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Korzy ci z matematyzacji
ekonomii
1. Wprowadzenie
Na przestrzeni niemal 2800 lat rozwoju my li ekonomicznej zmianie ulegały
nie tylko pogldy na temat przedmiotu i zakresu bada ekonomicznych, ale
równie sposobu ujmowania wypowiedzi oraz stosowanych metod docieka .
Jednym z zagadnie , które rodziło liczne spory w ród ekonomistów, była matematyzacja koncepcji ekonomicznych.
Wykorzystanie narzdzi matematyki w ekonomii bez wtpienia przyczyniło
si do u ci lenia i uteoretyzowania tej nauki, jednak niemal od pocztku zjawisko to budzi sprzeciw oraz znajduje licznych przeciwników. Chocia proces ten
okazał si nieodwracalny oraz wywołał przyspieszony rozwój wszystkich nauk
ekonomicznych, zwolennicy matematyzacji ekonomii nie zawsze potrafili uzasadni swoje racje i przekona zdecydowanych adwersarzy, e korzy ci przewyszaj  koszty. Na wietlenie  w zarysie  procesu matematycznej formalizacji ekonomii oraz argumentów wysuwanych za i przeciw matematyzacji
ekonomii jest celem niniejszego opracowania.

2. Rys historyczny matematyzacji ekonomii
Od samego pocztku, tj. od VIII w. p.n.e., my l ekonomiczna była wyraana
niemal wyłcznie za pomoc j zyka literackiego. Pierwsze próby wykorzystania
jzyka matematyki w ekonomii podejmowano w XVIII w. Włoscy uczeni, Pietro
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Verri i Cesare Beccaria, w swoich rozwaaniach ekonomicznych, posłuyli si
prostymi formułami algebraicznymi, natomiast szwajcarski matematyk Daniel
Bernoulli  wykorzystał funkcje logarytmiczne. Przełom nastpił w XIX w. Wówczas zarzucono ekonomii opisowej, zwanej równie ekonomi literack lub niematematyczn, e nie zapewnia tak cisłych wyników, jakie osigane s w naukach przyrodniczych, oraz e hipotezy s weryfikowane przez porównanie
z opisem historycznym lub aktualnymi wydarzeniami gospodarczymi. Zamierzano usun błdy rozumowania literackiego oraz u ci li i doprecyzowa teorie ekonomiczne poprzez zastosowanie matematycznych metod rozumowania,
co miało przyspieszy jej rozwój. Pierwszymi uczonymi, którzy w wikszym lub
mniejszym stopniu zastosowali matematyk jako metod rozwaa w ekonomii,
byli uczeni zachodnioeuropejscy, głównie matematycy, fizycy, filozofowie i prawnicy: we Francji – Nicolas François Canard, autor ksiki Principes d’économie
politique z 1801 r., Antoine Augustin Cournot1, autor rozprawy Recherches sur
les principes mathématiques de la théorie des richesses, wydanej w 1838 r. oraz
Arsene Jules Étienne Juvenal Dupuit, który w 1844 r. ogłosił prac De la mesure
de l’utilité des travaux publics; w pa stwach niemieckich – Johann Heinrich von
Thünen ze swoj  trzytomow ksik Der isolierte Staat publikowan w latach
1826–1863, Hermann Heinrich Gossen, twórca dzieła pt. Entwicklung der Gesetze
des menschlichen Verkehrs und der daraus fliessenden Regeln für menschliches
Handeln (1854), oraz Hans Karl Emil von Mangoldt, autor prac Die Lehre vom
Unternehmergewinn (1855) i Grundriss der Volkswirtschaftslehre (1863); w Anglii
– William Whewell z artykułem ogłoszonym w 1829 r. pt. Mathematical Exposition of Some Doctrines of Political Economy oraz William Forster Lloyd, autor
rozprawy A Lecture on the Nature of Value z 1834 r.; wreszcie w Irlandii – Samuel
Mountiford Longfield, który opublikował dzieło Lectures on Political Economy
(1834)2.
1

