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I.  Uwagi wstępne   

Przedstawiona do recenzji dysertacja liczy 155 stron. W części merytorycznej obejmuje: 

wstęp, cztery rozdziały, zakończenie, bibliografię oraz spis tabel.  

Celem recenzji jest stwierdzenie, czy przedłożona rozprawa doktorska spełnia wymogi 

określone art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2016, poz. 882 i 1311 ze zm.), 

oraz w związku z art. 179 ust.2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę 

- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 30 sierpnia 2018 r. poz. 1669).  

Merytoryczna ocena pracy dokonana została zgodnie z kryteriami dyscypliny ekonomia i 

finanse. W recenzji przyjęto następujący układ treści: (a) uzasadnienie trafności wyboru i  

oryginalności problemu badawczego, (b) metoda badawcza, cel pracy, kompletność tez, (c) 

struktura pracy oraz ocena zawartości merytorycznej poszczególnych rozdziałów, (d) strona 

formalna pracy oraz wykorzystanie źródeł literaturowych, (e) wynikająca z przeprowadzonej 

analizy ostateczna konkluzja. 
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II. Uzasadnienie trafności wyboru i  oryginalności problemu badawczego 

Przedłożona do oceny rozprawa stanowi klasyczne opracowanie z historii myśli 

ekonomicznej. Autor podejmuje w niej zagadnienie człowieka gospodarującego a więc 

problem, z którym ekonomiści zmagają się od prawie 250 lat - od momentu wyodrębnienia 

ekonomii jako samodzielnej dyscypliny naukowej. Jeśli po tak długim okresie, jakieś 

zagadnienie wciąż budzi żywe dyskusje to znaczy, że prawdopodobnie jest ono istotne i 

dalekie od jednoznacznego rozstrzygnięcia. Zatem podjęcie przez Doktoranta właśnie tego 

tematu należy uznać za uzasadnione i jednocześnie trudne, gdyż w gąszczu istniejących 

interpretacji Doktorant powinien zaproponować autorskie spojrzenie na tę kwestię. Jako 

przesłankę uzasadniającą podjęcie przez Doktoranta właśnie tego zagadnienia można 

również wskazać aktualny stan dyskursu metodologicznego w obszarze ekonomii. Światowy 

kryzys gospodarczy 2008 r. sprawił, że dominujący w ekonomii typ racjonalności jednostki 

przypisywany podejściu aksjomatycznemu, z którego wyrasta ekonomia neoklasyczna został 

poddany krytyce. Ponownie zwrócono uwagę na bodźce decydujące o kierunku naszych 

działań. Podkreślono znaczenie tego co np. za Keynesem określa się mianem "Animal spirits", 

doceniono behawioralne aspekty zachowań jednostek gospodarujących, uwarunkowania 

instytucjonalne determinujące nasze wybory, a także poddano ponownej weryfikacji 

prakseologiczne ujęcie procesu decyzyjnego bliskie szkole austriackiej. W ten ostatni nurt 

badań wpisał się mgr Stanisław Rzepka. 

III. Metoda badawcza, cel pracy, kompletność tez  

Dobór metody badawczej właściwie został powiązany z przedmiotem analizy. W tym 

przypadku Autor przedstawił dysertację z historii myśli ekonomicznej, a więc nauki 

idiograficznej. Dlatego też uważam, że słusznie zrezygnował on z hipotetyczno  - 

dedukcyjnego podejścia, które zwykle dominuje w pracach o charakterze empirycznym na 

stopień doktora. Autorowi bliższe jest podejście badawcze zaprezentowane w pracy B., 

Caldwell, Beyond Positivism: Economic Methodology in the Twentieth Century (1994), niż M. 

Blaug, Metodologia ekonomii (1995). Uzasadnia to rezygnację we wstępie z prezentacji 

hipotez badawczych na rzecz pytań badawczych i tezy wyznaczającej ramy analityczne 

rozważań prezentowanych w kolejnych rozdziałach. Poszukując głębszego odniesienia do 

metodologii historii myśli ekonomicznej należy podkreślić, że Autor przedstawił raczej  
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rekonstrukcję historyczną analizowanej idei niż rekonstrukcję racjonalną określaną również 

mianem podejścia absolutystycznego.    

