem (Ferguson, Galbraith 1999), wáaĞnie gromadzenie zasobów pieniądza w sytuacji kontroli cen doprowadziáo do powojennego wyksztaácenia
siĊ klasy Ğredniej. Przy tej okazji nie mogĊ nie wspomnieü o komentarzu Johna Kennetha Galbraitha, gdy 15 wrzeĞnia 1971 r., po wprowadzeniu kontroli cen i przychyleniu siĊ Richarda Nixona do tego rozwiązania, stwierdziá: czujĊ siĊ jak ulicznica, której
wáaĞnie ktoĞ powiedziaá, Īe jej praca jest nie tylko legalna, ale Īe jest teĪ najwyĪszą
formą sáuĪby publicznej.

NajwaĪniejsze prace Johna Kennetha Galbraitha
Zasáugą ksiąĪki The Great Crash (1929) jest uzmysáowienie czytelnikom, Īe panika na rynkach Þnansowych wpáywa na faktyczne dziaáania w gospodarce. Badacze
zajmujący siĊ gospodarką XIX w. lub funkcjonowaniem rolnictwa nigdy nie kwestionowali wprawdzie tego, Īe gospodarka jest de facto napĊdzana przez kredyty udzielane wedle woli banków. Jest jednak i silne stanowisko poddające ten fakt w wątpliwoĞü. The Great Crash koryguje te wyobraĪenia. W ksiąĪce prezentowane są nie tylko
mechanizmy zbiorowej psychologii, jak te, które ujawniáy siĊ podczas zaáamania rynku w 1987 r., The Great Crash przedstawia takĪe subtelną grĊ miĊdzy aktorami rynku,
przytaczając takie przykáady, jak dziaáania National City, które przekupiáo syna prezydenta Peru 450 tysiącami dolarów za przywilej przyznania temu krajowi poĪyczki na
15 mln. dolarów. Takie wáaĞnie przypadki, które opisuje The Great Crash, uczą nas,
Īe ekonomia, podobnie jak historia dokonuje siĊ za sprawą dziaáaĔ konkretnych osób.
Jest to twierdzenie niekiedy skutecznie wypierane przez dyscyplinĊ, która chĊtniej
opiera siĊ na zaáoĪeniach maksymalnie „odnaturalizowanej” abstrakcji, jaką jest homo
oeconomicus, niĪ na uwzglĊdnianiu dziaáaĔ takich osób, jak np. Ivar Krueger.9 Krue9