Jak zauwa ył Edward Taylor, prekursorem stosowania w sposób naukowy matematyki
w ekonomii jako metody bada i rozwa a był A.A. Cournot. Natomiast wczeniejsze próby aplikowania matematyki w ekonomii nie przyniosły adnych korzyci dla rozwoju tej nauki oraz metodologii ekonomii. Posługujc si rachunkiem ró niczkowym i całkowym oraz geometri analityczn, francuski uczony wykazał, e metoda matematyczna stała si najwłaciwsz metod
rozumowania w ekonomii. Por. E. Taylor, Historia rozwoju ekonomiki, t. 2, Rozprawy i Monografie Nr 1, PTE Oddział w Poznaniu – PWN, Pozna 1958, s. 97.
2
Por. F. Ritzmann, Bedeutende Oekonomen und ihre Werke (Dogmenhistorische Chronik),
Zentralstelle der Studentenschaft Zürich, Zürich 1983, s. 18, 34−36; G. Stavenhagen, Bernoulli
Daniel [w:] Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, 2. Bd., Gustav Fischer – J.C.B. Mohr (Paul
Siebeck) –Vandenhoeck & Ruprecht, Stuttgart –Tübingen – Göttingen 1957, s. 2−4; H. Reichardt,
Cournot Augustin Antoine [w:] ibidem, s. 536−538; H. Reichardt, Dupuit Juvénal [w:] Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, 3. Bd., Gustav Fischer –J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) – Vandenhoeck
& Ruprecht, Stuttgart–Tübingen– Göttingen 1962, s. 16; G.H. Bousquet, Gossen Hermann Heinrich [w:] Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, 4. Bd., Gustav Fischer – J.C.B. Mohr (Paul
Siebeck) –Vandenhoeck & Ruprecht, Stuttgart –Tübingen – Göttingen 1965, s. 618−620; A. Kruse,
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Polscy uczeni równie szybko dostrzegli zalety stosowania j zyka matematyki w ekonomii. Józef Maria Hoene-Wro ski w pracy Création absolue de
l'humanité, napisanej w 1818 r., a opublikowanej dopiero w 1923 r. pt. Kodeks
prawodawstwa społecznego absolutnego, przedstawił  opart  na metodzie
matematycznej  oryginaln teori warto ci oraz zarysował teori podziału3.
Natomiast w rozprawie Adresse aux nations civilisées sur leur sinistre désordre
révolutionnaire; comme suite de la Réforme du savoir humain4, opublikowanej
w 1848 r., a wydanej w jzyku polskim w 1922 r. pt. Odezwa do narodów cywilizowanych o zgubnym ich nieładzie rewolucyjnym jako dalszy cig reformy wiedzy ludzkiej5, zawarł system dynamiczny ekonomii społecznej, który miał wyjani prawa rzdzce podziałem zysku społecznego, decydujce o dobrobycie
całego społecze stwa. Do budowy swej koncepcji uczony ten zastosował jako
pierwszy równania róniczkowe. Z kolei Zygmunt Rewkowski jako pierwszy
z grona polskich ekonomistów posiłkował si rachunkiem róniczkowym do
wyznaczenia optymalnych wielko ci ekonomicznych. Swoje sformalizowane
koncepcje zawarł m.in. w takich pracach, jak: Analitieskiâ izsledovaniâ o stoimosti rabot" voob e, kak" ob" osoboj peremennoj veliine, kotoraâ vozrastaet"
i ponižaetcâ po opredelennym" zakonam" (Analityczne badania o warto ci robót
w ogólno ci, jako szczególnej wielko ci zmiennej, która ro nie i maleje według
okre lonych praw, 1871), Badania analityczne o cenach robót w ogólno ci (1882),
Po povodu vilenskago zemel'nago banka, o bankovyh" rabotah" voob e (Z powodu wile skiego banku ziemskiego, o robotach bankowych w ogólno ci,
1885), Pocztki ekonomii analitycznej, czyli teoryi robót w ogólno ci (1887),
a take Analitieskaâ teoriâ rabot" voob e, v" samom" obširnom" znaeni etogo
slova (Teoria analityczna robót w ogólno ci w najobszerniejszem znaczeniu tego
słowa, 1888)6.
von Mangoldt Hans Karl Emil [w:] Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, 7. Bd., Gustav
Fischer – J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) – Vandenhoeck & Ruprecht, Stuttgart –Tübingen – Göttingen
1961, s. 117−119; E. Salin, von Thünen Johann Heinrich [w:] Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, 10. Bd., Gustav Fischer – J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) – Vandenhoeck & Ruprecht, Stuttgart –Tübingen– Göttingen 1959, s. 386−389.
3
Por. Hoene-Wroski, Kodeks prawodawstwa społecznego absolutnego, przeło ył J. Jankowski, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1923, s. 132.
4
Por. Hoëné Wronski, Adresse aux nations civilisées sur leur sinistre désordre révolutionnaire;
comme suite de la Réforme du savoir humain, De L'imprimérie de Firmin Didot Fréres, Paris 1848.
5
Por. Hoene-Wroski, Odezwa do narodów cywilizowanych o zgubnym ich nieładzie rewolucyjnym jako dalszy cig reformy wiedzy ludzkiej, przeło ył J. Jankowski, Ksigarnia Kuncewicza
i Hofmana, Warszawa [1922].
6
S. Revkovskij, Analitieskiâ izsledovaniâ o stoimosti rabot" voob e, kak" ob" osoboj peremennoj veliine, kotoraâ vozrastaet" i ponižaetcâ po opredelennym" zakonam", Tipografiâ Universiteta, Kazan' 1871; Z. Rewkowski, Badania analityczne o cenach robót w ogólno ci, Drukiem
Józefa Zawadzkiego, Wilno 1882; Z. Rewkowski, Pocztki ekonomii analitycznej, czyli teoryi
robót w ogólno ci, Gebethner i Wolff, Warszawa 1887; S. Revkovskij, Po povodu vilenskago
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W latach 70. XIX stulecia nastpił prawdziwy przełom w procesie matematyzacji ekonomii. Twórcy powstałej wówczas szkoły ekonomicznej na Uniwersytecie w Lozannie, nazwanej szkoł matematyczn, Léon Marie Esprit Walras
oraz jego nastpca Vilfredo Pareto, podjli wysiłek wyraenia jzykiem matematyki wikszo ci zagadnie wchodzcych do zakresu ekonomii oraz przekształcenia jej w ekonomi „czyst”. Uznali przy tym, e centralnym problemem teorii
ekonomii staje si współzaleno  wszystkich zjawisk gospodarczych, a najbardziej wła ciw metod bada – metoda matematyczna. Wybór metody docieka
uzasadniali tym, e zjawiska ekonomiczne oraz zwizki midzy nimi s mierzalne i daj si ujmowa za pomoc rónych narzdzi matematycznych. Do matematyzacji ówczesnej ekonomii przyczynili si równie inni zwolennicy tej szkoły, tj. Enrico Barone, Carl Friedrich Wilhelm Launhardt, Rudolf Auspitz,
Richard Lieben, Maffeo Pantaleoni i Jewgienij J. Słucki, a take przedstawiciele
szkoły anglo-ameryka skiej – William Stanley Jevons, Francis Ysidro Edgeworth,
Alfred Marshall, Philip Henry Wicksteed, Arthur Cecil Pigou, Simon Newcomb,
Francis Amasa Walker, John Bates Clark oraz Irving Fisher.
W XX w., w którym wystpiło apogeum zainteresowania ekonomistów matematyk, wyrafinowane matematyczne modele ekonomiczne zdominowały literatur ekonomiczn. Ich autorami byli: Kenneth Joseph Arrow, Gustaw Karl
Cassel, Robert W. Clower, Charles Cobb, Gerard Debreu, Evsey David Domar,
Paul Douglas, Robert William Fogel, Ragnar Anton Kittil Frisch, Trygve Magnus
Haavelmo, Alvin Harvey Hansen, Roy Forbes Henry Harrod, John Harsanyi,
James Joseph Heckman, Eli Filip Heckscher, John Richard Hicks, Harold
Hotelling, Nicholas Kaldor, Leonid Witaljewicz Kantorowicz, Lawrence Robert
Klein, Tjalling Charles Koopmans, Simon Kuznets, Axel Leijonhufvud, Wassily
Wasiliewicz Leontief, Harry M. Markowitz, Daniel L. McFadden, Merton
Howard Miller, Wesley Clair Mitchell, Franco Modigliani, Henry Ludwell
Moore, Oskar Morgenstern, John Nash, John von Neumann, Douglas Cecil
North, Bertil Gotthard Ohlin, Alban William Phillips, Edward C. Prescott, Paul M.
Romer, Henry Schultz, Richard John Nicholas Stone, Paul Anthony Samuelson,
Robert Merton Solow, Reinhard Selten, William Forsyth Sharpe, Jan Tinbergen,
James Tobin, Johan Gustaw Knut Wicksell i inni7.

zemel'nago banka, o bankovyh" rabotah" voob e, Tipografiâ Gubernskago Pravleniâ, Wil'na 1885
oraz S. Revkovskij, Analitieskaâ teoriâ rabot" voob e, v" samom" obširnom" znaeni etogo
slova, „Inženernyj Žurnal” 1888, nr 9.
7
Por. J. Brémond, M.M. Salort, Leksykon wybitnych ekonomistów, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 1997, s. 30 i nast., F. Ritzmann, op. cit., s. 47 i nast. Odmienne stanowisko głosił
natomiast Giedymin B. Spychalski, który uznał, e w drugiej połowie XX w. matematyzacji poddały si wszystkie kierunki w ówczesnej ekonomii. Por. G.B. Spychalski, Zarys historii my li ekonomicznej, wyd. 2 popr., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa– Łód 2001, s. 232.
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W gronie najwybitniejszych ekonomistów matematycznych XX w. znalazło
si kilku polskich uczonych, tj. Władysław Marian Zawadzki, Michał Kalecki,
Oskar Lange, a take przebywajcy od 1940 r. w USA Leonid Hurwicz. Zmatematyzowane prace ogłaszali równie  Jan Stanisław Lewi ski, Jerzy Fierich,
Aleksy Wakar, Jan Drewnowski i Paweł Szynkaruk-Sulmicki.
Współtwórcy ekonomii matematycznej zalecali jednak ostrono  w stosowaniu narzdzi matematyki w ekonomii. Przykładowo A. Marshall, chocia wykorzystywał matematyk do budowy abstrakcyjnych teorii, które uzupełniał
historyczn analiz, to jednocze nie był przeciwnikiem matematyzacji ekonomii
na sił, poniewa trudno jest wyja ni jzykiem matematyki tak skomplikowany
organizm, jakim jest gospodarka narodowa. W wielu przypadkach precyzja
i elegancja modelu przesłania problem jego adekwatno ci do badanej rzeczywisto ci oraz mo liwo ci wykorzystania w realnym wiecie. Obawy zgłaszali równie autorzy bardziej lub mniej zmatematyzowanych modeli ekonomicznych,
m.in. R.A.K. Frisch, Frank Hahn oraz Robert E. Lucas jr8.
Ekonomia matematyczna obejmuje  jak zauwaył Emil Panek w ksice
Elementy ekonomii matematycznej  coraz szerszy zakres bada , gdy mo liwe
jest stosowanie j zyka matematycznego w coraz nowszych obszarach. Co wicej, rozwój ekonomii matematycznej, bdcej jedn z dziedzin ekonomii, stanowi  zdaniem pozna skiego uczonego  warunek dalszego rozwoju całej teorii
ekonomii9.

