Copyright © Grzegorz W. Kołodko, 2013

Recenzenci:
Prof. dr hab. Witold Małecki
Prof. dr hab. Ryszard Michalski

Projekt okładki
Paweł Panczakiewicz / PANCZAKIEWICZ ART.DESIGN
Redakcja
Ewa Charitonow
Korekta
Grażyna Nawrocka
Indeks
Zofia Wiankowska-Ładyka
Redakcja techniczna i łamanie
Jacek Kucharski

ISBN 978-83-7839-469-3
Warszawa 2013
Wydawca
Prószyński Media Sp. z o.o.
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
www.proszynski.pl
Druk i oprawa
DRUK-INTRO S.A.
88-100 Inowrocław, ul. Świętokrzyska 32

Wszystkim – na lepszą przyszłość

Spis treści

Na dobry początek
Część pierwsza
Dlaczego ekonomiści tak często nie mają racji
I.	Ekonomia uczciwa, czyli czym jest współczesna ekonomia,
a czym być powinna
II.
Czy gospodarcza przyszłość da się zaprojektować?
III. Przydatność ekonomii w kreowaniu rzeczywistości
IV. Globalizacja – incydent historii?
V.
Rynek i państwo w epoce globalizacji

9
15
16
53
70
91
126

Część druga
Zagrożenia i szanse – czego więcej?
VI. 	 Gospodarka bez wartości jest jak życie bez sensu
VII. 	 Międzynarodowe porozumienia i nieporozumienia
VIII. 	 Społeczne i ekologiczne granice wzrostu
IX. Jeszcze jedna wędrówka ludów
X. 	 Biedni i bogaci 	
XI. Czy zbawi nas postęp techniczny? 	
XII. 	Kto więcej wie, tego na wierzchu, czyli rola mądrości,
wiedzy i umiejętności
XIII. 	 Zanim wybuchnie pokój

316
339

Część trzecia
Jak uciec do przodu
XIV. Wiek Azji z cywilizacją euroatlantycką w tle?
XV. 	 Nowy Pragmatyzm, czyli ekonomia umiaru
XVI. 	Czy czeka nas happy end?

