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ZNACZENIE EKSPERYMENTU
W METODOLOGII NAUK EKONOMICZNYCH
Streszczenie: Celem artykułu jest osadzenie eksperymentu w metodologii badań ekonomicznych. Prezentowane studium stanowi próbę połączenia podejścia ortodoksyjnego do konstruowania metody poznania w naukach ekonomicznych z podejściem heterodoksyjnym. Pierwsze nie traktuje ekonomii jako nauki eksperymentalnej, budując jej metodę na fundamencie
hipotetyczno-dedukcyjnym. Drugie przypisuje kontrolowanemu eksperymentowi znaczenie
narzędzia empirycznego, które może wzmacniać lub osłabiać potencjał wyjaśniający teorii
ekonomicznych. Autor proponuje uznanie metod eksperymentalnych za narzędzie poznania
w ekonomii, analogicznie jak w przypadku wnioskowania statystycznego.
Słowa kluczowe: metodologia ekonomii, ekonomia eksperymentalna, ekonomia behawioralna.

1. Wstęp
Przez wiele lat, bo praktycznie do końca pierwszej połowy XX wieku, ekonomia
obywała się bez eksperymentu jako narzędzia naukowego poznania. Wynikało to
z traktowania jej jako dziedziny zdecydowanie odmiennej od nauk przyrodniczych,
takich jak fizyka i chemia, w których obowiązują uniwersalne (niezależne od czasu
i miejsca obowiązywania) i bezwyjątkowe związki między zjawiskami. Związki te
przyjmują postać praw naukowych. O tak rozumianych prawach możemy mówić
wyłącznie w przypadku nauk przyrodniczych1.
Wobec opisanej natury nauk przyrodniczych wyznaczyć można fundamentalną
rolę eksperymentu w ich rozwoju. Odmienność ekonomii i nauk przyrodniczych
czyni zastosowanie eksperymentu jako jej metody przedmiotem potencjalnego dyskursu. Poza ograniczeniami eksperymentu w naukach przyrodniczych w przypadku
ekonomii pojawiają się dodatkowe, które wynikają z natury przedmiotu badań, jakim są zachowania podmiotów ekonomicznych.