3. Argumenty na rzecz stosowania matematyki w ekonomii
Ekonomi ci matematyczni dostrzegali nie tylko potrzeb formalizacji ekonomii, ale równie uzasadniania stosowania matematyki w uprawianej przez
siebie dyscyplinie naukowej. Wysiłki te wspierali  o czym wiadcz zamieszczone poniej wypowiedzi  take niektórzy zwolennicy szkoły loza skiej oraz
historycy my li ekonomicznej.
W przełomowym dziele pt. Elementy ekonomii politycznej czystej (1874−1877)
L. Walras przyrównał ekonomi czyst do nauk matematyczno-fizycznych. Zdaniem twórcy szkoły loza skiej ten dział ekonomii formułuje czyste prawdy, pozwalaj ce rozwizywa najwaniejsze kwestie społeczne. Złoone problemy
gospodarcze mona wprawdzie wyja ni bardzo nie cisłym j zykiem potocz8
Por. H. Landreth, D.C. Colander, Historia my li ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 1998, s. 737; M. Rusiski, Ragnar Frisch [w:] Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, red. Z. Matkowski, PWN, Warszawa 1991, s. 42.
9
Por. E. Panek, Elementy ekonomii matematycznej. Statyka, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1993, s. 7 i 9.
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nym. Lepsze efekty daje jednak j zyk matematyki ze wzgldu na dokładno ,
precyzj i oszczdno  słów10.
W rozprawie wydanej w 1914 r. pt. Les mathématiques appliquées à l’économie
politique oraz w j zyku polskim jako Zastosowanie matematyki do ekonomji politycznej, Władysław Marian Zawadzki zauwaył, e nie wszyscy przedstawiciele ekonomii teoretycznej byli zwolennikami stosowania matematyki. Nieufno ,
a nawet sprzeciw zgłaszali m.in.: John Elliot Cairnes, Carl Menger i Eugen von
Böhm-Bawerk. Jednym z zarzutów kierowanym pod adresem ekonomii matematycznej była jej sztywno  i nadmiernie abstrakcyjny charakter, a nawet
podwa ano jej przydatno  w ogóle. Dlatego te  ekonomia matematyczna
musi – podkre lał W.M. Zawadzki – cigle potwierdza uyteczno  formułowanych twierdze oraz wyników bada uzyskanych z zastosowaniem matematyki. Poniewa gros uogólnie ekonomicznych ma ilo ciowy charakter, dlatego
te opisujce je prawa mona wyrazi jzykiem matematyki. Matematyka wiadczy badaniom ekonomicznym nieocenione wrcz usługi11. Za pomoc układu
równa przedstawiany jest stan równowagi ekonomicznej. Wile ski uczony pisał: „Uyteczno  jego wypływa przede wszystkiem z wielkiej ilo ci warunków,
którym musi zado uczyni stan równowagi ekonomicznej, ilo ci tak znacznej,
e zwyczajne (słowne) rozumowanie nie jest w stanie obj  ich nawet w cz ci:
tylko zastosowanie matematyki moe nam pozwoli bada współzaleno  zjawisk ekonomicznych w całej jej pełni i ogólno ci”12.
Formuły matematyczne stosowane w ekonomii róni si ich uyteczno ci;
jedne opisuj ogólne zjawiska lub poszczególne przypadki, inne precyzyjniej
ujmuj  znane prawa ekonomiczne albo pozwalaj odkry nowe, wzgldnie pełni funkcj  wskazówki metodologicznej. Zdaniem W.M. Zawadzkiego u yteczno  ekonomii matematycznej ro nie wraz ze wzrostem umiej tno ci konstruowania zarówno najogólniejszych formuł, jak i uj poszczególnych zjawisk.
Niestety, dotychczasowe konstrukcje nie odzwierciedlały istniej cej rzeczywisto ci13.
Zmatematyzowana teoria równowagi ogólnej daje moliwo  uchwycenia
zawiłych stosunków ekonomicznych z wielk prostot i elegancj. Tylko za pomoc rozumowania matematycznego mona wzi pod uwag ogromn ilo 
warunków, jakie s niezbdne do zaistnienia równowagi ekonomicznej. Matematyka pozwala odkry zupełnie nieznane prawa rzdzce yciem gospodarczym, a take odkry najwaniejsze i najbardziej ogólne tendencje wystpuj ce
10
Fragment dzieła L. Walrasa pochodzi z pracy: J. Brémond, M.M. Salort, Odkrywanie ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 314.
11
Por. W. Zawadzki, Zastosowanie matematyki do ekonomji politycznej, Nakładem i drukiem
Józefa Zawadzkiego, Wilno 1914, s. 12−17.
12
Ibidem, s. 19.
13
Por. ibidem, s. 19−22.
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w rzeczywistej gospodarce. Wynika z tego wniosek, e jedynie ekonomia matematyczna  podtrzymywał autor Zastosowania matematyki do ekonomji politycznej  ma moliwo  precyzyjnego okre lenia warunków i granic twierdze
ekonomicznych oraz ich uzasadnienia. ci le sformułowane wnioski ekonomii
matematycznej maj równie wiksz warto  ni wnioski z rozwaa opisowych. Niestety, odbywa si to kosztem popularno ci ekonomii matematycznej,
która rodzi opory, niech, a nawet ostr krytyk. Tymczasem potrzeba cisło ci
okre le i dowodów powinna by wystarczajcym argumentem na rzecz jej szerszego stosowania, konstatował ekonomista z Wilna14.
Jednocze nie W.M. Zawadzki przestrzegał przed przesad oraz wizj  stworzenia takiej nauki, która pozwoli przewidzie ilo ciowe zjawiska ekonomiczne.
Z uwagi na abstrakcyjny charakter twierdzenia ekonomii matematycznej nie s
wiernym odbiciem rzeczywisto ci gospodarczej. Dlatego te ma ona ograniczone zastosowanie praktyczne; pozwala najwyej przewidzie skutki okre lonego
sposobu post powania. Twierdzenia ekonomii matematycznej s prawdziwe
tylko w uproszczonych warunkach, wyabstrahowanych od rzeczywisto ci, czyli
sprawdzaj si na wysokim szczeblu abstrakcji. Waniejsz jednak rol ekonomii matematycznej dla praktyki jest weryfikacja teorii fałszywych. Ponadto 
twierdził wile ski uczony  dostarcza ona argumentów dla krytyki nie cisłych
twierdze 15.
W artykule Metoda ekonomiki (1935) Edward Taylor utrzymywał, e matematyzacja ekonomii była nieunikniona. Od pocztku swego rozwoju ekonomia
podała w tym kierunku, natomiast od czasu W.S. Jevonsa i L. Walrasa przej ła
metody formalne rozumowania matematycznego. Metoda matematyczna  podkre lał pozna ski uczony  powinna by szeroko stosowana w ekonomii. Przemawiaj  za tym korzy ci polegaj ce na pogłbieniu analizy teoretyczno-ekonomicznej. Natomiast naduywanie lub wyłczno  jej stosowania spotykaj si
z krytyk. W efekcie naduywania matematyki powstaje fałszywy obraz rzeczywistej gospodarki. Istotnym ograniczeniem tej metody jest problem uwzgldniania
elementu czasu. Bezczasowy obraz nie odzwierciedla bowiem rzeczywistego
przebiegu zjawisk ekonomicznych. Obok metody matematycznej uzasadnienie
znajduje metoda literacka, w której stosuje si identyczn logik. Mimo mniejszej cisło ci metoda literacka bywa bardziej płodna, elastyczna i kompletna.
W wielu przypadkach korzysta si tutaj z narzdzi matematyki, traktowanych
jako metody pomocnicze. Główn zalet metody matematycznej jest cisło 
oraz łatwo  kontroli rozumowania. Dziki jej stosowaniu do ekonomii wprowadzono nowe pojcia matematyczne, które były impulsem do tworzenia nowych teorii. Walnie przyczyniła si równie do u ci lenia wielu poj oraz spo14
15