351
352
377
396

Na jeszcze lepszy koniec

408

Przypisy bibliograficzne
Indeks		

411
423

163
164
190
212
243
274
298

CZĘŚĆ PIERWSZA
Dlaczego ekonomiści
tak często

nie mają racji

Rozdział I

Ekonomia uczciwa, czyli
czym jest współczesna
ekonomia, a czym być
powinna

(…)
Minęły bezpowrotnie czasy, kiedy siedząc w swym gabinecie, wielki uczony mógł
tworzyć nową teorię, która rewolucjonizowała myślenie o gospodarowaniu. To było
możliwe w wiekach XVIII i XIX, może jeszcze ostatni raz w wieku XX, za czasów
Keynesa, ale nie jest już realne w wieku XXI. Fundamentalne dzieło, które wywarło
największy wpływ na ewolucję myśli ekonomicznej w XX wieku, to napisana w roku
1935 i opublikowana rok później praca Keynesa o mechanizmach funkcjonowania
gospodarki rynkowej i sposobach oddziaływania na koniunkturę gospodarczą20.
Teraz, ze względu na olbrzymie zróżnicowanie gospodarczej materii, nie mógłby
napisać takiego dzieła albo zatrzymać musiałby się na zbyt wysokim stopniu uogólnień. Analogie do innych dyscyplin rzucają się tu w oczy, bo to też nie czasy Edisona
czy Eastmana, to nie czasy wynalazków geniuszy z garażu, lecz wielkich centrów
badawczo-rozwojowych i interdyscyplinarnych, ogromnych, drogich, wieloletnich
programów. Ale przebłyski geniuszu zawsze się zdarzają i wielce się przydają. Jeśli
pojawiać będą się również na niwie ekonomii – dobra nasza.
Z tych rozważań nieodparcie płynie wniosek, że ekonomia przyszłości musi
być heterodoksyjna. Czasy ortodoksji, wyrażające się w homogenicznych szkołach
ekonomii, w jednoznaczności głoszonych tez, minęły bezpowrotnie. Ekonomiści,
którzy krnąbrnie upierają się przy swoich modelach, jako jedynie słusznych i, co
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gorsza, mających zastosowanie do każdej na pozór podobnej sytuacji w czasie i przestrzeni, coraz częściej nie mają racji. Skomplikowała się badana materia – otaczająca nas zewsząd rzeczywistość środowiskowa, gospodarcza, społeczna, kulturowa
i polityczna, a także technologiczna – komplikują się przeto i występujące w jej
obrębie zależności, które chcemy zrozumieć i próbujemy opisać. Ogarnięcie tego,
co się dzieje, wymaga wielowątkowości, odejścia od tradycyjnej ekonomii głównego
nurtu (niektórzy z lubością używają w tym miejscu anglicyzmu – ekonomia mainstreamowa, choć „Polacy nie gęsi, iż swój język mają”), czyli właśnie heterodoksji
w miejsce zużytej ortodoksji. Już nie ma starych, świętych kanonów, rzeczywistość
bowiem zmieniła się jakościowo.
Ekonomia przyszłości w coraz mniejszym stopniu będzie zmatematyzowana
i sformalizowana, a w relatywnie rosnącym zakresie będzie osadzona w kontekście
kulturowym. W akademickich podręcznikach wieku XXI proporcje słów i wzorów
oraz narracyjnych wywodów i wykresów będą zmieniać się na korzyść tych pierwszych – odwrotnie niż działo się w wieku XX. Na wydziałach ekonomii i w szkołach
biznesu trzeba wykładać więcej antropologii i kulturoznawstwa. Nie kosztem matematyki i ekonometrii, lecz obok nich. Ta opinia w przyszłości będzie coraz bardziej
oczywista; dzisiejsza sugestia stanie się jutrzejszym kanonem.
Niektórzy ekonomiści szczególne nadzieje pokładają w sprzęganiu ekonomii
behawioralnej z tradycyjną makroekonomią, widząc w tej pierwszej instrument
doskonalenia tej drugiej. Jeśli wyłoni się z tego coś praktycznie twórczego, być może
mniej będzie pomyłek w polityce makroekonomicznej. Ale może też zrodzić się jakiś
ekonomiczny Frankenstein, który będzie nas prowadził na manowce. Nie od dziś
i nie od wczoraj uważam, że bez lepszego zrozumienia behawioralnych przesłanek
braku racjonalności nie da się ogarnąć podłoża błędów w polityce gospodarczej.
Jednak nie mam też wątpliwości, że nie da się jej tak ustawić, aby decyzje polityki
optymalizować w oparciu o behawioralne modele opisujące racjonalność i nieracjonalność zachowań. Dobry makroekonomista potrafi wyjaśnić, na czym polegały
błędy amerykańskiego banku centralnego Fed (skrót od ang. Federal Reserve System, czyli System Banków Rezerwy Federalnej), które nie zablokowały narastania
przesłanek kryzysu gospodarczego, jak i taką politykę prowadzić, aby uniknąć
podobnych wpadek w przyszłości, bez opierania się na wyrafinowanych modelach