Ivar Kruger, „król zapaáek” byá szwedzkim Þnansistą, dziaáającym w okresie miĊdzywojennym. Przejmowanie kolejnych monopoli zapaáczanych doprowadziáo do kontroli przez Kruegera 2/3
Ğwiatowego rynku zapaáek. Wysokie poĪyczki udzielane przez Krugera krajom europejskim wykorzystano do odbudowy zniszczeĔ po I wojnie Ğwiatowej.
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ger popeániá samobójstwo 12 marca 1932 r. w ParyĪu. John Kenneth Galbraith napisaá
w swojej ksiąĪce o tym zdarzeniu: „dziĊki wspóápracy paryskiej policji informacja
ta byáa ukrywana dopóki nie zamkniĊto gieády nowojorskiej, jednak dziaáania policji
nie byáy doskonaáe – jeszcze tego dnia nastąpiáa gwaátowna sprzedaĪ akcji koncernu
Krueger i Toll” (Galbraith, Berner, 2001). The Great Crash jest pierwszą wielką pracą
z zakresu ekonomii wnikliwie analizującej dziaáania insiderów i korupcjĊ.
KsiąĪkĊ The Afßuent Society wspomina siĊ obecnie ze wzglĊdu na koncepcjĊ „mądroĞci obiegowej” (conventional wisdom) i jej obrazowe fragmenty na temat prywatnego bogactwa i publicznego zaniedbania. Galbraith opisuje je na przykáadzie rodziny,
która „luksusowym, wiĞniowym, klimatyzowanym samochodem jedzie przez miasto
mijając rozsypujące siĊ chodniki, ulice zawalone Ğmieciami, niszczejące budynki (…)
na piknik, na którym bĊdzie jeĞü potrawy przewiezione w podrĊcznej lodówce, w oparach brudnego powietrza lub w parku, który grozi publicznemu zdrowiu i moralnoĞci”
10
. Ale oczywiĞcie ksiąĪka dalece wykracza poza takie opisy. W The Afßuent Society
znajdujemy logiczną dekonstrukcjĊ ortodoksyjnych wersji teorii wyboru publicznego.
Opiera siĊ ona na obserwacji, Īe stabilne preferencje nie mogą dotyczyü nieistniejących dóbr: konsumpcja zaleĪy od produkcji, a nie odwrotnie. To jest, ogólnie rzecz
biorąc jedna z wersji tezy o niestabilnoĞci preferencji, którą trzy dekady póĨniej Philip Mirowski opisaá w More Heat than Light.
Kolejna waĪna praca to poĞwiĊcona organizacji gospodarki ksiąĪka The New Industrial State. Galbraith nawiązywaá w niej do prac Berle’a, Meansa, Josepha Schumpetera, w pewnym stopniu do Maxa Webera, do behawioralnego formalizmu Herberta
A. Simona - oraz do swego wáasnego dzieáa American Capitalism z 1952 r. i zawartej
tam koncepcji siáy przeciwwaĪnej. KsiąĪka pogáĊbia wątki róĪnic miĊdzy wáasnoĞcią
a kontrolą i znaczenia specyÞcznych biurokratycznych procesów, które umoĪliwiają
podejmowanie decyzji przez paĔstwo we wspóápracy z rynkiem. W The New Industrial State, Galbraith skáania nas do wnikliwego przyjrzenia siĊ, co dzieje siĊ, gdy
wáadza przechodzi nieodwracalnie na stronĊ organizacji. Przekonuje, Īe proces podejmowania decyzji we wspóáczesnej ekonomii – chĊü maksymalizacji zysków w warunkach ograniczenia - jest nie do utrzymania w sytuacji asymetrii informacji (jeĞli
uĪyü terminu uĪywanego przez Stiglitza) i negocjacji prowadzących do uzgadniania
kompromisów miedzy waĪnymi podmiotami.
Przede wszystkim jednak The New Industrial State daje nam coĞ wyjątkowego:
ramy do analizy róĪnych zjawisk w kompleksowym organizacyjnym ujĊciu. WáaĞnie takiego, organizacyjnego podejĞcia brakowaáo od czasów analizy klasowej marksistów, sektorowych analiz Keynesa i neoklasycznego podejĞcia posáugującego siĊ
abstrakcjami Þrm i gospodarstw domowych. W opisie procesów podejmowania de10

John Kenneth Galbraith The Afßuent Society , 3d edition revised, Boston: Houghton Mifßin,
1976, page 192.
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cyzji we wspóáczesnym kapitalizmie amerykaĔskim, to organizacyjne podejĞcie jest
najbliĪsze rzeczywistoĞci.