We wstępie na s. 9 mgr Stanisław Rzepka sformułował  pytanie badawcze następującej 

treści:   

Jak ewoluowała koncepcja człowieka gospodarującego w pracach Misesa. Dokładniej – jakie 

elementy są charakterystyczne dla koncepcji człowieka gospodarującego we wczesnych 

pracach Misesa oraz późniejszych dziełach autora?".  

Jako cel główny pracy wskazał prezentację ewolucji koncepcji człowieka gospodarującego w 

pracach Misesa oraz przedstawienie, jak wpłynęła ona na rozwój współczesnej ekonomii 

austriackiej.  

W ramach celu głównego Autor wyodrębnił cztery cele szczegółowe następującej treści: 

 prezentacja głównych tez ekonomii austriackiej wprowadzonych przez jej prekursorów, 

 rekonstrukcja i interpretacja neoklasycznego modelu homo oeconomicus we wczesnych 

pracach Misesa, 

 prezentacja znaczenia wolności człowieka gospodarującego w poszczególnych 

systemach społeczno-gospodarczych w ujęciu Misesa, 

 prezentacja założeń dotyczących koncepcji człowieka „realnego” w późnych pracach 

Misesa oraz określenie jego wpływu na rozwój ekonomii austriackiej. 

Na stronie 10 Autor sformułował tezę, zgodnie z którą koncepcja człowieka gospodarującego 

w pracach Misesa ewoluowała od neoklasycznego ujęcia modelu homo oeconomicus do 

koncepcji człowieka „realnego”.   

Pozytywnie należy ocenić podjętą przez autora próbę uchwycenia ewolucji koncepcji L. von 

Misesa jak również dokonaną dekompozycję celu głównego na cztery cele szczegółowe. W 

tym miejscu warto jednak doprecyzować brzmienie drugiego celu szczegółowego. Z 

pewnością, co widać w kolejnych rozdziałach pracy, Mises krytycznie odnosił się do 

neoklasycznego opisu zachowania konsumenta. Czy można jednak mówić o  "rekonstrukcji i 

interpretacji neoklasycznego modelu homo oeconomicus we wczesnych pracach Misesa", czy 

raczej o rekonstrukcji  krytyki poglądów neoklasyków? Wydaje się, że poglądy Misesa były 
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luźno związane z ekonomią neoklasyczną. Krytycznie podchodził on do podejścia 

badawczego bazującego na idei równowagi. Nie dokonał takiego zwrotu intelektualnego, jak 

np. J.M. Keynes, który porzucił ortodoksję szkoły z Cambridge na rzecz całkiem nowego 

podejścia badawczego uznanego przez jego następców za rewolucyjne.  

IV. Struktura pracy oraz ocena zawartości merytorycznej poszczególnych rozdziałów  

Praca liczy 155 stron. Zawiera liczący siedem stron wstęp, cztery rozdziały, zakończenie oraz 

stosowne spisy (bibliografii i tabel). Struktura pracy podporządkowana została realizacji celu 

określonego we wstępie. Narracja jest logiczna, co ułatwia percepcję wyłożonej w niej 

argumentacji.  

Autor w pierwszym rozdziale zatytułowanym Główne idee szkoły austriackiej w pracach jej 

prekursorów słusznie poszukuje źródeł intelektualnych owej szkoły w pismach myślicieli 

szkoły z Salamanki i francuskiego sensualisty okresu oświecenia Etienne Bonnot de 

Condillac'a. Następnie zawęził pole prowadzonej analizy do twórców szkoły austriackiej 

związanych z  Uniwersytetem Wiedeńskim: C. Mengera, E. von Böhm-Bawerka, oraz F. von 

Wiesera.  

W pierwszym rozdziale Doktorant wyodrębnił podrozdział 1.4 Pochodzenie i własności 

pieniądza. Dokonana w nim rekonstrukcja opiera się na pracach Misesa, Wiesera, Böhm-

Bawerka oraz współczesnej interpretacji obecnej w pracy Snowdon, Vane, Wynarczyk 

Współczesne nurty teorii makroekonomii (1998). Warto jednak zauważyć, że we wstępie na s. 