Por. ibidem, s. 111, 150, 203, 261 oraz 286−289.
Por. ibidem, s. 111 i 289−292.
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sobu rozumowania. Przy u yciu metody matematycznej wyrugowano z ekonomii zbdne balasty, takie jak frazeologia, czcza gadanina oraz spekulacyjne słowa bez tre ci. Bez matematycznych poj  oraz znajomo ci wyszej matematyki
nie jest moliwe ani sformułowanie i rozwinicie licznych koncepcji, ani rozwizanie głównych problemów gospodarczych, konstatował E. Taylor16.
Preferowanie metody matematycznej przez przedstawicieli szkoły loza skiej
wynikało z faktu  jak zauwaył E. Taylor w Historii rozwoju ekonomiki (1958)
 e zapewnia ona najlepsze rezultaty. Wynika to głównie z ilo ciowego i wymiernego charakteru zjawisk gospodarczych. Natomiast stosowanie metody opisowej przypomina literackie i niedokładne wyja nianie zagadnie matematycznych. Analogicznie jak nauki fizyko-matematyczne, ekonomia polityczna czysta
stała si nauk abstrakcyjn, aprioryczn i racjonaln. J zyk matematyki jest
gwarantem cisłego rozumowania, zapobiega licznym błdom. Szczególnie teoria funkcji umoliwia uchwycenie współzaleno ci zjawisk, rachunek róniczkowy za pozwala wyznaczy minimum i maksimum funkcji. Wynika z tego, e
matematyzacja ekonomii przynosi jej znaczne korzy ci. Jednake bada ekonomicznych  twierdził E. Taylor  nie mona oprze wyłcznie na metodzie matematycznej. Jego zdaniem nie do przyj cia jest pogld niektórych ekonomistów
matematycznych, e efektem rozumowania logiczno-słownego s jedynie intuicyjne i nie cisłe twierdzenia. Matematyk naley traktowa wyłcznie jako
form rozumowania, precyzyjnie przetwarzaj c materiał my lowy. Stawianie
problemów oraz formułowanie okre le powinno pozostawa poza matematyk.
Czysto formalne rozumowanie, preferowane przez matematyków, moe by interesujce, ale całkowicie oderwane od rzeczywisto ci gospodarczej. Nadmierna
matematyzacja moe prowadzi ekonomi na manowce. Dobra znajomo  matematyki staje si podstawowym wymogiem dobrego ekonomisty. Rozumowanie
matematyczne staje si równie narzdziem samokontroli ekonomistów. Niestety, zmatematyzowana ekonomia przysparza trudno ci mniej obeznanym czytelnikom, staj c si balastem my lowym, a nawet barier dotarcia do szerszych
krgów odbiorców. Równie w wielu przypadkach bardziej wydajne okazuje si
proste przedstawienie słowne niektórych twierdze , ni stosowanie skomplikowanych i licznych równa matematycznych. Metod matematyczn  konstatował autor Historii rozwoju ekonomiki  naley uzupełnia równie wan metod
literack, opart na logice formalnej. Metody te s wic równoprawnymi metodami docieka ekonomii17.
Na korzy ci wynikaj ce ze stosowania matematyki w ekonomii wskazywał
równie Oskar Lange. Poniewa pewna cz  kategorii ekonomicznych dotyczy
wielko ci, matematyka  wedle autora Ekonomii politycznej (1959)  pełni w na16
17

Por. E. Taylor, Metoda ekonomiki, „Ekonomista” 1935, t. 1, s. 3, 23−24 i 32−34.
Por. E. Taylor, Historia…, s. 110 i 136−138.
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szej nauce rol rodka wnioskowania dedukcyjnego. Wnioskowanie matematyczne nie wymaga jednak stosowania formuł matematycznych, gdy wnioskowanie dedukcyjne dotyczce wielko ci uznaje si za wnioskowanie matematyczne
w niesformalizowanej postaci. wiadcz o tym liczne publikacje z zakresu teorii
ekonomii pozbawione wzorów matematycznych. Sformalizowane wnioskowanie
matematyczne znajduje jednak uzasadnienie z uwagi na bezbłdno  wnioskowania oraz ograniczone moliwo ci wnioskowania niesformalizowanego dotyczce współzaleno ci zjawisk. Aby jednak zapobiega ewentualnym błdom
zaleca si aksjomatyzacj i formalizacj wnioskowania. W wielu przypadkach
rozwizanie zagadnie dostarcza wyłcznie sformalizowane posługiwanie si
matematyk. Natomiast w prostych przypadkach narzdzia matematyki mo na
z powodzeniem zastpi niesformalizowanym j zykiem18.
O przydatno ci metod matematycznych w ekonomii musz  jak zauwaył
brytyjski ekonomista Roy G.D. Allen w pracy pt. Mathematical Economics (1961)
 przes dzi  sami ekonomi ci. Teorie ekonomiczne uj te w sposób matematyczny powinny pomóc w ich zrozumieniu oraz wyprowadzeniu poprawnych wniosków. Zalet teorii ekonomicznych ujtych w postaci matematycznej jest moliwo  ich sprawdzenia na podstawie danych empirycznych. Matematyka jest
take skuteczniejszym sposobem wyja niania rzeczywisto ci gospodarczej, daje
mo liwo  ci lejszego powizania teorii z faktami, a przez to mniej zniekształca t rzeczywisto  w trakcie budowy teoretycznych modeli ekonomicznych,
maj cych tre  empiryczn. Natomiast budowa uproszczonych obrazów w formie „literackiej” obarczona jest niebezpiecze stwem popełnienia błdów bd
pominicia wanych aspektów badanych zjawisk19.
W przedmowie do wydania polskiego ksiki R.G.D. Allena Ekonomia matematyczna, Wiesław Sadowski zaznaczył, e nie ma potrzeby kogokolwiek przekonywa co do korzy ci, jakie przynosi wykorzystywanie matematyki w ekonomii. Istnieje nawet pilna potrzeba budowy modeli ekonomicznych z uyciem
jzyka matematyki. Narzdzia matematyki znajduj zastosowanie w ekonomii,
poniewa bada ona zjawiska, w których wystpuj  wielko ci. Dziki temu prowadzone wnioskowanie jest krótkie i proste. Natomiast w przypadkach, w których nie wystpuj wielko ci, metody matematyczne okazuj  si bezuyteczne20.
Na mo liwo  stosowania metody matematycznej w ekonomii jako metody
pomocniczej wskazywał Józef Rutkowski. W obszernej rozprawie pt. Ekonomia
polityczna (1966) pisał, e metoda ta wykorzystywana jest z powodzeniem
w badaniach prostych zaleno ci midzy elementami systemu ekonomicznego.
Z tego powodu za mo liwie szerokim stosowaniem matematyki w ekonomii
18

