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Autoref €rat do wnioslot o p]z€prowadż€ni€

1. lmię i nazwisko: Mateusż

2. Posiad3n€

posĘPowania habilitacain€go

Machai

dyplomy, §topnie naUkowe/ artystyczne

-ż podaniem

nazwy, miejśGa i roku ich UzYskania

oraz i^UłU rozprawy doktoEkiej

.

Doktor nauk ekonomicznych (dYscYpiina ekonomia), Data użyskania stopnia: 18/06/2009.
lnst\^ucja: Uniwersttet Ekonomiczny We Wrocławiu; Wydział Nauk Ekonomicznych, Tytuł
rozpraWY doktorskiejI Prowo wlasnoŚci w systemje kapjta]jstycznym i socjolistycznym studjum

porównawcze.

.

Magister ekonomii. Data Użyskan]a: 18 maja 2005, lnsMucja: Uniwers}tet Wrocławskl; Wydział
Prawa, Administracji i Ekonomii.

.

Licencjat ż ekonomii. Data użyskania: 17 cżerwca 2003, lnsMucja: UniWersytet Wrocławski;
Wydlld} Plawa, AdrrInlstldc]l i L\onoTl,,

3. lnformacie o dotychcżasowYm żatrudnieniu w iednostkach naukowy.h/ artystycznych.

.
.
.

2011 obecnie: adiunkt w lnstytucie Nat]k Ekonomicżnych Uniwersńetu Wrocławskiego
2016 obecnie: r.eseor..ńer w Jan EVangeiista Purkynć University in Óstinad Labem (czechY)

2009 2011: adiunkt

W lnst}tucie Nauk Ekonomicznych i społecżnych na t]niwersytecie

PrzyrodniczYm we WrociawiU.

4. Wskazani€

naukowYch

osiągnięcie* wynikają€ego
i

z

ań. 16 ust.

2 ustawy z dńie 14

me.ca 2003

r. o

stopniach

t]^ule naukowym oraż o stopniach i§/tule w żakreśiesżuki (Dż. U. 2016 r. po2.882 ze

zm. w Dz. u . z 2016 l. poz. 131I"||
a)

sul

osią8nięcia naukowe8o/arł§tycżne8o,

Money,Interest, dnd the strudurc ofPlodudian: Resolving some Puzzles in the Theory ofcapitol

b) (autor/autony, tytuł/tytuly publikacji, rok wydania, nażwa wydawnictwa, lecenżenci wydawniczy),

Mateusż Machaj, Money, lnterest, and the structure af Produation: Resolving some Puzzles in the Theory
of Copital , 2o7l , LexińEon boaks.

c) omówi€nie

celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osią8niętych wyników wraz z

omówieniem ich ewentUalnego wykorrystania.
Monaglafia Money, Interest, ond the strudure

oJ Production: Resolving some Puzzles in the Theory

of

coplrol stanowi kompleksowe studium koncepcji struktury produkcji (nazywanej nieraz niefońunnie
strukturą kapitałU), która po laż pierwszY pojawila sie W pub];kacji Williama stanleya Jevonsa jako
,,5.hematY inwestycyjne" ([1871] 1957). Przedstawiała ona układ procesu p.odukcyjnegojako sekwencji

następujących po 5ob'e odrębnych, ale jednocżeśnie do pewnego stopnia zinte8rowanych, etapóWNastępnie koncepcja była .ozwrana ńiędzy innymi pżez przedstawicieli5zkoły austriackie] (np, Boehm,
BaWerk 1959, Rothbard 2004, Hayek 2008}. celem książkijest dogłębne opra.owanie i krytYczne

spojlz€nie

na to pojęcje przez pryzmat najbaldziej palących kwestii mikroekonomicżnych jak

i

makroekonomicznych (książka jest podzielona wedłUg takiego żagadnieniowego klucża). stanoWi Wobec
tego bilans idei struktury produkcji, który obejmuje ża]ety t€go schematu t€or€tyczn€go

ijego

żnaczących ni€docjągnięĆ.
W kolejnych rozdziałach żostają omóWione: wynagrodżenie w postaci prccentu w strukturze produkcji
{rozdział p;erwszy), rozpisanie struktury produk€ji

na cżynniki produkcji (rożdział2), zestaWienie prawa

saya że §trukiurą (rożdziai 3), pojęcia produkcji potencjalnej

W

5trukturże tozdział 4), źńdla zaburzeń

pieniężnych na strukturę (rożdziałpiąty), o.a2 wpływ polityki stóp procentowych na 5trukturę (rozdżiał
6],