11 Autor zapowiedział: "w kolejnych częściach na podstawie wybranych dzieł trzech 

prekursorów szkoły austriackiej – Mengera, Böhm-Bawerka oraz Wiesera – podjęta została 

próba prezentacji podstawowych elementów tej szkoły, jakimi są koncepcja człowieka 

gospodarującego, niepewność, czas oraz pieniądz (Garrison, 1984; Marszałek, 2011; 

Snowdon, Vane i Wynarczyk, 1998)". Niestety mimo wskazanych we wstępie opracowań 

polemicznych Doktorant nie skomentował w pierwszym rozdziale ani prac R.W. Garrisona, 

ani P. Marszałka. Z pewnością uwzględnienie tych autorów pozwoliłoby uzyskać szerszą 

perspektywę dla prezentowanych w pierwszym rozdziale treści - w szczególności pokazać 

współczesne interpretacje pieniądza zderzone z postulatami szkoły austriackiej. Pewną 

rekompensatę w tym zakresie stanowi bardziej rozbudowane przedstawienie interpretacji 

poglądów Austriaków autorstwa Snowdon, Vane i Wynarczyk. 
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Na stronie 26. Pojawia się stwierdzenie  "W procesie podziału przedsiębiorca wypłaca sobie 

rentę, która stanowi zysk z podjętych przez niego działań". Sformułowanie to budzi 

wątpliwość, dotyczącą utożsamienia kategorii ekonomicznych zysk i renta. W historii myśli 

ekonomicznej mianem renty określano wynagrodzenie czynnika produkcji jakim jest ziemia. 

Z kolei zysk (np. w ujęciu D. Ricardo) stanowił wynagrodzenie kapitału. W późniejszym 

okresie dyskurs ekonomistów dotyczył różnicy pomiędzy zyskiem a procentem 

interpretowanym w kontekście wynagradzania kapitału. Powstaje pytanie jak je rozumie 

Doktorant? 

Na stronie 37 znajduje się stwierdzenie "W ekonomii klasycznej wskazuje się, że czynnikami 

wpływającymi na niepewność jednostek są zazwyczaj niedostatek informacji, czyli niepełna 

wiedza. W przypadku szkoły austriackiej elementem, który ma kluczowe znaczenie i 

bezpośredni wpływ na zjawisko niepewności jest czas". Jeśli dobrze rozumiem intencję 

Autora to wynika z niej, iż w podejściu do niepewności tym, co odróżnia Austriaków i ich 

adwersarzy jest odmienna interpretacja czasu i wiedzy. Wymaga to komentarza. Zgadzam się 

z twierdzeniem, że występuje istotna różnica w uwzględnieniu czasu przez klasyków (ja bym 

raczej powiedział neoklasyków) i Austriaków w procesie analizy funkcjonowania rynku1. 

Austriacy preferowali podejście ewolucyjne. Natomiast neoklasycy opowiadali się za 

komparatywną statyką porównawczą (porównywanie stanu równowagi rynkowej A ze 

stanem równowagi B). Jeśli jednak ograniczymy się do zagadnienia niepewności, o której 

mowa w tej części rozdziału to można mieć wątpliwości dotyczące przedstawionej 

interpretacji. Czas jest fundamentalnym czynnikiem w analizie niepewności niezależnie od 

tego do jakiej szkoły myśli byśmy się odwoływali. W abstrakcyjnym świecie atemporalnym 

nie ma niepewności, gdyż zawsze jesteśmy w jakimś teraz (rzeczywistości nam danej).    