Por. O. Lange, Ekonomia polityczna, t. 1, PWN, Warszawa 1959, s. 123−124.
Por. R.G.D. Allen, Ekonomia matematyczna, PWN, Warszawa 1961, s. 1−4.
20
Por. W. Sadowski, Przedmowa do wydania polskiego [w:] R.G.D. Allen, op. cit., s. IX−XII.
19
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opowiada si zdecydowana wikszo  ekonomistów. Matematyczn analiz ilociow zjawisk gospodarczych, która dy do odkrycia zaleno ci ilo ciowych,
wystpuj cych midzy kwantyfikowalnymi zjawiskami gospodarczymi, naley
jednak uzupełnia analiz jako ciow, która ma na celu uchwycenie najwaniejszych zwizków, zachodzcych midzy niewymiernymi zjawiskami gospodarczymi. Zdaniem J. Rutkowskiego s to dwie równowane metody bada ekonomicznych21.
W niektórych naukach społecznych, do których naley ekonomia, wykorzystywanie matematyki znalazło  zdaniem Richarda Stone’a (Matematyka w naukach społecznych, 1970)  powszechn akceptacj . Sprzeciwiajcy si tej tendencji nale ju do nielicznych wyjtków. Zjawisko to nie jest efektem
naukowych dyskusji, ale kilku prostych faktów. Nale do nich: ilo ciowy charakter zjawisk gospodarczych, złoone teorie ujmowane za pomoc j zyka matematyki  w przeciwie stwie do sformułowa słownych  upraszczaj  analiz
i ułatwiaj porównania, wykorzystywane w tych teoriach kategorie s kwantyfikowalne, narzdzia matematyki pozwalaj  wnika w badan problematyk, j zyk matematyki daje moliwo  formułowania i analizowania opisywanych
zjawisk oraz zachodzcych midzy nimi zwizków, tworzc warunki do podejmowania decyzji efektywnych. Moliwo  zastpienia słów zmatematyzowanymi poj ciami przekonuje coraz szersze grono uczonych oraz u wiadamia korzy ci, jakie daje im stosowanie metod matematycznych w uprawianej przez
siebie dziedzinie22.
Zdaniem Zbigniewa Pawłowskiego narzdzia matematyczne umo liwiaj
lepiej i precyzyjniej zilustrowa teoretyczne wywody ekonomiczne. Aparat matematyczny zastosowany w badaniach ekonomicznych daje wic moliwo 
bardziej precyzyjnego uj cia odkrywanych prawidłowo ci wystpujcych w yciu gospodarczym. Ze wzgldu na kwantyfikowalno  zjawisk ekonomicznych
oraz nagromadzenie bogatego materiału statystycznego, istniej warunki do stosowania metod matematycznych w badaniach ekonomicznych. Autor Elementów
ekonometrii (1981) wymienił szereg korzy ci, jakie daje wykorzystanie matematyki w ekonomii. S  to: sprawniejsze uogólnianie gromadzonych danych
statystycznych; doskonalsze poj cia ekonomiczne, eliminuj ce niejasno ci definicyjne; formułowanie precyzyjnych wniosków z uwzgldnionych przesłanek;
a take niezawodna weryfikacja poprawno ci tych wniosków. J zyk matematyki
znajduje szersze zastosowanie do opisu dotychczasowych teorii i ich modyfikacji, a ponadto przyczynił si do szybszego formułowania nowych teorii23.
21

Por. J. Rutkowski, Ekonomia polityczna. Materiały do proseminarium, z. 1, wyd. 3 popr.,
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczeciskiej, Szczecin 1966, s. 101−102.
22
Por. R. Stone, Matematyka w naukach społecznych, PWE, Warszawa 1970, s. 13.
23
Por. Z. Pawłowski, Elementy ekonometrii, PWN, Warszawa 1981, s. 13−15.

Korzy ci z matematyzacji ekonomii

45

Prezes Royal Economic Society E.H. Phelps-Brown, w swoim inauguracyjnym przemówieniu pt. Zacofanie nauk ekonomicznych, w lipcu 1971 r. stwierdził, e podej cie matematyczne zasługuje na uznanie. Znajomo  matematyki
jest warunkiem koniecznym dobrze wykształconego ekonomisty24.
W ksice pt. Dylematy ekonomiczne (1992) Zbigniew Czerwi ski wyraził
pogld, e naley posługiwa si matematyk gdy jest niezbdna, czyli gdy dany
problem jest natury matematycznej. W tym przypadku zarówno do jego poprawnego sformułowania oraz rozwizania niezbdne okazuje si uycie odpowiednich poj matematycznych. Jednake szkodliwe s nie tylko niech i lk ekonomistów przed matematyk, ale równie matematyzacja ekonomii „na sił”
oraz twierdzenie, e tylko zmatematyzowane koncepcje mog rozwiza dylematy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej25.
Cenne spostrzeenia na temat przydatno ci i ostronego stosowania matematyki w ekonomii sformułowały Janine Brémond i Marie-Martine Salort. W pracy
Odkrywanie ekonomii (1994) francuskie autorki stwierdziły: „Pocztkuj cy ekonomi ci, jeeli nie s zbyt mocni w matematyce, mog w niej widzie sztuczn
przeszkod do poznania zjawisk ekonomicznych. Tym z kolei, którzy opanowali
t dyscyplin, moe zagraa, e zwiedzeni wewntrzn harmoni rozumowania
matematycznego utrac krytyczn postaw wobec kruchych podstaw analizy
ekonomiczno-matematycznej. Matematyczne modelowanie prowadzi czsto do
przyjmowania załoe , które kra cowo odbiegaj  od rzeczywisto ci oraz do
pomijania tego, co do matematycznego modelowania si nie nadaje. Rozpowszechniona moda na stosowanie przez ekonomistów narzdzi matematycznych
mo e prowadzi do tego, e wyrafinowane techniki kry bd banalne wnioski.
Wspomniane problemy nie powinny jednak zniechca do wykorzystywania
matematyki w ekonomii. Jzyk matematyki jest bardzo precyzyjny. Jego stosowanie eliminuje dwuznaczno  tego, co zostało w nim wyraone. Jest on ponadto niezbdnym instrumentem pomiaru zjawisk ekonomicznych”26.
Na zalety podej cia matematycznego zwrócił uwag Alpha Chiang. Uwaał
on, e ekonomia matematyczna w istocie nie róni si od ekonomii niematematycznej zakresem i przedmiotem bada , aczkolwiek s  to inne podej cia do
analizy ekonomicznej. Ekonomia matematyczna wyraa załoenia i wnioski,
wykorzystuj c symbole matematyczne i równania, natomiast ekonomia niematematyczna posługuje si słowami i zdaniami. Poniewa w definicjach symboli
stosuje si zwykłe słowa, nie ma wic rónicy midzy symbolami i słowami.
Natomiast bezdyskusyjny jest fakt, e symbole matematyczne s wygodniejsze,
24
Por. E.H. Phelps-Brown, Zacofanie nauk ekonomicznych [w:] Kryzys współczesnej bur uazyjnej ekonomii politycznej (Wybór tekstów bur uazyjnych ekonomistów i socjologów), Instytut
Badania Współczesnych Problemów Kapitalizmu, Warszawa 1975, s. 53 i 60.
25
Por. Z. Czerwiski, Dylematy ekonomiczne, PWE, Warszawa 1992, s. 9.
26
J. Brémond, M.M. Salort, Odkrywanie…, s. 277.
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a sformułowania wyraone w jzyku matematycznym bardziej zwizłe i precyzyjne. Podej cie matematyczne zmusza równie do jawnego formułowania
przyjmowanych załoe , stanowicych warunek stosowania twierdze matematycznych. Natomiast przyjmowanie milczcych załoe mo e prowadzi do nieporozumie i błdów. Ekonomi ci powinni równie czerpa w wikszym stopniu
z istniejcego aparatu matematycznego. Przykładowo równania  w przeciwie stwie do metody geometrycznej  pozwalaj obej  ograniczenia zwizane
z liczb wymiarów wiksz ni 3. W powyszym wietle nieuzasadniony wydaje
si wic zarzut, e zmatematyzowane teorie s nierealistyczne, podkre lał autor
Podstaw ekonomii matematycznej (1994). Kada teoria, która ma wyja ni okrelony wycinek rzeczywisto ci  bez wzgldu na wykorzystany j zyk  uwzgldnia jedynie najbardziej istotne czynniki i powizania, jest wic konstrukcj wyabstrahowan z rzeczywistego wiata27.