1

Z. Czerwiński, Dylematy ekonomiczne, PWE, Warszawa 1992, s. 531-542.
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2. Umacnianie się kanonu hipotetyczno-dedukcyjnego
i rewolucja popperowska
Od połowy XIX wieku postępował proces wyparcia metody indukcyjnej, opisanej wyczerpująco przez Johna Stuarta Milla w 1843 roku2, przez metodę hipotetyczno-dedukcyjną. Przez wiele lat jej stosowanie miało charakter spontanicznego przyswojenia propozycji, która pojawiła się na początku XX wieku w pracach
przedstawicieli Koła Wiedeńskiego i pragmatyków amerykańskich3. Kanon metody
hipotetyczno-dedukcyjnej pojawił się w klasycznym artykule Hempela i Oppenheima4. Zgodnie z nim, naukowe wyjaśnienie faktu polega na dedukcji stwierdzenia
(explanandum) opisującego ten fakt. Przesłanki (explanans) są prawami naukowymi
i odpowiednimi warunkami początkowymi. Aby zaakceptować wyjaśnienie, explanans musi być prawdziwe. Wyjaśnienie naukowe polega na logicznym związku między stwierdzeniami. Explanandum jest konsekwencją explanans.
Celem dociekań Hempela i Oppenheima była rekonstrukcja struktury procesu
wyjaśniania naukowego z jednoczesnym wyznaczeniem kanonu jego poprawności.
Ich prace odpowiadały na pytanie, jak należy wyjaśniać zjawiska w sposób naukowy? Takie podejście było zgodne z powszechnym w tym czasie sposobie pisania
o metodzie nauki. W tym kontekście przełomem było opublikowanie przez Poppera
w 1935 roku książki Logik der Forschung5. Popper zmienił podejście do metodologii nauk, postulując przyjęcie rozgraniczenia między tym, co jest nauką, a tym, co
nią nie jest. W XIX wieku kryterium podziału polegało na stosowaniu metody indukcji. Wszelkie wyjaśnianie na niej oparte było nauką. Jeśli punktem wyjścia procesu wyjaśniania były obserwacje i eksperymenty prowadzące do uogólniających
je uniwersalnych praw, to można było uznać go za naukowy. Naturalna skłonność
człowieka do uogólniania przyswajanych obserwacji podlega błędowi logicznemu,
który dostrzegał już Hume. Nie ma pewności, że zdarzenia, które obserwowaliśmy
w przeszłości, będą występować w przyszłości. Gdyby nie wystąpiły, z prawdziwych przesłanek wynikałyby fałszywe wnioski.
Popper początkowo wskazał, że nie można udowodnić słuszności teorii naukowej. Można jednak udowodnić jej fałszywość. Za naukowe można uznać te twierdzenia, które mogą zostać sfalsyfikowane przez obserwacje empiryczne. W radykalnej
wersji falsyfikacjonizmu nie można odrzucić tej teorii, która oparła się negatywnemu
testowi empirycznemu. Wytyczając linię podziału między nauką i nie-nauką, Popper
nie traktował jej jako drogi do rozłącznego podziału dziedzin badawczych. KryteJ.S. Mill, Collected Works. A System of Logic Ratiocinative and Inductive, J.M. Robson (red.),
Routledge & Kegan, vol. 7 i 8, London 1973.
3
M. Blaug, Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa 1995, s. 38.
4
C.G. Hempel, P. Oppenheim, Studies in the Logic of Explanation, Pholosophy of Science, 1948,
15, s. 135-175.
5
Popper napisał nową wersję swojego dzieła po angielsku w 1959 roku, jej polskie tłumaczenie
ukazało się w 1977 roku. Wznowiono je w roku 2002, w dwudziestą piątą rocznicę pierwszego wydania.
2
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rium falsyfikacji posłużyło mu do wyznaczenia „skali naukowości”. Ze względu na
zróżnicowanie poziomów treści empirycznej poszczególnych dziedzin nauki Popper
wyznacza stopnie falsyfikowalności6. Jej skala na jednym krańcu pomieszczą fizykę
i chemię, mniej naukowe są geologia i astronomia, dalej nauki społeczne, a przeciwległy kraniec stanowią uznane za najmniej naukowe poezja i krytyka literacka7.
Wbrew bardzo często pojawiającym się opiniom nie należy traktować Poppera
jako ortodoksyjnego falsyfikacjonistę. Z całą pewnością był on świadom słuszności
prawa Duhema-Quine’a8. Zgodnie z nim nie można pojedynczej teorii obalić ostatecznie. Zawsze sprawdzamy ją wespół z warunkami ograniczającymi. Nie potrafimy w związku z tym wskazać na przyczynę obalenia. Utrzymując, że naukowca
powinna charakteryzować nie determinacja w odpieraniu zarzutów wobec wyznawanej teorii, a postawa krytyczna w stosunku do niej, Popper twierdził jednocześnie,
że falsyfikacja nie jest jednorazowym aktem o ostatecznej wymowie. „Faktem jest,
iż żadna teoria nie zostanie obalona definitywnie, gdyż zawsze można powiedzieć,
że wyniki eksperymentów nie budzą zaufania, lub że stwierdzone rozbieżności między wynikami eksperymentalnymi a teorią są tylko pozorne zanikną wraz z postępem myśli. (...) Dla tego, kto domaga się ścisłego dowodu (lub ścisłego obalenia)
w naukach empirycznych, doświadczenie nie stanie się nigdy źródłem pożytku i nie
wskaże popełnionych omyłek”9. Ostrożność Poppera w przypisywaniu falsyfikacji
znaczenia ostatecznego wyroku dla teorii, oparta na refleksjach z obszaru fizyki,
spełniającej w najwyższym stopniu kryterium naukowości, powinna być znacznie
bardziej wzmożona w przypadku nauk społecznych.
Jednym z gorliwych krytyków Poppera był jego uczeń Imre Lakatos. Krytyka
ortodoksyjnego falsyfikacjonizmu Poppera stała się dla Lakatosa punktem wyjścia
do budowy własnej koncepcji metodologicznej stanowiącej próbę połączenia falsyfikacjonizmu z paradygmatem Kuhna. Lakatos wprowadza perspektywę historyczną do metodologii nauki starając się wyjaśnić dynamikę wypierania jednych teorii
przez inne. Pierwszym istotnym elementem jego koncepcji było zdefiniowanie naukowych programów badawczych (NPB), czyli nielicznych zbiorów w większym
lub mniejszym stopniu powiązanych ze sobą teorii10. Konfrontacja NPB z falsyfikacjami przynosi rozszerzenie lub zawężenie jego zawartości, co czyni go odpowiednio postępowym lub degenerującym się. Postępowy NPB to taki, którego kolejne
wersje przynoszą „przyrost treści empirycznej”, czyli zapowiadają „nowy, nieprzewidywany dotąd fakt”. Postępowy empirycznie NPB to wyższa forma, w przypadK. Popper, Logika odkrycia naukowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 101.
M. Blaug, Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa 1995, s. 51.
8
R. Cross, Duhem-Quine Thesis, Lakatos and the Appraisal of Theories in Macroeconomics, The
Economic Journal, 1982, 92, s. 320-340.
9
K. Popper, Logika odkrycia naukowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 47.
6
7

