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Wstęp
Obecny etap rozwoju zarówno całej gospodarki, jak i poszczególnych jej ogniw
(przedsiębiorstw) wyróżnia się bezprecedensowym dynamizmem przeobrażeń technologicznych, ekonomicznych i społecznych. Jego domeną są zawirowania, przełomy, które ostatecznie prowadzą do zmiany obowiązujących paradygmatów funkcjonowania przedsiębiorstw.
Po 2008 r. – w związku z tym, że globalny kryzys ekonomiczny, jak twierdzi
D. Ariely1, podważył fundamentalne dla tradycyjnej ekonomii założenia o tym, że
ludzie są w stanie podejmować racjonalne decyzje, a rynki i instytucje podlegają
zdrowej samoregulacji – coraz częściej pojawiają się opinie o schyłku czy wręcz
bankructwie tradycyjnej ekonomii, która jako nauka bazuje na badaniu prawidłowości, na powtarzalności. Charakterystyczne dla dzisiejszych czasów gwałtowne
zmiany nie sprzyjają ich identyfikowaniu. W takich warunkach z punktu widzenia
potrzeby sprostania jednemu z najistotniejszych wyzwań dla ekonomistów, jakim
jest racjonalne kształtowanie przyszłości, nieprzydatne są również opierające się na
przyjętych a priori założeniach modele (w tym modele matematyczne). Przekonują o tym także R. Frydman i M. Goldberg2, dokonując krytyki teorii racjonalnych
oczekiwań.
Jak na tym tle, czyli w epoce gospodarki opartej na wiedzy (w której paradoksalnie mamy do czynienia z wiedzą niedoskonałą – imperfect knowledge), w ramach
ekonomii niepewności3, w warunkach gdy racjonalność trzeba widzieć w ściśle
określonym kontekście (na zasadzie ludzie są racjonalni, ale racjonalności są różne
i nie ma możliwości opisania ich jednym uniwersalnym „równaniem”), przedstawia
się podstawowa kategoria ekonomiczna, tj. efektywność jako miara racjonalności
działania?
Szukanie odpowiedzi na to pytanie było przedmiotem kolejnej już, czwartej,
edycji konferencji z cyklu „Efektywność źródłem bogactwa narodów”, która odbyła
się w dniach 18-21 stycznia 2010 r. w Piechowicach. Konferencja została zorganizowana jako wspólne przedsięwzięcie trzech uczelni: Politechniki Wrocławskiej,
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Społecznej Wyższej Szkoły
1

s. 29.

D. Ariely, Schyłek tradycyjnej ekonomii, „Harvard Business Review Polska” 2009/2010 nr XII-I,

2
F. Frydman, M. Goldberg, Imperfect Knowledge Economics: Exchange Rates and Risk, Princeston University Press, 2007.
3
J. Żakowski, Ekonomia niepewności, „Polityka” 2008 nr 10, s. 3-9.
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Wstęp

Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. Jej głównym wyróżnikiem było interdyscyplinarne spojrzenie na efektywność, jej istotę oraz zasady pomiaru, a niniejsza
publikacja jest wynikiem dyskusji, jaka prowadzona była w ramach tej konferencji.
Pragniemy podziękować wszystkim osobom i instytucjom, dzięki którym ta praca powstała, a zwłaszcza wszystkim pleno titulo Recenzentom, którzy przyczynili
się do zwiększenia poziomu merytorycznego niniejszej publikacji.
Tadeusz Dudycz, Grażyna Osbert-Pociecha
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