Zatem czas raczej nie będzie czynnikiem różnicującym podejścia do niepewności u 

Austriaków i klasyków/neoklasyków. Moja wątpliwość dotyczy również sugestii dotyczącej 

ograniczonej wiedzy w koncepcji klasyków ekonomi. Czy Doktorant mógłby wskazać te 

poglądy, w oparciu o które sformułował swoje stanowisko dotyczące klasyków? Dodam, że 

problem ograniczoności wiedzy był szczególnie akcentowany przez reprezentującego szkołę 

                                                           
1
 Aby być precyzyjnym należałoby wyraźnie wskazać czy chodzi o niepewność w pracach klasyków ekonomii - 

formację intelektualną od A. Smitha do J. S. Milla, czy o neoklasyków których dorobek powstał po latach 70. XIX  
w. W tym drugim przypadku łatwiej jest wskazać teoretyków zajmujących się niepewnością w ekonomii. 
Przykładem takiego ekonomisty jest z pewnością Knight. Ponieważ Knight i Mises tworzyli swoje koncepcje w 
tym samym okresie wydaje się bardziej  zasadne porównywanie właśnie ich dorobku w tym zakresie.     
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austriacką Hayeka. Natomiast w ekonomii neoklasycznej na mocy aksjomatu zupełności 

zakładano raczej pełną informację i daleko idącą wiedzę racjonalnego homo oeconomicus.  

Zatem można mieć wątpliwość dotyczącą ograniczenia wiedzy jako decydującej 

determinanty o niepewności rozpatrywanej w tradycji klasyczno/neoklasycznej2. Sugeruję 

również sięgnięcie do pracy Knighta, Risk, Uncertainty and Profit (1921), w której 

przedstawia on zagadnienie ryzyka i niepewności. Być może lektura tej monografii pozwoli 

wyjaśnić wątpliwości podniesione w tym akapicie recenzji.          

W rozdziale drugim Koncepcja człowieka gospodarującego we wczesnych pracach Ludwiga 

von Misesa Doktorant prześledził założenia przyjmowane przez Misesa w celu stworzenia 

modelu człowieka gospodarującego. Rekonstrukcja ta została przeprowadzona w kontekście 

poglądów przedstawicieli szkoły austriackiej. Zgodnie z najciekawszą, jak również 

kontrowersyjną tezą, zawartą w tej części pracy na wczesnym etapie swojej twórczości Mises 

głosił koncepcję człowieka gospodarującego bliską ekonomii neoklasycznej (s. 68). Czy 

rzeczywiście pogląd ten daje się obronić w kontekście podejścia badawczego neoklasyków i 

Austriaków? W mojej opinii takie stwierdzenie wymaga głębszego uzasadnienia, gdyż różnice 

w podejściu badawczym owych szkół są istotne. Neoklasycy odwoływali się do idei 

równowagi, a w przypadku racjonalności konsumenta posługiwali się sformalizowanym 

ujęciem aksjomatycznym. Natomiast Austriacy myśleli w kategoriach procesu ewolucyjnego 

będąc sceptyczni w stosunku do wykorzystania metod ilościowych. Warto spojrzeć na te 

wątki w świetle takich prac jak np.:  Sherwin Rosen, Austrian and Neoclassical Economics: 

Any Gains From Trade?, "Journal of Economic Perspectives", 1997 Vol. 11, No. 4; Leland R. 

Yeager, Austrian Economics, Neoclassicism, and the Market Test, "Journal of Economic 

Perspectives", 1997, Vol. 11, No 4; J. Huerta de Soto, The Ongoing Methodenstreit of the 

Austrian School, "Journal des Economistes et des Etudes Humaines", 1998,  Vol. 8, No. 1.  

W rozdziale trzecim zatytułowanym Działanie człowieka gospodarującego w różnych 

systemach społeczno-gospodarczych w ujęciu Ludwiga von Misesa Doktorant dostrzegł 

ważny aspekt sposobu postrzegania zachowań człowieka gospodarującego w kontekście 

konkurujących ze sobą dwóch megasystemów gospodarczych: kapitalizmu i socjalizmu. Jest 

to bardzo istotny wątek, gdyż wkład Misesa w debatę dotyczącą możliwości prowadzenia 

                                                           
2
 Zagadnienie związane z ograniczeniem racjonalności jednostki w podejściu neoklasycznym  rozwijane było po 

II wojnie światowej np. w pracach H. Simona.      
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racjonalnego rachunku ekonomicznego w gospodarce socjalistycznej jest nie do 

przeceniania. To właśnie ramy instytucjonalne determinujące przestrzeń racjonalnych 

wyborów jednostek stanowią kluczowy element w zrozumieniu austriackiego sposobu 

myślenia o jednostce gospodarującej.  