behawioralnej ekonomii. Kolejny raz może nam grozić przerost formy nad treścią.
Kusi ekonomistów behawioralnych, aby przyjąć, że skoro jakże często nie jesteśmy racjonalni, to zamiast upierać się przy tym, iż racjonalni być powinniśmy, i czynić
teoretyczne uogólnienia przy takim założeniu, warto spróbować modelować alternatywne teorie nieracjonalnych czy nie do końca racjonalnych zachowań. Sprzyjać
temu może komputeryzacja wykorzystująca więcej lepszych danych z jednej strony
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oraz dorobek innych nauk, od fizyki do neurologii (ang. neuroscience), z drugiej.
Zrodzić z tego może się neuroekonomia. Tylko się nie denerwujmy…
A może w przyszłości ekonomia teoretyczna stawać się będzie po prostu instrumentem ekonomii empirycznej? Czy podążamy w takim kierunku? Coraz więcej
jest sytuacji, w których nie trzeba czynić założeń co do przedmiotu badań, ponieważ
można oprzeć się na bogatej faktograficznej empirii. W USA powiadają, że wszystkie informacje można znaleźć gdzieś na którymś twardym dysku. Tak naprawdę to
nawet tam jeszcze nie wszystkie – i wciąż jakże często nie wiadomo, na którym
dysku – ale pola empirycznych badań w porównaniu z tym, co było i jest, niepomiernie się rozszerzają.
Skądinąd jest interesujące, jak historia zatacza koło i znowu, podobnie jak
w czasach centralnego planowania, lokuje się duże nadzieje w gigantycznych możliwościach superkomputerów. Podczas gdy już coraz trudniej spotkać weteranów czasów scentralizowanej gospodarki nakazowej – marzących onegdaj o takich mocach
obliczeniowych, jakie współcześnie ma superkomputer Titan, które mogłyby służyć
optymalnemu planowaniu – pojawia się coraz więcej ekonomistów przekonanych,
że scentralizowane obliczenia komputerowe będą w przyszłości służyć ograniczaniu, a nawet eliminowaniu ułomności rynku. W jakiejś mierze tak będzie, ale nie
należy po tym kierunku ewolucji myśli ekonomicznej obiecywać sobie zbyt wiele,
bo komputery będą liczyć, a ekonomiści znowu się przeliczą.
Pewne rzeczy trzeba zaobserwować, inne policzyć, a jeszcze inne wydumać. Znaczący ekonomista swoich czasów Vilfredo Pareto (1848–1923), do dorobku którego
jeszcze współcześnie sięgamy, mawiał, że jak nie zna ceny pomidorów – który to
parametr potrzebny mu był do rozwiązania skomplikowanego wielopoziomowego
układu równań – to się nad tym nie głowi, tylko wysyła gosposię na targ, by sprawdziła, po ile są te pomidory. Teraz już nie wystarczy spojrzeć na rynkowe notowania,
potem wrzucić dane do wyrafinowanego modelu komputerowego i upierać się przy
wynikach. Trzeba też wątpić i nieustannie krążyć między empirią a teorią, nie tylko
wiedząc, jak się liczy, lecz też nie zapominając, co i po co się liczy.
Stąd już niedaleko do kolejnego spostrzeżenia. Ekonomia musi być interdyscyplinarna. Stwierdzenie to może na pierwszy rzut oka razić. Jak to, dyscyplina ma być
interdyscyplinarna? Tak, tyle że może od teraz wypada mówić nie tyle o ekonomii
jako dyscyplinie nauk społecznych, ile po prostu o interdyscyplinarnej ekonomii albo,
jak kto woli, o interdyscyplinarnym podejściu do badań procesów gospodarczych.
A to dlatego że wiele – coraz więcej – dzieje się na stykach. I tam jest najciekawiej.
Na styku gospodarki i społeczeństwa, które badają socjologia, psychologia społeczna, antropologia, historia, na styku społeczeństwa i polityki, którą badają nauki
polityczne i socjologia władzy, na styku gospodarki i środowiska naturalnego, które
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studiuje ekologia, na zetknięciu kultury z gospodarką, czym para się między innymi
antropologia, na związkach gospodarki z technologią, czym szczególnie interesują
się nauki o zarządzaniu, skądinąd stanowiące część nauk ekonomicznych. Tych
styków jest więcej. By nie gubić z pola widzenia tego, co istotne, trzeba patrzeć
przez zestaw stosownych soczewek, a nie tylko przez szkiełko jednego uczonego
w tradycyjnej, wąsko pojmowanej ekonomicznej mowie. Skoro zgadzamy się, że
myślenie ma przyszłość, to zgódźmy się też i z tym, iż interdyscyplinarne myślenie
ma wielką przyszłość. Tak w ogóle, jak i w szczególności w odniesieniu do gospodarowania i badającej go ekonomii.
(…)