W kierunku nowego paradygmatu w ekonomii
Potrzebujemy nowego paradygmatu, trzeba nam zastĊpstwa dla ekonomii neoklasycznej. ProponujĊ, aby próby jego sformuáowania oprzeü na nastĊpujących wytycznych, które wyáaniają siĊ z prac mojego ojca:
1. Mój ojciec byá przeciwnikiem opozycji miĊdzy mikro- i makroekonomią. W jego
przekonaniu podziaá ten jest utrzymywany aby pogodziü ze sobą dwie sprzeczne
doktryny. Ekonomia neoklasyczna rozpoznaáa zresztą tĊ sprzecznoĞü i zaniechaáa
zajmowania siĊ poziomem makroekonomicznym. Keynesizm skupiá siĊ na analizach makroekonomicznych i sektorowych, zaĞ neoliberalne analizy równowagi
odbiegaáy od realiów. PowinniĞmy iĞü w przeciwnym kierunku: zintegrowanej
ekonomii ludzkiego zachowania, opartego na badaniu organizacji i na rozpoznaniu, Īe siáy makroekonomiczne ksztaátują indywidualne zachowania grup i osób.
2. WiĊkszy nacisk powinien zostaü poáoĪony na prace empiryczne w ekonomii. Cechą wartoĞciowej nauki, jest to, Īe nie broni ona wadliwych teorii poprzez koncentrowanie siĊ na nieobserwowalnych zjawiskach. Nauka powinna raczej rozwijaü siĊ dziĊki interakcji miĊdzy hipotezami a danymi empirycznymi. Znamy
z historii nauki przykáady, kiedy nowe sposoby badania i pomiaru dawaáy impuls
do powstania nowych teorii. MoĪe trudno w to uwierzyü, ale tak moĪe staü siĊ i w
przypadku ekonomii. Nieskromnie wskaĪĊ tu na moją wáasną pracĊ nad nierównoĞciami jako przykáad takiego procesu. (Galbraith, Berner 2001)
3. Matematyka powinna przede wszystkim sáuĪyü do prezentowania konsekwencji przyjĊtych prostych modeli, a nie do maskowania banalnych koncepcji przy
pomocy bardzo skomplikowanych formuá. Budowanie dynamicznych systemów,
geometria fraktali, modele automatów komórkowych pomagają w zrozumieniu
zaáoĪeĔ leĪących u podstaw ewolucyjnej dynamiki spoáecznej. Są to zresztą fascynujące podejĞcia, które motywują studentów do wysiáku intelektualnego. Jednak
matematyki nie powinno siĊ w ekonomii wykorzystywaü do jej obrony i ochrony
– stanowi ona jĊzyk, którego celem jest rozszerzanie a nie zawĊĪanie moĪliwoĞci
komunikowania siĊ.
4. Ekonomia powinna uczyü o wielkich myĞlicielach, jak Smith, Marks, Keynes,
Veblen, Schumpeter i – John Kenneth Galbraith. Nie musimy ani wymyĞlaü na
nowo dyscypliny, ani odrzucaü jej spuĞcizny. Historycznie rzecz ujmując, ekonomia nie uczy o niedostatkach (które są pokonywane przez technologiĊ), ani
o wyborze (który nie jest ani wolny, ani nie charakteryzuje wolnoĞci). Raczej ekonomia jest dyscypliną, która zajmuje siĊ wartoĞcią, dystrybucją, wzrostem,
stabilizacją, ewolucją i jej granicami. Wielkie idee w tych obszarach i historia,
w której jest ona zakotwiczona, są dla tej dyscypliny fundamentalne. Powinno
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siĊ o nich uczyü – przy czym nie jako o dogmatach, ale raczej jako o kolejnych
etapach poszukiwaĔ.
Konstrukcje wywiedzione z neoklasycznych abstrakcji – takie jak kapitaá spoáeczny czy kapitaá naturalny - są warte odnotowania jako próby pogodzenia podejĞcia neoklasycznego i realnych problemów spoáecznych. W pewnym stopniu
te konstrukty rozszerzają podejĞcie, ale nie są w stanie pokonaü logicznych defektów tego systemu myĞlenia. Przypominają one prawa antymonopolowe, które
dla Galbraitha zawsze byáy przykáadem „üwiczeĔ w bezskutecznoĞci”, zorientowanych na to, Īeby realny Ğwiat bardziej przypominaá model neoklasyczny, a w
efekcie - aby ten model byá bardziej realistyczny niĪ jest. Jest to wiĊc podejĞcie,
wobec którego naleĪy zachowaü ostroĪnoĞü.
Ekonomia wspóáczesnego kapitalizmu powinna odnosiü siĊ do rzeczywiĞcie istniejących cech systemu. Gospodarstwa domowe, przedsiĊbiorstwa najróĪniejszych typów, pieniądz, systemy kredytowe, rządy i sposoby zarządzania ich budĪetami, system przepáywów miĊdzynarodowych – to wszystko jest czĊĞcią hierarchicznej struktury wáadzy, tworzenia i funkcjonowania instytucji, zaleĪnoĞci
miĊdzy nimi, konßiktów siá. Ich zachowanie bywa niestabilne i czasem gwaátowne. Zredukowanie przedmiotu dociekaĔ ekonomii do bezksztaátnych gospodarstw
domowych, Þrm i rynków, powiązanych ze sobą wykresami popytu i podaĪy (rynek pracy, rynek dóbr, rynek kapitaáowy) i przypisanie im stanu równowagi, jest
báĊdem podejĞcia neoklasycznego.
WaĪne jest zbieranie i gromadzenie danych z dziedziny ekonomii. PowinniĞmy
korzystaü z róĪnorodnych Ĩródeá informacji, a nie tylko z prostych sondaĪy obsesyjnie koncentrujących siĊ na takich cechach jednostek, jak liczba lat wyksztaácenia, ale takĪe z danych o budĪetach paĔstw, informacji z rynków kredytowych,
z róĪnych dziedzin handlu, róĪnych gaáĊzi przemysáu. W szczególnoĞci waĪna
jest umiejĊtnoĞü áączenia tych danych z informacjami o zdarzeniach politycznych,
o stanie Ğrodowiska naturalnego, jakoĞci Īycia, demograÞi, zdrowia.
Potrzeba nam nowych danych i nowych metod badania struktur spoáecznych.
W szczególnoĞci dotyczy to informacji o zróĪnicowaniach, nierównoĞciach spoáecznych i wáadzy. Neoklasyczna ekonomia, z optyką ukierunkowaną na badania
sondaĪowe realizowane na próbach, na badanie wspóáczynnika Giniego, nie wykorzystuje w peáni statystycznych moĪliwoĞci analizowania zróĪnicowaĔ. Czyniąc niewielkie nawet „inwestycje” w tym obszarze moĪemy zyskaü znaczne korzyĞci poznawcze.
Podobnie, nie moĪna poprzestaü na jednej technicznej formule sprawdzania hipotez. RóĪne taksonomie, wielowymiarowe skale i inne techniki są dostĊpne,
by studiowaü realne systemy ekonomiczne. PowinniĞmy uczyü siĊ ich uĪywaü,
i uczyü ich innych. Badania nierównoĞci spoáecznych pokazują, jak moĪna áączyü
keynesowskie podejĞcie makro z zachowaniami grup i organizacji. Inaczej mówiąc, tego numerycznego skáadnika brakuje w szerokim podejĞciu badawczym
mojego ojca.