10
I. Lakatos, The Methodology of Scientific Research Programmes: Philosophical Papers, vol. 1,
(red. J. Worrall, G. Currie), Cambridge University Press (wyd. VIII 1999), Cambridge 1978, s. 31.
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ku której „nadwyżka treści empirycznej zostaje potwierdzona”11. Przeciwieństwem
postępowego jest degenerujący się NPB, w którym dodaje się ad hoc uzupełnienia,
aby usunąć jego sprzeczność z nowymi faktami12. Postępowość lub degeneracja nie
jest cechą określaną na podstawie stanu w konkretnym momencie. Zaliczenie NPB
do postępowych nie jest konstatacją przyjętą raz na zawsze. Naukowe programy badawcze należy oceniać w dłuższej perspektywie czasowej, aby wychwycić moment,
w którym dotychczas uznany za postępowy zacznie się degenerować.
Wartościowanie programów badawczych dla Lakatosa opiera się na konfrontacji zdolności predykcyjnych naukowych programów badawczych. Lepszy będzie
ten, który oprócz wyjaśnienia wszystkich zdarzeń przewidzianych przez konkurenta
przynosi predykcje dodatkowe13. Warunkiem degeneracji jakiegoś NPB jest pojawienie się postępowego, lepszego według kryterium rozszerzenia treści empirycznej14.
To stwierdzenie pokazuje, jak Lakatos, pomimo żarliwej krytyki swojego mistrza,
pozostaje pod jego wpływem. Popper sformułował bardzo podobną regułę metodologiczną. „Od chwili, gdy pewna hipoteza została sformułowana i sprawdzona, gdy
dowiodła swojego hartu, nie wolno jej poniechać bez podania «dobrego powodu».
«Dobrym powodem» może na przykład być zastąpienie danej hipotezy przez inną,
lepiej sprawdzalną (...)”15. Kryterium wartościowania jest tutaj inne, ale idea zastępowalności teorii czy naukowych programów badawczych przez lepsze jest obecna
u obydwu autorów.

3. Znaczenie badań empirycznych w ekonomii
Nie da się orzekać o możliwości zastosowania eksperymentu w metodzie ekonomii bez
refleksji nad relacjami między tą dziedziną a naukami przyrodniczymi. W szczególności chodzi o odpowiedź na pytanie, czy w naukach społecznych i naukach przyrodniczych można stosować tę samą metodę (monizm metodologiczny)? Nad odpowiedzią
na to pytanie ciąży konsekwencja ustawiająca ekonomię w relacji do imperatywu falsyfikacji. Zwolennicy monizmu metodologicznego dopuszczają konieczność empirycznej weryfikacji teorii ekonomicznych. Jego przeciwnicy bardzo często z odmienności metodologicznej ekonomii i nauk przyrodniczych wywodzą niedopuszczalność
empirycznego testu predykcji wynikających z teorii ekonomicznych.
Zwolennikiem monizmu metodologicznego był z pewnością T. Hutchison, który
twierdził, że twierdzenia ekonomiczne powinny się nadawać do poddania intersuIbidem, s. 33-34.
Ibidem, s. 37.
13
Ibidem, s. 69.
14
Zastąpienie degenerującego się NPB postępowym nie musi oznaczać odrzucenia. Bardzo często
ten pierwszy zostaje uznany za szczególny przypadek drugiego. Tak było z Newtonowską teorią grawitacji, która została uznana za szczególny przypadek teorii względności [Blaug 1995, s. 77].
15
K. Popper, Logika odkrycia naukowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 49.
11