W pierwszym rozdzia]€

dokonuję omóWienia podstawowego żarobku związanego z organizacją produkcji

w stadia: Wynagrodżenia na kapitale (procentłJ). od początku rozwoju paradygmatu neoklasycżn€go w

mikroekonomiidominowałoWtejkwestiipodejście,któremoglibyśmyokreślićjakoredukcjonistyczne;
zdaniem wielu prz€dstawicieli
pieniężne WYnagrodz€nie

szkół marginaliżmu, które żdominowały Współcżesną mikroekonomię,

na kapitałW gospodarce rynkowej rnożna z.edukować do jakiejŚ żmiennel

wiążącej się że ,,sferą realną" gospodarki, MogiabY to byĆ ,, prefe

niemon€tarnej,

re

ncja cżasowa",

WYraźająca też w jakiejś folmie ,,niecjelpliwość" w oczekiwaniu na realizację celóW, lub ,,produktywność

kapitalu", pożwalająca na o§iągani€

zwrotów W postaci nadwyźek pienięźnych (np, Fisher 1930, clark

1895, Fetter 19141), omawiając zagadnienie próby .ozbioru żarobku na kapita]e w tyrn rozdżiaie i

przedstawiając stanowiska sżkołyneok]asycznej oraz sżkoły austrjack'ej, w5każuję na to, 2e
rzeczy cel pełnego wYjaŚnienia (czy też w 5Umie uzasadni€nia)

W

grunc e

dodatniej pieniężnej stopy ZWrotU

czynnikami ,,realnymi" ni€ może zostać osiągnięty, Zjawi§ko żarobku na kapitale -jako fizycznej
pienięźnej nadwYżki-jest pojęcierr, które faktYcżnie żależyod cżyńników prżedstawianych p.żeż
marginalistów; jednaŻe cżynnikite nie
pieniężnego proc€ntu

5ą W

stanie zagwarantowaĆ Występowania dodatniego

w każdYch okolicznościach. Dlate8o jak dowodzę w rozdziaie, proc€nt

może (hipotetycznie) być zerowy lUb Ujemny nawet przy,,dodatnim" proc€nci€

pieniężny

W sensie neoklasycznym,

czy austriackim.
Drugi rozdział opisuje strukturę produkcj' pżed€ wsżystkim Z perspektywy alokacji .żynników produkcji

(żiemi, pracy, dóbr kapitatowYch oraz uptywającego czasu), omawiam prZY tym szczegółową ewolucję

kon.epcji stadióW produkcji od levonsa do najnowsż€j literatury, Dwa najbardziej znacżące autorskie
rożwinięcia

z

tego rozdziałU dotyczą polemik o tak zwanym teoremacie podwójnego przelącżania oraz

zaieźnościdlugości okresu produkcji od Wysokości §topy procentowej.
Teorem3t podwójnego prżełączaniaWynikał z debat kapitałowych między dwoma ośrodkami cambridge
(zob, cohen and Harcourt 2003). Koncentrowal się głóWnie Wokóiforma]nych

aspektóW

matematycżnegoteoretyzowaniawekonomii,alejednoczeŚniemiaiznaczącywymiarempiryczny,
TradycYjne funkcje prodUkcj] powiązują WYna8rodżenje kópitału zjakimiśzewnętrznymi crynnikami

oderwanymiod instytucjonalno prawnego uwarunkowania, np. fizyczną ażadkością,czasem oczekiwania
ltezy omóW;one w rozdziale pierwszym), Dzięki takiemu żabiegowi można by Wprowadzić cośna ksżtałt
,,ilości" kópitału, tlu macżącej jego ,, cen ę", W praktycejednak takiżabieg nie ]'est możliwy, a dodatkowo

1

choć kwestia ta jest 8łównie omawiana w dyskursie c hlstolii myśliekonomicznej, to
do niej lóWnieżwe Wspóiczesnych dywa$cjach (np, GUnning 2005)

W

rz€czYwistości

w

raca 5ię

wsżelkie próbyjednoZnacżne8o powiązania slopy procentowej zjakkolv,/iek rozumianą ,,ilością"kapitału
(niezależną od tej stopy) są problematycżne. stanowito w istocie 05iągnięcie debaty o podwójnym
przełączaniu. W rożdziale rozwijam pojęcie międzyokresowej intensywnóŚci

pracy Iinteftemporal labor

intensity)1, co pozwa|a dowieśćpopraWności teorematu przelączania ze Wskażaniern na jeBo plżyczynę,