266

James K. Galbraith

10. Zadaniem ekonomii jest rozwiązywanie problemów, dąĪenie do peánego zatrudnienia, zrównowaĪonego wzrostu, stabilnoĞci cenowej, rozwoju, zahamowania
niekorzystnych zmian klimatu. To przyciągaáo utalentowanych studentów. RozwiniĊcie spójnego programu badawczego i dydaktycznego zgodnego z zarysowanymi zasadami moĪe sprawiü, Īe na powrót ekonomiĞci bĊdą mogli sáuĪyü
spoáeczeĔstwu, a ekonomia jako dyscyplina bĊdzie siĊ rozwijaü takĪe w dáugiej
perspektywie.
Nie jest moją intencją wyznaczanie szczegóáowych dziaáaĔ, które powinny zostaü
podjĊte. PowinniĞmy áączyü pluralizm wymienionych podejĞü z dyscypliną i rygorem. BądĨmy przy tym Ğwiadomi dwóch najwaĪniejszych kryteriów oceny naszych
dziaáaĔ.
Pierwsze z nich Ğwietnie ujmuje Paul Samuelson, który pisze: „w historii idei ten
myĞliciel odgrywa póĨniej duĪą rolĊ, który buduje nową syntezĊ i wyznacza nowy sposób myĞlenia na nadchodzące czasy”. Galbraith ten test zdaá.
Drugie kryterium wyáania siĊ z komentarza Richarda Parkera, który staraá siĊ uchwyciü sedno podejĞcia mojego ojca. Pisaá on: „’prawdziwoĞü’ teorii ekonomicznej weryÞkowana jest przez sukces bądĨ poraĪkĊ, gdy zastosuje siĊ ją w konkretnym programie”.
Nie powinniĞmy zapominaü o naszych politycznych zobowiązaniach. Naszym zadaniem jest nie tylko zrozumienie ekonomii i Ğwiata, który ekonomia próbuje opisywaü. Naszym zadaniem jest takĪe dokonanie zmian, z poszanowaniem zasad konsekwentnego liberalizmu, wspaniaáomyĞlnoĞci duchowej, otwartoĞci, fair play, a przy
tym – dziaáanie z odrobiną humoru i dystansu. To są cechy podejĞcia mojego ojca
i warto, aby staáy siĊ takĪe naszymi zasadami.
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