Rozdział II

Czy gospodarcza

przyszłość da się
zaprojektować?

Nie licząc wróżbitów, od nikogo nie oczekuje się tylu wieści odnoszących się
do przyszłości co od ekonomistów. Jest to tym bardziej zdumiewające, że mało
kto tak często jak oni myli się nie tylko w sprawach teraźniejszości, ale nawet
co do lepiej czy gorzej rozpoznanej przeszłości. Wróżka, gdy źle odczyta, co tam
w fusach napisane, może stracić klienta. Ekonomiści nigdy. Aczkolwiek nie potrafią
dojść do porozumienia w sprawie źródeł Wielkiego Kryzysu lat 1929–33, są pytani
o przyczyny tego z lat 2008–13. Podczas gdy wydawać by się mogło, że w czasach
rozległego kryzysu zainteresowanie skupia się na teraźniejszości, są nieustannie
nagabywani o przyszłość. A jak nikt ich nie pyta, to i tak sami zajmują stanowisko.
Ilekolwiek by popełnili błędów w formułowanych hipotezach, wnioskach, teoriach,
skutecznie potrafią kreować niegasnący popyt na swoje usługi. Skoro ekonomistów
nie można się pozbyć, trzeba ich wykorzystać dla dobra sprawy.
Czy ekonomia w ogóle powinna zajmować się przyszłością? A jeśli tak – to jak?
Ma ją tylko przewidywać czy też współtworzyć? Jedno i drugie musi być niełatwe,
skoro przyszłość nie jest ani cykliczna, jak w zamierzchłych czasach, ani nie jest
procesem liniowym, w którym zdarzenia następują po sobie w sekwencji wyznaczonej przez ich kolejność w niedawnej przeszłości. Przyszłość jest przede wszystkim
zmienna, a skala tej zmienności jeszcze będzie rosła. Ale to nie oznacza, że żyjemy
w czasach nieprzewidywalnych i nic z tym zrobić nie można.
Projektowanie przyszłości to nie to samo co jej przewidywanie czy odgadywanie.
To dużo więcej niż bierne przewidywanie, ale zarazem zaledwie wstępny warunek
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jej kształtowania, bez czego marne czekałyby nas czasy. Przyjmowanie, że ludzie
utracili kontrolę nad biegiem własnej przyszłości, to coś więcej niż defetyzm. To strategiczny błąd. Niektórzy go popełniają, twierdząc, że nie tylko nie mamy w zasadzie
wpływu na to, co się wydarzy, lecz nawet nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć.
Nie podzielam takiego stanowiska.
Nie potrafimy przewidzieć poziomu wskaźników odzwierciedlających przyszły
stan pewnych zjawisk i procesów. Można zgadywać, jakie będą notowania dolara
do euro w noc sylwestrową roku 2023, ale wiedzieć tego ex ante nie sposób. Możemy
natomiast przewidzieć – a przynajmniej powinniśmy potrafić – czy wtedy jeszcze
będzie istniało euro, czyli czy przetrwa poważny kryzys z początków bieżącej dekady.
Rzecz bowiem nie w przewidywaniu poszczególnych konkretnych wydarzeń, ale
procesów charakteryzujących się rozpoznaną przez ekonomię logiką wzajemnych
powiązań. To drugie ujęcie ma charakter dynamiczny, co odróżnia je od pierwszego,
statycznego. Można się pomylić, bo znowu wiele zależy od trafności czynionych
założeń, ale to bynajmniej nie oznacza, że przyszłość jest nieprzewidywalna.
Nieprzewidywalna jest masa przyszłych konkretów, nieuniknionych incydentów
i swoistych wypadków przy ekonomicznej pracy, o których nadejściu nie mamy
– bo mieć zawczasu nie możemy – pojęcia. Niekiedy mogą one mieć daleko idące
konsekwencje dla determinantów i wyników gospodarowania. Nieprzewidywalność,
lub ograniczona przewidywalność, tam gdzie występuje, zwiększa pole niepewności
i niestabilności warunków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.
I choć pole to w przyszłości będzie większe niż dotychczas, nie czeka nas totalny
chaos i jakaś wielka ekonomiczna loteria. Nie można przewidzieć kolejnego wielkiego