W czwartym  rozdziale zatytułowanym, Koncepcja człowieka „realnego” w pracach Ludwiga 

von Misesa, Doktorant przedstawił szerszą refleksję, z której wyrasta misesowska koncepcja 

"człowieka realnego". W prezentowanej narracji widoczny jest wątek antropologiczny 

pokazujący kim w istocie jest człowiek. Rekonstrukcja poglądów Misesa została starannie 

przeprowadzona. W porównaniu do poprzednich rozdziałów, Doktorant prezentując owe 

zagadnienie w większym stopniu uwzględnił głosy polemiczne i krytyczne wychodząc poza 

prace źródłowe autorstwa Misesa. Z analizy treści owego rozdziału wynika, iż poglądy Misesa 

dotyczące jednostki gospodarującej ewoluowały w stronę "człowieka realnego" którego 

postrzegał przez pryzmat holistycznego ujęcia opisów motywów działania jednostki. W tym 

kontekście rodzi się pytanie, czy na podstawie przeprowadzonej analizy ewolucji poglądów 

można stwierdzić, że Mises w późnym okresie swojej twórczości nieco złagodził skrajnie 

indywidualistyczne stanowisko szkoły austriackiej dopuszczając bardziej holistyczne 

podejście? 

W zakończeniu Doktorant w sposób uporządkowany dokonał podsumowania 

podejmowanych w pracy wątków. W mojej ocenie najciekawsza konkluzja wyartykułowana 

na s. 143 pokazuje związek koncepcji człowieka "realnego" z funkcjonowaniem systemów 

gospodarczych socjalizmu i kapitalizmu. Łączy to opis gospodarującej jednostki 

przedstawiony przez Misesa w Latach 20 . XX w. z powojenną refleksją wyłożoną w Ludzkim 

działaniu.  Doktorant odnosząc się do postawionej we wstępie tezy stwierdził, że została ona 

potwierdzona.  

V. Strona formalna pracy oraz wykorzystanie źródeł literaturowych    

Praca została przygotowana z zachowaniem standardów dotyczących strony formalnej dla 

tego typu opracowań. Autor ładnym językiem i w sposób komunikatywny przedstawił swoje 

poglądy. Przedstawione w tabelach zestawienia porządkują narrację obecną w tekście a 

także uwypuklają podobieństwa i różnice wskazanych interpretacji.    
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W spisie literatury odnajdujemy 170 pozycji z czego 28 prac to dzieła Misesa dotyczące 

analizowanej problematyki. Pod względem merytorycznym literatura została właściwie 

dobrana. Dodatkowym atutem pracy jest to, że Autor oprócz tekstów polsko- i 

anglojęzycznych sięgnął do teksów powstałych w języku niemieckim.  

VI ) Konkluzja 

Całościowa analiza recenzowanej dysertacji doktorskiej mgr Stanisława Rzepki, pozwala na 

sformułowanie wniosku, że Autor przedstawił spełniające wymogi ustawowe opracowanie 

naukowe. Zaprezentowane w pracy interpretacje skłaniają czytelnika do polemiki a także do 

ponownego przemyślenia poglądów L. von Misesa. W prowadzonych badaniach mgr 

Stanisław Rzepka wykazał się znajomością metod badawczych i wiedzą teoretyczną 

niezbędnych do prowadzenia samodzielnych analiz na gruncie dyscypliny ekonomia i finanse 

w subdyscyplinie historia myśli ekonomicznej.  

Stwierdzam, że recenzowana rozprawa doktorska spełnia wymogi określone w art. 13 

ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz.U. z 2016, poz. 882 z późn. zm.). Wnoszę zatem do Rady Awansów Naukowych 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu o dopuszczenie pracy Ewolucja koncepcji 

człowieka gospodarującego w koncepcji Ludwiga von Misesa do publicznej obrony. 
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