12
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biektywnemu testowi empirycznemu16. Posunął się tak dalece w swoim entuzjazmie
dla empirycznej weryfikacji teorii, że jej zalecenie rozciągnął de facto zarówno na
założenia, jak i na wnioski z teorii ekonomicznych. Stało się to głównym źródłem
krytyki jego stanowiska ze strony Machlupa, który twierdził, że „bezpośrednie testowanie takich fundamentalnych założeń, jak maksymalizacja zysku przez przedsiębiorstwa w formie, powiedzmy, przesłuchania wielu konsumentów i przedsiębiorców, jest zbędne, jeśli nie mylące”17.
Radykalny sprzeciw wobec monizmu metodologicznego zgłosił inny krytyk
Hutchisona, Frank Knight. W swoim dość emocjonalnym artykule poddał zdecydowanemu atakowi poglądy swojego młodszego kolegi. Opowiadając się za doktryną
Verstehen18, twierdził, że: nie jest możliwa weryfikacja za pomocą jakiejkolwiek
procedury empirycznej twierdzenia odnoszącego się do zachowania ekonomicznego, jeśli najważniejsze wyrazy w twierdzeniu są zdefiniowane tak, aby mogły zostać
użyte adekwatnie i precyzyjnie”19. Knight podkreśla ponadto, że „niepodatność na
test może zostać uznana, lub nie, za «zbyt szkodliwą»; niemniej jest ona faktem20.
Pisząc o przeciwnikach monizmu metodologicznego, nie sposób pominąć Ludwiga von Misesa. W swojej prawdopodobnie najważniejszej pracy sformułował
on ogólną zasadę racjonalnego działania, bez którego niemożliwe jest naukowe wyjaśnianie wszelkiego ludzkiego zachowania, w tym ekonomicznego21. Von Mises
wskazał na konieczność przyjęcia zasady prakseologicznej w sposób aprioryczny22.
Bardzo ważnym postulatem von Misesa był indywidualizm metodologiczny, również traktowany apriorycznie23. Stanowisko von Misesa wobec monizmu metodologicznego było jednoznaczne, odrzucał go całkowicie, postulując dualizm metodologiczny.
T. Hutchison, The Significance and Basic Postulates of Economic Theory, 1938, (reprint
z nowym wstępem), A.M. Kelley, New York, 1960, s. 26-27.
17
Za: M. Blaug, Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa, 1995, s. 141. Warto zwrócić uwagę,
że opisana polemika nie brała pod uwagę ewentualności empirycznej weryfikacji fundamentalnych
założeń w postaci kontrolowanych eksperymentów. Hutchison, odpowiadając na krytykę Machlupa
[Hutchison, 1956], mógł znać, między innymi, pierwsze studia eksperymentalne Thurstone’a [1931],
Mostellera i Nogee’go [1951] oraz, przede wszystkim, Chamberlina [1948]. Nie wykorzystał ich w argumentacji. Świadczyć to może o ówczesnym braku akceptacji dla obecności eksperymentu w metodzie ekonomii, nawet u zwolenników monizmu metodologicznego.
18
Doktryna ta pochodzi ze szkoły neokantyzmu i oznacza zrozumienie „od wewnątrz”, wynikające
z przekonania, że nauka społeczna opiera się na wiedzy bezpośrednich uczestników zdarzeń będących
przedmiotem badania. Odróżnia się ją od wiedzy „z zewnątrz” posiadanej przez badacza o przedmiocie
badania, z jaką mamy do czynienia na przykład w eksperymentach laboratoryjnych w fizyce.
19
F. Knight, What is Truth in Economics, Journal of Political Economy, 1940, 48 nr 1, s. 18.
20
F. Knight, The significance and Basic Postulates of Economic Theory. A Rejoinder, Journal of
Political Economy, 1941, 49 nr 5, s. 753.
21
L. von Mises, Human Action: A Treatise on Economics, William Hodge, London 1949. Autor
korzystał z wersji pracy von Misesa zamieszczonej w Internecie w formacie e-book.
22
Ibidem, s. 32-37.
23
Ibidem, s. 41-43.
16
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Z całą pewnością von Mises był przeciwnikiem obecności falsyfikacjonizmu,
metod ilościowych, monizmu metodologicznego i, w konsekwencji, eksperymentu
w metodzie ekonomii. „Nie można przeprowadzać eksperymentów laboratoryjnych
badających ludzkie działanie. Nigdy nie będziemy w stanie obserwować zmiany
wyłącznie jednego czynnika, przy pozostałych niezmiennych”24.
Gdzieś po środku, między empiryzmem Hutchisona a aprioryzmem Knighta,
Robbinsa i von Misesa, lokują się poglądy metodologiczne Miltona Friedmana.
W punkcie wyjścia swojego kanonicznego eseju odwołał się do Hume’owskiego
podziału ekonomii na pozytywną i normatywną25. Dalej stwierdza, że „ekonomia
pozytywna jest, lub może być, «obiektywną» nauką, dokładnie w takim sensie,
w jakim są nią nauki przyrodnicze”26. Friedman uważał, że jedyną ważną weryfikacją prawdopodobieństwa hipotezy jest porównanie jej prognoz z doświadczeniem.
W tym kontekście otwarcie pisze o roli eksperymentu w ekonomii, rozumiejąc
go w szczególny sposób. „Niestety rzadko możemy testować określone predykcje
w naukach społecznych za pomocą eksperymentów otwarcie zaprojektowanych, by
wyeliminować to, co oceniane jest jako najważniejsze czynniki zakłócające. Generalnie, musimy polegać na doświadczeniu zebranym z «eksperymentów», które po
prostu się zdarzyły. Brak możliwości przeprowadzenia tak zwanych «kontrolowanych eksperymentów», w mojej opinii, nie oddaje podstawowej różnicy pomiędzy
naukami społecznymi i przyrodniczymi. Po pierwsze, nie wszystkie nauki przyrodnicze charakteryzują się tą możliwością (vide astronomia). Po drugie, rozróżnienie
między «kontrolowanym eksperymentem» i niekontrolowanym doświadczeniem
rzeczywistości jest kwestią stopnia. Żaden eksperyment nie może być całkowicie
kontrolowany, a każde zjawisko rzeczywiste jest po części kontrolowane w takim
samym sensie, w jakim zakłócenia są stosunkowo stałe w trakcie jego przebiegu”27.
Friedman nie przypisywał badaniom empirycznym mocy obalania lub konfirmacji
teorii ekonomicznych. Uznaje, że teoria powinna być akceptowana, gdy jej prognozy nie są falsyfikowane. Choć Friedmanowi daleko do entuzjastycznego ultraempiryzmu Hutchisona, to „dyskretne uchylenie eksperymentowi drzwi do salonu metod
ekonomicznych” jest niewątpliwie znaczącym przełomem.
Drugim z autorów, których poglądy mieszczą się gdzieś po środku między dwiema ortodoksjami, jest Fritz Machlup. W swoim podstawowym dziele poświęconym
metodologii ekonomii pisze często o roli badań empirycznych. Uznaje ich znaczenie, przypisując im jednak brak znaczenia orzekającego. Jest ostrożny w swoich sądach, uznając, że „test danej hipotezy empirycznej wiedzie albo do jej zaprzecze-