tsunami czy katastrofalnego trzęsienia ziemi, ale jak będzie ocieplała się Ziemia,
przewidywać można i trzeba. Nie sposób przewidzieć szczegółowych notowań wskaźnika Dow Jonesa na nowojorskiej giełdzie, ale wiedzieć, od czego zależą ewentualne
zmiany ogólnego trendu, można. Nie można przewidzieć, która kobieta kiedy zajdzie
w ciążę, ale nie tak trudno prognozować, że pomiędzy rokiem 2045 a 2050 któraś
z nich urodzi 9-miliardowego mieszkańca globu. Z tego punktu widzenia przyszłość
to gigantyczny zbiór potencjalnych i realnych zjawisk i procesów rozciągający się
od totalnie nieprzewidywalnych do zupełnie oczywistych.
Ciekawe, że w odróżnieniu od języka angielskiego, język polski, podobnie jak
rosyjski i inne języki słowiańskie, uznaje wyłącznie „przyszłość” w liczbie pojedynczej. Podobnie jest ze słowem „polityka”, choć przecież tak naprawdę to jest wiele
„polityk”. Także co do tego, co będzie, nie czeka nas wszystkich jedna i ta sama
przyszłość, a wiele – no właśnie, czego? Skoro nie wiele rozmaitych „przyszłości”,
to na pewno niejednolita przyszłość, czyli różne jej rodzaje. Wracając na moment
do semantyki języka angielskiego, to nawet wyodrębniona w tym nurcie kulturowym
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dyscyplina wiedzy, którą tutaj poniekąd się paramy, nazywa się futures studies,
a więc (wiele, nie jedne) „studia nad przyszłościami” (wieloma, nie jedną) „albo
studia o przyszłościach” czy też „studia (wielu) przyszłości”. My zaś lingwistycznie
upieramy się, że studiujemy jedną przyszłość, choć czeka nas ich sporo…
Studia nad przyszłością – obojętnie jakakolwiek by ona była albo ilekolwiek by
ich było – to interdyscyplinarny przedmiot. Aby jeszcze bardziej namieszać, w literaturze przedmiotu napotkać można wyróżnienie futurologii i futurystyki, określając
tę pierwszą jako obecną wiedzę o przyszłości i drogach do niej prowadzących, a tę
drugą jako wykorzystywanie wiedzy o przyszłości w kształtowaniu teraźniejszych
procesów społeczno-gospodarczych. Według takiego rozróżnienia występuje tu
jakby analogia pomiędzy politologią a polityką21, acz można powiedzieć, że takie
rozróżnienie bardziej kojarzy się z ekonomią teoretyczną i stosowaną czy też, idąc
wcześniej zaprezentowaną linią rozumowania, z ekonomią opisową (deskryptywną)
i postulatywną (normatywną).
Gdy zatem mowa o przyszłości, łatwo o nieporozumienia, bo mieszają się wyobrażenia z pragnieniami, prognozy z projekcjami, oczekiwania z ekstrapolacją,
wizje z iluzjami, plany ze strategią. Wymieniłem aż dziesięć pojęć, a ich listę można
by wydłużyć, przy czym nie wszystkie z nich są domeną ekonomii zajmującej się
przyszłością. W ekonomii politycznej przyszłości należy wystrzegać się iluzji, ale
warto mieć wizję. Dobrze jest mieć wyobraźnię, ale nie wolno dać się uwieść nierealistycznym pragnieniom. Można czegoś oczekiwać, antycypując prawdopodobne
wydarzenia, lecz nie wypada opierać się na inercyjnej ekstrapolacji trendu z przeszłości. Warto sobie ten krajobraz nieco uporządkować, aby lepiej pojąć, jakie widoki
roztaczają się przed nami na przyszłość. Ze społecznego i ekonomicznego punktu
widzenia przyszłość nieustannie będzie się przed nami wyłaniać jako wypadkowa
przenikania się interesów, wartości i wiedzy, przy czym w poprzek tych wszystkich
trzech domen idzie wyobraźnia. Zacznijmy więc od niej.
Czy ekonomista powinien mieć wyobraźnię? Zdawkowo można by powiedzieć:
bezsprzecznie tak, tym bardziej że każdy ją ma, a więc i ludzie zawodowo parający się