4. Krytyka stosowania narz dzi matematyki w ekonomii
Nie wszyscy ulegli jednak trendowi matematyzacji królowej nauk ekonomicznych. Formalizacja ekonomii napotkała opór ze strony przedstawicieli wielu
szkół. Przeciwnikami matematycznej formalizacji byli niektórzy przedstawiciele
szkoły klasycznej i marksi ci, a take reprezentanci szkoły historycznej, instytucjonalizmu, szkoły psychologicznej (pierwszej oraz trzeciej „generacji”) oraz
szkoły fryburskiej. Adwersarze matematyzacji w ogóle lub naduywania matematyki w ekonomii uwaali, e nauki tej, z uwagi na społeczny charakter, nie
naley przekształci w nauk cisł.
John Maynard Keynes, który w swoim epokowym dziele, jakim była Ogólna
teoria zatrudnienia, procentu i pieni dza (1936), nie stronił od j zyka matematyki, krytycznie odniósł si  do formalizacji i metod, w których stosuje si
symbole matematyczne. Brytyjski ekonomista uwaał, e współczesna jemu
ekonomia matematyczna zawierała zwykłe nie cisłe gl dzenie. Bezu yteczne
pretensjonalne symbole zamazuj  obraz zło onych rzeczywistych zjawisk oraz
współzale no ci wystpujcych mi dzy nimi. Trudno ci przysparza równie 
konieczno  przechowywania „w pami ci” skomplikowanych ró niczek, zamieszczanych na wielu stronach algebraicznych wywodów. Natomiast zwyczajne wnioskowanie pozwala ledzi tok rozumowania oraz wykonywane
przez badacza czynno ci. Znaczenie u ywanych słów nie ulega zmianie. Okoliczno ci te pozwalaj  zachowa „w pami ci” niezbdne warunki i zastrze e-

27

Por. A.C. Chiang, Podstawy ekonomii matematycznej, PWE, Warszawa 1994, s. 15−16.

Korzy ci z matematyzacji ekonomii

47

nia, a take uwzgl dni   twierdził autor rewolucji naukowej w ekonomii 
wprowadzane poprawki28.
Jarosław Semkow stał na stanowisku, e cech teoretycznych koncepcji,
subtelnie wykorzystujcych matematyczne narzdzia, jest wyłcznie nienaganna
architektonika. Z uwagi na ich oderwanie od rzeczywistego wiata, dla autora
Sporu o metod (1974) nauka w tym uj ciu przypomina ekonomi pozoru29.
Skrajnie sceptyczny pogld co do metodologicznych
sukcesów zmatematy
zowanej ekonomii wielokrotnie wyraał Seweryn urawicki. W ksice Metody
i techniki bada ekonomicznych (1980) autor zaznaczył, e szerokie stosowanie
algorytmów matematycznych w rozwaaniach ekonomicznych
doprowadziło do

mylnej identyfikacji metod docieka i technik bada . S. urawicki stał na stanowisku, e matematyka jako metoda docieka nie odegrała kluczowej roli
w naukach ekonomicznych, a w zwizku z tym nauki te nie mog by traktowane jako nauki cisłe. Ro nie natomiast znaczenie matematyki jako techniki badawczej. Jednake znajduje ona zastosowanie jedynie w badaniach stabilnych
zjawisk gospodarczych oraz w dokładnie poznanych prawidłowo ciach ycia
gospodarczego. Odkrycie nowych prawidłowo ci mo e by tylko zasług refleksji, a nie matematyki. Chocia zwiksza si krg zwolenników wykorzystywania
matematyki w ekonomii, to jednak pozostanie ona pomocna wyłcznie jako instrument, jako technika badawcza, przede wszystkim badania rónego rodzaju
struktur. Fakt, e przy uyciu samej matematyki ekonomista nie jest w stanie
zrozumie i wyja ni problemów natury gospodarczej, staje si ogromn barier
wykorzystywania matematyki w analizie zjawisk gospodarczych. Niektóre wy
siłki zwolenników matematycznej omnipotencji przypominaj  zdaniem S. urawickiego  próby wtłoczenia skomplikowanych problemów ekonomicznych
w równania pierwszego i drugiego stopnia30. 
Dla wzmocnienia swego stanowiska S. urawicki przywołał pogldy przeciwników matematyzacji ekonomii. I tak Charles Gide zarzucił ekonomistom
zmatematyzowanym naduycia w stosowaniu matematyki. Jego zdaniem zwolennicy matematyzacji ekonomii tylko dla efektu zewntrznego stosuj banalne
wywody w algebraicznej formie, nie przyczyniaj c si do lepszego wyja nienia
nurtujcych problemów gospodarczych. Do grona przeciwników naduywania
matematyki w ekonomii naleeli równie John Elliot Cairnes, Władysław Bortkiewicz i Wilhelm Lexis. Kwestionowali oni zasadno  stosowania niektórych
technik matematycznych, m.in. analizy matematycznej, do bada ycia gospo28