Ibidem, s. 31.
M. Friedman, Essay on the Methodology of Positive Economics, Chicago University Press, Chicago 1953, s. 3-4.
26
Ibidem, s. 4.
27
Ibidem, s. 9.
24
25

PN 305_Sokolowski_Ekonomia_2013.indb 292

2014-02-24 08:33:55

Znaczenie eksperymentu w metodologii nauk ekonomicznych

293

nia, albo do jego braku, nigdy jednak nie przynosi jej ostatecznego potwierdzenia28.
„Nie oznacza to, że jakiekolwiek próby weryfikacji naszych teorii ekonomicznych
skazane są na porażkę, ale że testy, którym poddajemy większość teorii, mają raczej charakter ilustracji, nie zaś rozstrzygających sprawdzianów, jakie są możliwe
w przypadku powtarzalnych eksperymentów kontrolowanych lub powtarzających
się, wyczerpująco opisanych sytuacji”29. Z tych cytatów wynikają dwa wnioski. Po
pierwsze, Machlup traktuje weryfikację przez badania empiryczne jako domenę nieobejmującą swoim zasięgiem eksperymentu kontrolowanego. Po drugie, eksperyment dla Machlupa jest operacją o wyższym potencjale rozstrzygania niż inne formy
badań empirycznych.