studiowaniem zjawisk i procesów gospodarczych nie są z niej wyzuci. Wyobraźnia to
umiejętność kreowania w myślach czegoś odmiennego niż to, co znamy z dotychczasowych doświadczeń. Nie chodzi przy tym o wyobrażanie sobie totalnej fikcji – jak
tego noża na bezludnej wyspie – gdyż przerost wyobraźni może być niebezpieczny,
a co najmniej zwodniczy. Powiadamy czasami o kimś, że ma nadmiar wyobraźni,
co sugeruje, iż tym samym może nie starczać mu rozsądku i umiaru.
Nie można być dobrym ekonomistą, jeśli nie ma się odpowiednio rozwiniętej
wyobraźni. Nawet w przypadku klarownej, kompleksowo ogarniętej od strony intelektualnej przyczyny jakiegoś konkretnego zjawiska czy procesu ekonomicznego,
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już chwilę potem może coś nieoczekiwanego się wydarzyć, skomplikować, pojawić,
zamieszać. Ekonomista – zwłaszcza gdy chce powiedzieć coś sensownego o tym,
co nadchodzi – musi wiedzieć, co od czego i dlaczego tak, a nie inaczej zależy, ale
zarazem mieć wyobraźnię, że w odróżnieniu od zaszłości przyszłość ma dopiero
dostarczyć nowe fakty i może zajść coś innego, odmiennego, zaskakującego, nieznanego. Nie ma konieczności silenia się na przewidywanie nieprzewidywalnego,
ale jest potrzeba wyobrażania sobie wyobrażalnego.
Mnie samemu wyobraźni zabrakło, gdy po raz pierwszy zająłem się czynną polityką gospodarczą, a więc wdrażaniem do praktyki społeczno-ekonomicznej tego, co
wynikało z mojej wiedzy w nurcie ekonomii postulatywnej, czyli co robić, aby było
lepiej. Gdy wiosną 1994 roku zostawałem wicepremierem do spraw gospodarczych
i ministrem finansów, natychmiast stałem się politykiem i, jak powiadałem wtedy,
swoje własne odpowiedzi ekonomisty postrzegałem jako pytania dla polityka. Wyobrażałem sobie, że w gronie rządzącej koalicji zyskam pełne, wręcz bezwarunkowe
wsparcie dla realizacji ramowo wcześniej uzgodnionych koncepcji programowych,
natomiast opozycja będzie zachowywała się krytycznie, ale przyzwoicie, kierując
się przede wszystkim pragmatyzmem. Innymi słowy, w swojej naiwności uczonego
spodziewałem się, że mając merytorycznie rację, zasadniczą część czasu będę
poświęcał uprawianiu twórczej polityki gospodarczej (tejże policy po angielsku),
a tylko margines zajmie mi polityka, którą uważałem za domenę czegoś innego (to
ta politics). Błąd! Było odwrotnie, gdyż gros energii i czasu absorbowała każdego
bez mała dnia walka polityczna o to, aby przeprowadzać racjonalne, niekiedy wydawałoby się bezdyskusyjne posunięcia gospodarcze służące równowadze, wzrostowi i rozwojowi, a tego poświęconego stricte ekonomicznym rozważaniom było
relatywnie mniej.
Otwarta pozostaje kwestia, w jakiej mierze brak ekonomicznej wyobraźni jest
funkcją niedostatku umiejętności myślenia wyprzedzającego pojawienie się określonych zjawisk lub procesów, a w jakiej ekonomicznej ignorancji, zwłaszcza braku
wiedzy ze sfery ekonomii normatywnej, która pokazuje, jak wpływać może na
rzeczywistość użycie pewnych pomysłów wynoszonych z teoretyzowania. Grzeszą
przy tym niedostatkiem wyobraźni nie tylko ekonomiści-praktycy, czyli w skali
makro politycy, ale także, na poziomie mikro, menedżerowie. Najczęściej przytrafia
się to ekonomistom-teoretykom oderwanym od realnych procesów, a zwłaszcza
od podejmowania decyzji i dźwigania odpowiedzialności za ich skutki. Ileż to niedorzeczności odnośnie do tego, co i jak należy zrobić, można usłyszeć na rozlicznych
konferencjach i w środkach masowego przekazu, ileż kart papieru i przestrzeni
w sieci jest tym pokryte. Dobrymi radami ekonomiczne piekło wybrukowane.
Byłem, widziałem…