Por. J.M. Keynes, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pienidza, wyd. 3, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 270.
29
Por. J. Semkow, Spór o metod. Teoriopoznawcze i metodologiczne aspekty ekonomii politycznej, PWN, Warszawa 1974, s. 265.
30
Por. S. urawicki, Metody i techniki bada ekonomicznych. Zagadnienia epistemologiczne
i metodologiczne, PWE, Warszawa 1980, s. 369−373.
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darczego. Zamiast praktycznych efektów tworzy si pozornie cisłe koncepcje
ukrywaj ce merytoryczne braki, nierealne załoenia i nielogiczne wypowiedzi.
W ten sposób powstały nonsensowne, chocia zmatematyzowane koncepcje
ekonomiczne. Z pewn rezerw do stosowania matematyki w ekonomii odnosili
si równie najwybitniejsi twórcy ekonomii matematycznej i ekonometrii. Jan
Tinbergen przestrzegał przed nadmiernym optymizmem, gdy dotychczasowe
efekty stosowania matematyki w badaniach ekonomicznych nie rekompensuj 
ponoszonych rodków. Wykorzystywane narzdzia matematyki nie pomogły
rozwi za wa kich problemów gospodarczych. W wielu przypadkach algorytmy matematyczne okazały si  zupełnie zb dne, natomiast w zło onych zagadnieniach nie zdołano uzyska  pozytywnych rezultatów. Zdaniem R.M. Solowa
i T.C. Koopmansa niektóre zmatematyzowane wytwory s dla ekonomii zupełnie trywialne. Pogldy Hansa Mayera na temat zasadno ci stosowania matematyki w ekonomii równie cechował sceptycyzm. Zdaniem reprezentanta szkoły
austriackiej reguły matematyczne nie odwzorowuj rzeczywisto ci gospodarczej. Dotyczy to szczególnie matematycznej teorii równowagi ogólnej. Głosów
krytyki pod adresem ekonomii matematycznej nie szczdził równie Wilhelm
Röpke. Zarzucał on fachowym czasopismom ekonomicznym, e czsto przypominaj one periodyki z zakresu nauk przyrodniczych. Niektóre pojcia wyraone
w j zyku matematyki, m.in. mnonik i elastyczno  popytu, wywołuj  jedynie
złudzenie dokładno ci, gdy tymczasem powinny odzwierciedla stosunki zalene od  trudnego do wyliczenia  zachowania ludzi. Krytyk matematycznej teorii ekonomicznej przeprowadził równie japo ski ekonomista M. Morishima.
Uwaał on, e nastpuje jej przekształcenie w jałow i coraz bardziej abstrakcyjn teori31.
Zarzuty naduywania matematyki w ekonomii dotycz jedynie traktowania
rozumowania matematycznego jako metody bada , natomiast w adnym wypadku nie jako techniki. W tej roli narzdzia matematyki przynosz pozytywne
wyniki. Wszake nie oznacza to, e stosowanie algorytmów matematycznych
pozwoli usun napotykane problemy analizy ekonomicznej. Autor ksiki
Metody i techniki bada ekonomicznych dostrzegał poyteczn rol technik matematycznych na etapie rozwizywania problemów techniczno-ekonomicznych.

W zwizku z powszechniejszym stosowaniem maszyn elektronicznych S. urawicki przewidywał wzrost mo liwo ci stosowania technik matematycznych. Ich
przydatno  potwierdziły prace matematyków i ekonomistów radzieckich, z Leonidem Witalijewiczem Kantorowiczem, Wasilijem Niemczynowem i Wiktorem
Nowoyłowem na czele. Potrzeba stosowania technik matematycznych istnieje
w przypadku tych rozwaa ekonomicznych, w których wystpuj  relacje ilociowe, wymagaj ce konkretnych wylicze , m.in. w rachunku dochodu narodo31

Por. ibidem, s. 372−375.
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wego czy bilansu przepływów midzygałziowych, a take przy tworzeniu
32
wszelkich planów
 gospodarczych .
Według S. urawickiego samo zastosowanie narzdzi matematyki nie zapewnia poprawnego rozwizania problemu gospodarczego. Formuły matematyczne
jedynie opisuj w swym j zyku, ale nie tłumacz prawidłowo ci wystpujcych
w yciu gospodarczym. Najwyej mog one odwzorowywa niektóre aspekty
rzeczywistej gospodarki, ale ich nie wyja niaj, konstatował autor Metod i technik bada ekonomicznych33.

Posługiwanie si narzdziami matematyki nie daje  dodał S. urawicki
w rozprawie pt. Drogi docieka ekonomicznych (1977)  mo liwo ci wniknicia
w istot zjawisk gospodarczych, tworzy jedynie pozory rzetelno ci prowadzonych bada ekonomicznych. Matematyzacji ekonomii nie naley zatem interpretowa jako jej unaukowienia34.
W pracy zatytułowanej W poszukiwaniu teorii ekonomicznej jutra (1987)
S. urawicki stwierdził, e twórcy modeli matematycznych troszcz si jedynie
o poprawno  swych konstrukcji, natomiast drugorzdnym problemem jest
prawdziwo  ich załoe . W modelach tych pomijane s równie warunki społeczne i historyczne, czyli aspekty jako ciowe zjawisk ekonomicznych35.
W ksice pt. Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna (1987), John
Kenneth Galbraith z dezaprobat odnotował, e to wiat akademicki chce traktowa ekonomi jako nauk cisł. Reprezentanci nauk społecznych, w tym
ekonomii, d do przekształcenia swych nauk na wzór fizyki, chemii czy biologii. Tak my lcy ekonomi ci uwaaj, e wystarczy rozpozna i przedstawi
w matematycznej formie najwaniejsze twierdzenia ekonomiczne, aby wiedza ta
stała si wiecznie aktualna. W ten sposób wyraone i niezmienne prawdy pozwoliłyby ekonomistom uznawa uprawian dziedzin wiedzy za nauk cisł.
Niestety, tak ujmowana ekonomia  podkre lał J.K. Galbraith  nie odwzorowuje permanentnie zmieniajcego si ycia gospodarczego, stajc si godn ubolewania przestarzał nauk. Uwaał, e niezwykle zrónicowana i chaotyczna rzeczywisto  gospodarcza wymyka si matematycznym formułom36.
Zdaniem Elizabeth Corcoran i Paula Wallicha coraz powszechniejsze formułowanie teorii ekonomicznych z wykorzystaniem matematyki stało si przedmiotem ostrych sporów midzy ekonomistami. W XIX w. ekonomi ci ulegli
fascynacji matematyk. Apogeum zainteresowania królow nauk przez ekonomistów nastpiło po II wojnie wiatowej. Tendencji tej sprzyjały pewne okolicz32

Por. ibidem, s. 375−377.
Por. ibidem, s. 374.
34
Por. S. urawicki, Drogi docieka ekonomicznych, PWN, Warszawa 1977, s. 297 i 315.
35
Por. S. urawicki, W poszukiwaniu teorii ekonomicznej jutra, PWN, Warszawa 1987, s. 139.
36
Por. J.K. Galbraith, Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, PWE, Warszawa 1992,
s. 298−299.
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no ci. Za spraw matematyki  uwaali autorzy artykułu Strach przed matematyk (1992)  mona było bowiem precyzyjnie sformułowa teorie oraz zweryfikowa je na podstawie danych statystycznych. Matematyka dawała moliwo 
tworzenia technicznie kunsztownych modeli, które jednak nie dotykały ani podstaw ekonomii, ani jej najwikszych problemów. Pogld ten potwierdzali twórcy
ekonomii matematycznej, a zarazem laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. W. Leontief uwaał, e algebraiczne znaki przysłaniaj sens ekonomicznych faktów, dlatego te  nale y krytycznie spojrze  na entuzjastycznie stosowane formuły matematyczne. Natomiast J.K. Arrowa niepokoiła koncentracja
naukowców stosuj cych matematyk na poprawno ci formalnej w trakcie tworzenia teorii, czyli kwestiach waniejszych dla matematyki ni ekonomii. Równie w procesie edukacji ekonomicznej pojawiaj si  jak zauwayli E. Corcoran
i P. Wallich  liczne błdy, gdy nacisk kładzie si nie na rozwizywanie praktycznych problemów gospodarczych, ale na formalne procedury i narzdzia badawcze. W istocie problemem nie jest wyrafinowana matematyka stosowana
w nadmiarze, ale brak wiadomego uzasadnienia stosowania konkretnych formuł
matematycznych dla poszczególnych problemów gospodarczych. Łatwo  ulegania matematyce nie idzie w parze z osigniciami ekonomii w rozwizywaniu
rzeczywistych problemów. Została wic zachwiana równowaga midzy matematyczn formalizacj a rozwojem teorii ekonomii. W zwizku z tym w ostatnich
dekadach XX w. uaktywnili si zdecydowani oponenci matematyzacji ekonomii.
Uwaaj  oni, e głównym efektem zainteresowania ekonomistów wyrafinowanymi narzdziami matematyki jest zuboenie i hamowanie rozwoju teorii ekonomii, twierdzili E. Corcoran i P. Wallich37.
Pogł bione refleksje na temat dychotomii mi dzy nauk formalistyczn
i nauk empiryczn zawarł Thomas Mayer w ksice pod znamiennym tytułem
Prawda kontra precyzja w ekonomii (1993). Przywołany metodolog ekonomii
zwrócił uwag, e w wiecie nauki matematyka traktowana jest jako jzyk nauki, dlatego te zastosowanie matematyki w ekonomii nadało naszej dziedzinie
wiedzy bardziej naukowy charakter. Chocia ekonomia dysponuje szerokim arsenałem coraz lepszych technik obliczeniowych oraz danych empirycznych,
a badaniom ekonomicznym po wica si obecnie wicej czasu ni w XIX w., to
jednak wielu ekonomistów sceptycznie ocenia ten kierunek rozwoju ekonomii.
Wassily Leontief poddał krytyce tworzenie modeli, które zostały sformułowane
przy u yciu matematyki, ale koncentracja na formalnej stronie tych konstrukcji,
przeraajco przepełnionych znakami algebraicznymi, przysłania efemeryczn
tre . T. Mayer przypuszczał, e ten kierunek rozwoju ekonomii nie satysfakcjonuje wikszo ci ekonomistów. Zadowoleni wydaj  si jedynie abstrakcyjni teoretycy, dla których poprawne logicznie i eleganckie modele matematyczne  bez
37