4. Propozycja ulokowania eksperymentu
w schemacie poznania naukowego ekonomii
Przyglądając się wybranym koncepcjom metodologicznym w XX wieku, warto zadać sobie pytanie o rolę indukcji we współczesnej metodzie. Czy stanowi ona jeszcze pełnoprawne narzędzie poznania naukowego? Odpowiedź jest negatywna, „jeśli
mamy na myśli to, co logicy nazywają rozumowaniem demonstratywnym, w przypadku którego prawdziwe przesłanki prowadzą zawsze do prawdziwych wniosków,
tak jak w przypadku dedukcji. Jednakże w nauce, tak zresztą jak w życiu codziennym, napotykamy nieustannie rozumowania opatrzone etykietą «indukcyjnych»,
których celem jest pokazanie, iż konkretne hipotezy są uzasadnione przez konkretne
fakty”30.
Takie rozumowanie, nazwane przez Blauga „indukcją niezupełną”31, nie może
stanowić przeciwieństwa dedukcji i „jest pozalogiczną operacją, przeskokiem od
chaosu, jakim jest rzeczywisty świat, do przeczucia lub niepewnej hipotezy o rzeczywistym związku wiążącym zbiór interesujących nas zmiennych”32. Indukcję
niezupełną powinniśmy traktować jako procedurę pomocniczą, która we wstępnej
fazie budowania teorii porządkuje obraz przedmiotu badań, pozwalając sformułować przesłanki, explanans metody hipotetyczno-dedukcyjnej. Indukcja niezupełna
powinna stanowić pierwszą odpowiedź na pojawienie się problemu badawczego,
pytania o naturę zjawiska ekonomicznego.
Problem badawczy i inspirowana nim indukcja niezupełna stanowią punkt wyjścia procesu poznania naukowego w ekonomii pokazanego na rys. 1. Może się on
F. Machlup, Methodology of Economics and Other Social Sciences, Academic Press, New York
1978, s. 140.
29
Ibidem, s. 155.
30
M. Blaug, op. cit., s. 54.
31
W oryginale Blaug wymyślił dla tej metody nazwę adduction, którą później przetłumaczono
w sposób opisowy.
32
Ibidem, s. 55.
28
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spotkać z zarzutem eklektyzmu33, ale jego celem było zachowanie możliwie dużej
kompletności procedur.

wielokrotny test
empiryczny

twierdzenie naukowe
(explanandum)

przesłanki (explanans)

obserwacje uporządkowane

dedukcja

teoria (NPB)
degenerująca
się lub
postępowa

metafizyczne
przekonania

obserwacje

problem badawczy

indukcja niezupełna

Rys. 1. Proces poznania naukowego w ekonomii
Źródło: opracowanie własne.