18

Dokąd zmierza Świat

Brak praktycznej znajomości realiów – uwarunkowań i skutków decyzji podejmowanych w sferze polityki gospodarczej i zarządzania – jest przyczyną masy naiwnych sugestii i błędnych podpowiedzi ekonomistów, którzy potem mają pretensje,
że nie są wysłuchiwani. W sali konferencyjnej wystarczy mieć rację, w sali parlamentarnej trzeba jeszcze mieć większość. Na seminarium w instytucie badawczym
przekonujące mogą być logiczne argumenty, na spotkaniu z rzecznikami grupowych
interesów co innego się liczy. Podczas gdy w naukowym periodyku o racjach decyduje gatunkowy ciężar teoretycznego wywodu, w konfrontacji z oczekiwaniami
społeczeństwa decydują wyobrażenia o gospodarce kształtowane nie przez naukowe
pisma. Stąd bierze się to, że niejednokrotnie obsadzenie stanowisk rządowych
przez wydawałoby się dobrze teoretycznie przygotowanych fachowców – także
tych wywodzących się z kręgów akademickich – praktycznie nie daje spodziewanych rezultatów. W rządzie jest się nie profesorem, lecz politykiem; w parlamencie
rzeczywistość się nie upraszcza jak w ekonomicznych modelach, lecz komplikuje.
Polityka to ciągłe starcie, które bierze się z konfliktogenności oczekiwań rozmaitych
podmiotów gospodarczych.
Wyobraźnia, gdy trzymać ją na wodzy, ułatwia nie tylko myślenie o przyszłości,
lecz także jej kształtowanie. Można mówić o naukowej wyobraźni w odróżnieniu
od wyobraźni fantazjującej. Ta pierwsza wyraża się w umiejętności kompleksowego
i wielowątkowego rozmyślania, swoistych intelektualnych spekulacji uwzględniających równocześnie wiedzę w postaci teoretycznych uogólnień prawidłowości
zaobserwowanych w przeszłości oraz alternatywne antycypacje wydarzeń i ich
ciągów, które z jakimś prawdopodobieństwem mogą czy wręcz muszą pojawić się
w przyszłości. Ta druga – wyobraźnia fantazjująca – też nie zaszkodzi, gdy nauka
o przyszłości sięga tam, gdzie wzrok nie sięga, ale zarazem, jeśli przez chwilę pozostać przy wzniosłych poetyckich odniesieniach, nie ma się głowy w obłokach,
lecz stąpa po ziemi.
(…)