Por. E. Corcoran, P. Wallich, Strach przed matematyk, „ wiat Nauki” 1992, nr 3, s. 97−98.
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wzgldu na tre   przedstawiaj wiksz warto  oraz zapewniaj dostp do
renomowanych czasopism i wydawnictw oraz stałych etatów. Z cał stanowczoci autor ksiki Prawda kontra precyzja w ekonomii podkre lał, e efektem
nadmiernej formalizacji prac ekonomicznych mog by wtpliwe wnioski. Z tego
te powodu teorie formalistyczne powinny mie ograniczone zastosowanie38.
Milton Friedman  podczas rozmowy odbytej w 1996 r. z Brianem Snowdonem i Howardem R. Vanem  z niepokojem obserwował kierunek rozwoju ekonomii u schyłku XX w. Zdaniem laureata Nagrody Nobla współczesna ekonomia
przestaje koncentrowa si na rzeczywistych problemach gospodarczych, a skupia si na metodologii bada . W coraz wikszym stopniu nauka ta przekształca
si w gał matematyki, dostpn dla wskiego grona specjalistów. M. Friedman
uwa ał, e ekonomia zabrn ła nawet za daleko, czego efektem s trudno ci
w zrozumieniu literatury fachowej, która wychodzi poza wski obszar zainteresowa poszczególnych ekonomistów. Według ameryka skiego noblisty ten kierunek rozwoju ekonomii wiadczy o pogorszeniu jako ci bada ekonomicznych39.

5. Podsumowanie
Powysze rozwaania, prezentuj ce argumenty i opinie ekonomistów z rónych szkół i kierunków na temat korzy ci oraz obaw zwizanych ze stosowaniem narzdzi matematyki, skłaniaj do ich porównania oraz wyciagnicia
wniosków.
Uyteczno  matematyki dla ekonomii wynika z faktu, e zjawiska gospodarcze maj  charakter ilo ciowy, std prawidłowo ci wystpuj ce midzy nimi
mo na opisa jzykiem matematyki. Bez wtpienia rozumowanie oraz duy zakres narzdzi, jaki matematyka ma do zaoferowania ekonomii, moe przynie 
wiele korzy ci. Najbardziej widoczn jest przyspieszony rozwój tej dyscypliny,
jaki miał miejsce po 1871 r., odkrycie wielu praw ekonomicznych, sformułowanie nowych teorii i modeli, modyfikacja i weryfikacja wcze niejszych koncepcji,
a take u ci lenie poj, praw, modeli i teorii. Ogromn zalet stosowania matematyki w ekonomii jest mo liwo  uchwycenia wszystkich zjawisk i wielko ci
gospodarczych (zalenych od bardzo wielu zmieniaj cych si czynników) jednocze nie oraz wystpujcych midzy nimi współzaleno ci. Efektem stosowania jzyka matematyki w ekonomii jest wic jej uteoretyzowanie.
38

Por. T. Mayer, Prawda kontra precyzja w ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 1−14, 18 oraz 20.
39
Por. B. Snowdon, H.R. Vane, Rozmowy z wybitnymi ekonomistami, Dom Wydawniczy
Bellona, Warszawa 2003, s. 189.
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Natomiast ekonomia opisowa nie była w stanie odkry tylu prawidłowo ci,
czy choby zawiłych zwizków współzaleno ci, które wystpuj  midzy zjawiskami gospodarczymi. Nie oznacza to wcale, e ekonomia opisowa staje si
zbdna. Przeciwnie, ekonomia opisowa, łcznie z ekonomi matematyczn, daje
jeszcze wiksz moliwo  zrozumienia i poprawnego opisu zmieniaj cej si
rzeczywisto ci gospodarczej.
Poniewa stosowanie matematyki budzi sprzeciw wielu sceptyków, dlatego
ekonomia matematyczna musi permanentnie potwierdza przydatno  wypracowanych przez ni twierdze . Troska o elegancj matematycznych sformułowa sprawia, e niektóre teorie s nadmiernie wyabstrahowane, nie odwzorowuj rzeczywistej gospodarki. Powysza uwaga czyniona przez adwersarzy
ekonomii matematycznej nie moe by lekcewaona. Zmatematyzowane koncepcje naley budowa tak, aby były zrozumiałe nie tylko dla osób wtajemniczonych, ale dla szerszego gremium ekonomistów.
Bez wtpienia zakres bada ekonomicznych z u yciem narzdzi matematyki
bdzie si poszerzał. Stosowanie jzyka matematyki b dzie przyspieszał rozwój
ekonomii. Nie naley wic hamowa procesu matematyzacji ekonomii, matematyczna formalizacja jest ze wszech miar podana. Jednake przyszła zmatematyzowana ekonomia nie moe sta si nauk ezoteryczn. Znacznie waniejsze
s precyzja i prawda, a nie elegancja. Wybór metody docieka powinien by
podporzdkowany głównemu celowi bada , jakim jest denie do poznania
prawdy.
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The Benefits of the Mathematization of Economics
The application of the language of mathematics in economics has a relatively short history;
nevertheless, it is the mathematised economists who have exerted the greatest influence on the
development of the economic theory in the last two centuries. The use of mathematical equipment
provided a possibility of formulating clearly defined concepts, discovering new rules in the
economic life and developing new, more accurate and concise theories and models. This approach,
however, was not commonly accepted. Those economists who favoured descriptive methods
opposed mathematised concepts as incomprehensible. The advocates of descriptive economics
believe that attention given to precision and form led to the excessive abstracting of economics
from reality. Finding some common ground might turn out to be a good solution. It implies that
mathematised economists and the advocates of descriptive methods should give more attention to
their opponents’ views. The convergence of mathematical economics and descriptive economics
should contribute to a more comprehensive development of the theory of economics and prevent it
from becoming esoteric science.
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