Obserwacje uporządkowane i metafizyczne przekonania kładą fundament pod
zasadniczy etap zgodny z metodą hipotetyczno-dedukcyjną. Jej efekt w postaci
twierdzenia naukowego poddany zostaje wielokrotnemu testowi empirycznemu,
zgodnie z popperowskim postulatem falsyfikacji. Przynosi on, zgodnie z łagodniejszą dla teorii koncepcją Lakatosa, podział naukowych programów badawczych na
degenerujące się i postępowe.
Na rysunku 1 zacieniowano obszary, w których do głosu dochodzi potrzeba badań empirycznych. Ich realizacja może przybrać formę kontrolowanego eksperymentu. Lokalizacja potencjalnego miejsca eksperymentu na mapie procesu poznania
naukowego pozwoli lepiej opisać jego znaczenie. Eksperyment kontrolowany jako
metoda empiryczna może stać się narzędziem zarówno indukcji niezupełnej, jak i testowania twierdzeń ekonomicznych.
33
Łączy indukcję niezupełną Blauga, model hipotetyczno-dedukcyjny Hempela i Oppenheima
oraz koncepcję naukowych programów badawczych Lakatosa.
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Znakomitą ilustracją takiego ulokowania miejsca eksperymentu w procesie
poznania naukowego jest ewolucja teorii dotyczącej użyteczności korzyści ekonomicznych osiąganych w warunkach ryzyka. Początkiem była teoria oczekiwanej
użyteczności (TOU) von Neumanna i Morgensterna, która miała fundamentalne
znaczenie dla ukonstytuowania się paradygmatu teorii gier34. Wielokrotne testy eksperymentalne dotyczące wyborów w warunkach ryzyka ujawniły wiele paradoksów
niezgodnych z TOU. Pierwszym było badanie Allais35, potem inne testy przeprowadzili Slovic i Tversky36, MacCrimmon i Larsson37 oraz przede wszystkim Kahnemann i Tversky38. Ci ostatni, traktując znane wyniki eksperymentów z jednej strony
jako wielokrotny test empiryczny czyniący TOU degenerującym się NPB, z drugiej
– jako narzędzie indukcji niezupełnej diagnozującej zachowania podmiotów podejmujących decyzje w warunkach ryzyka, zbudowali teorię perspektywy (TP), która wyznaczyła nowy kanon w ekonomicznym myśleniu o użyteczności39. Zgodnie
z postulatem Lakatosa teoria perspektywy weszła w rolę teorii postępowej. Czy to
oznacza, że TOU należy nieodwołalnie „odesłać do muzeum ekonomii”?
Autor opowiada się za uznaniem eksperymentu za narzędzie poznania w ekonomii z zastrzeżeniem ostrożności w interpretowaniu jego wyników. Ten sam pogląd
wyznają ekonomiści eksperymentatorzy. Niektórzy twierdzą, że „empiryczny test
modelu ekonomicznego nie mówi o określeniu, czy jest on prawdziwy czy fałszywy,
a o ocenie jego mocy. Moc należy rozumieć dwojako. Po pierwsze, w sensie trafności w ramach szerokiej klasy gier. Po drugie, w sensie posiadania ekonomicznego
i statystycznego znaczenia; co oznacza, że czynniki, na których opiera się model,
powinny mieć znaczący wpływ ilościowy”40. Przykładem podobnego stanowiska
jest stwierdzenie, że „im lepszy jest model normatywny, tym dokładniej przewiduje
wyniki eksperymentu”41.
Choć działa to wbrew ich interesowi, eksperymentatorzy, na ogół, są świadomi ograniczenia, jakie niesie dla znaczenia ich pracy wymowa hipotezy DuhemaJ. von Neumann, O. Morgenstern, Theory of Games and Economic Behavior, Princeton University Press (trzecie wydanie 1953), Princeton 1944, s. 15-30.
35
M. Allais, Le Comportement de L’homme Rationnel Devant le Risque: Critique des Postulats et
Axiomes de L’ecole Americane, Econometrica,1953, 21, s. 503-546.
36
P. Slovic, A. Tversky, Who Accepts Savege’s Axiom, Behavioral Science, 1974, 19, s. 368-373.
37
K. MacCrimmon, R. Larsson, Utility Theory: Axioms versus Paradoxes, [w:] M. Allais, O. Hagen (red.), The Expected Utility Theory and Allais Paradox, D. Riedel, Dordrecht 1979, s. 333-409.
38
D. Kahneman, A. Tversky, Prospect Theory; Analysis of Decision under Risk, Econometrica,
1979, 47, s. 263-291. Testy TOU przeprowadzili także Williams [1966], Fishburn i Kochenberger
[1979], Fuchs [1976] i inni.
39
Ibidem.
40
G.E. Bolton, Bargaining and Dilemma Games: From Laboratory Data Towards Theoretical
Synthesis, Experimental Economics, 1998, 1:3, s. 276.
41
V. L. Smith, Rational Choice: the Contrast between Economics and Psychology, [w:] V.L. Smith
(red.), Bargaining and Market Behavior: Essays in Experimental Economics, Cambridge University
Press, Cambridge 2000, s. 7.
34
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-Quine’a. „Każdy test teorii wymaga różnych hipotez pomocniczych, które są konieczne, aby móc zinterpretować obserwacje jako test teorii. Hipotezom tym nadaje
się różne nazwy: warunki początkowe, ceteris paribus, podstawowe informacje itp.
W konsekwencji każdy test teorii jest połączeniem testu samej hipotezy głównej
oraz hipotez pomocniczych. Zaprzecza to możliwości bezpośredniej falsyfikacji jakiejkolwiek implikacji testowanej teorii i odwrotnie, każde empiryczne «zwycięstwo» teorii może zostać zakwestionowane przez odpowiednią rewizję podstawowej
wiedzy, z której teoria wyrasta”42. Smith podkreśla, że świadomość obecności konsekwencji hipotezy Duhema-Quine’a w wynikach ich badań powoduje u eksperymentatorów dążenie do powtarzania studiów własnych lub cudzych, w tych samych
lub zmienianych warunkach.
Naiwnością byłoby sądzić, że eksperyment przynoszący obserwacje sprzeczne z predykcją teorii powoduje jej obalenie. Badacze wykorzystujący eksperyment
w ekonomii przypisują mu mniej decydującą rolę. Z drugiej strony jest ona większa
od zgoła biernej ilustracji teorii, o której pisał White43. „Kiedy teoria radzi sobie
dobrze, ekonomiści posuwają się w kierunku zaprojektowania skutecznie destruktywnego eksperymentu, który pozwoli odnaleźć granice jej ważności, stwarzając
warunki dla lepszej teorii i lepszego zrozumienia zjawiska. Kiedy teoria radzi sobie
słabo, eksperymentatorzy powinni ponownie zbadać instrukcje dla graczy w poszukiwaniu niejasności, zwiększyć poziom doświadczenia uczestników, sprawdzić
wpływ zwiększenia wypłat pieniężnych, i zbadać przyczyny «błędu», aby wyznaczyć granice warunków falsyfikujących; również tutaj celem jest lepsze zrozumienie
anatomii porażki teorii lub procedury jej testowania oraz ustanowienie podstawy dla
doskonalenia teorii. Procedura, zgodnie z którą teoria ma być testowana, powinna
być jej częścią”44. Ten wyczerpujący opis oddaje wizję miejsca ekonomii eksperymentalnej w metodzie badań nad zachowaniem podmiotów gospodarczych, jaką
przyjmują ekonomiści – eksperymentatorzy. Wyraża on również ich oczekiwania
w stosunku do ekonomistów – teoretyków dotyczące sposobu formułowania hipotez
w ramach metody hipotetyczno-dedukcyjnej.

5. Podsumowanie
Podsumowanie przeglądu koncepcji dotyczących roli badań empirycznych w metodzie ekonomii, ze szczególnym wyróżnieniem eksperymentu, można oprzeć na
zbudowaniu poglądu dopuszczającego zastosowanie eksperymentu, określającego
jednocześnie jego rolę. Z całą pewnością zwolennik takiego poglądu powinien być
przeciwnikiem dualizmu metodologicznego. Z drugiej strony nie może być ortodoksyjnym zwolennikiem ultraempiryzmu, przypisującym eksperymentowi znaczenie
konkluzywnego falsyfikatora teorii ekonomicznych. Tak daleko posunięty entuzjazm
V.L. Smith, Economics in the Laboratory, Journal of Economic Perspectives, 1994, 8; 1, s. 127.
L.H. White, The Methodology of “Human Action”, Cato Journal, 1999, 19; 2, s. 213.
44
V.L. Smith, Economics in the Laboratory, Journal of Economic Perspectives, 1994, 8; 1, s. 129.
42
43
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dla metod eksperymentalnych w ekonomii może im jedynie zaszkodzić. Badacz dopuszczający ich stosowanie powinien zachować sceptycyzm i ograniczone zaufanie
w stosunku do wyników przeprowadzanych eksperymentów. Musi być pogodzony
z tym, że „obalenie ani potwierdzenie nigdy nie mogą być ostateczne i wszystko, na
co możemy liczyć, to odkrycie na podstawie skończonej ilości niedoskonałej wiedzy, która z rywalizujących ze sobą hipotez jest bardziej prawdopodobna”45.
Wszyscy, którzy zamierzają wykorzystać eksperyment w ekonomii, powinni
zdawać sobie sprawę z pewnego rodzaju „osobności” tego podejścia. Wydaje się, że
miejsce kontrolowanego eksperymentu w metodzie ekonomii dobrze określił Lawrence H. White, odnosząc się do aprioryzmu prakseologii von Misesa. „Sądzę, że
von Mises nadal ma rację, podkreślając, iż kluczowe twierdzenia teorii ekonomii
wyprowadzone są metodami innymi niż stosowane w naukach przyrodniczych. Nie
znaczy to jednak, że ekonomia eksperymentalna nie jest częścią ekonomii lub jest
nieinteresująca i nieważna dla tego, jak my ekonomiści, którzy nie jesteśmy eksperymentatorami, uprawiamy naukę. Jest wiele miejsca zarówno dla prakseologii, jak
i ekonomii eksperymentalnej przy analizie ludzkich zachowań rynkowych”46.
Jaką rolę przypisują eksperymentowi ekonomiści niestosujący tej metody, ale
dopuszczający ją? Dobrą reprezentacją dominującego poglądu jest następująca
opinia: „eksperymenty mogą ilustrować lub demonstrować działanie teorii ekonomicznej”47. Ilustracyjna funkcja eksperymentu w ekonomii jest wyrazem zakreślenia
pewnego minimum, które podlega rozszerzeniu w pracach eksperymentatorów poświęconych metodzie. Również w nich eksperymentom kontrolowanym nie zostanie
przypisana funkcja falsyfikacyjna.
Nie można posługiwać się eksperymentem w ekonomii w sposób, w jaki to ma
miejsce w naukach przyrodniczych. Z drugiej strony, nie można uznać go za narzędzie obce metodzie nauk ekonomicznych. Trzeba byłoby zignorować znaczenie wielu badań, które nie tylko stanowiły studium empiryczne, ale były również inspiracją
dla tworzenia ważnych teorii ekonomicznych.
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THE ROLE OF THE CONTROLLED EXPERIMENT
IN THE METHODOLOGY OF ECONOMY
Summary: The goal of the article is to propose the placement of the experiment within the
cognition process in economic sciences. The study tries to comply the orthodox approach to
cognition method with heterodox approach. First it does not treat economy as experimental
science, building its method on hypothetically-deductive foundation. Second it attributes controlled experiments with features of the empirical tool, which can strengthen the explanatory
potential of the economic theories. The author proposes to recognize experimental methods as
a tool of cognition in economy, on the analogy of statistical inference.
Keywords: methodology of economic sciences, experimental economy, behavioral economics.
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