oferuję zatem ,,folmalne" rożwiązan'e pozorne8o pa.adoksu przełączania poprzeż Wprowadżenie now€j
zmiennej do struktury kapitału. Niezależnie od tego kMYcżnie opisuję niedawne nieUdane próby
wykonania tego żadania {np- Garrison 2006),
Drugie nowe ujęcie przedstawione W rozdżial€ dotyczy teorii kapjtałowej za2wyczaj opisywanej przez
przedstawicieli szkoly austriackiej od Eugena Boehm Bawerka ([1881]1957), przez Friedricha Hayeka
(|1933]2008) do Murraya Rothbarda (I1962]2004} la także bardziej współcżesnYch opracowań (Garrison
2001, HUeńa de soto 2006, skousen 1990), W tych modelach autorzy zakładają prostą zależnośćmiędży

stopą procentową a dłu8oŚcią okresu produkcji, obniŻenie stopy procentowej ma prowadziĆ do
WYdluźenia okresów produkcji, zaśjejobniżenie do skrócenia. W ostatnich latach teza i3 zostala

żm;enjona przez dwóch autorów, zdaniem których to Wyźsza stopa wydłuźaokresy produkcji, a niżsża

stopaj€

skraca (Huelsmann 2010, Filleuile 2007), Rozwinięcie przeze mnie pojęcia międzYokresowej

intensywności pracY w rożdziale drugim siuźy pokazaniu, źe zarównojedna jak idruga strona stosuje
pewne dodatkow€

założenia pomocnicze. Wspierając się osiągnięciami debaw o przełączaniu na

modelowych przYkładach pokazuję, że nie da się WprowadziĆjednoznacżnej relacji między stopą
procentową a długoŚcią okresu prodUkcji3. Niższa stopa procentowa moźe rÓWnie dobrze poprowadziĆ
do wydhrźenia jak i do skrócenia okre§U prodUkcji- Ana]o8icznie ze stopą Wyższą, Efekt końcowyjest

żależnyod dodatkowego czynnikaj międzyokresoWej inten5WVnoŚci oracy, Autorzy szukający relacji
monotonjcznej międzY stopą procentową a długoŚcią okresu produkcji dokonują milczących załoźeńW
tym aspekcie, W których przyjmują jakiśkonkretny poziom międżyokresowej intensYwności pracy

(a

to W

rz€czywistości on jest determinujący).
W trzecim rożdziale omawiam zaBadnienie prawa Saya W kontekście pieniężnej lóWnowa8i w strukturze

produkcji orazjego ogranicżenia Wynikającego z nierealistycżnych załoźeńo rynku pieniądza, Wychodzę
od Ricardiańskiego warUnkU o stałościżagregowany€h WydatkÓW, który jest podstawą modelu

' Pojęci€ międzyokresowej intensYlvności p.ary poiawiło

się w moim a.tyku]e z 2015

leakcję polemiczną Howden 2016, oraż odpoWiedź Machaj 2017a),

r

loku (Wrłvołując następnie

częśćłchża8adnień podjąłem róWnież We Wspomnianym artykule z 2015, Jednakże tam 5ą one ledwie żalążkiem
tez demon5nowanych obszerni€ na 8rafach w monoglafii, obejmUjących znaczn ie więcej h ipotetycznych
pĘypadkóW, a także pżedśtawia]ącychdokladniejszy opis Wspólzależności między wszystkimi Waż kimi zmien nymi,

równowagowego struktury kapitaiowej. Jeśli chodzi o 5amo prawo saya, to opisuję niedoskonałości
żaróWno w Ujęciu klasycznym ,,prawa rynków,/ jak rćWnież jego interpretacje kojarzone ż oplacowanlaml

keYnesowskimi. W śladza Ahakpiorem (2001) rożwijam tezy, że podstawą teoretycznych kontrowersji
Wokół prawa rynkówjest cżęsto odmi€nne

rożumienie poj'ęć ośżczędności
i inwestycjiW różnych

tradycjach intejektuainych, Tymc2asem rożbudowane we Wcześni€jszym rozdziaIe pojęcie strUktUry

produk.ji pożWala na to, aby ujednoliciĆ koncepąjnie całkowite produktywne wydatki inwestycyjne z
oszczędnościami brutto odtwarzającymi 5Ystematycznie strukturę kapitałU, Dlatego to os2c2ędności
wydawane na inwestycje

W

odróżnieniu od oszcżędnościw postaci §ald gotóWkowYch stają 5ię 5iłą

napędową procesu ekonomicznego (5alda gotówkowe
rożdżiale pjątym)_ ]ak dalej dowodzę

W

i

żakłócenia pienięźne są obiektem ana'izy w

tym rożdziaie, nieżbędne

W

tym celu jest zastosowanie koncepcji

ż modelu Michała Kaleckiego (1942)- le8o słynne stwierdzenie o lobotnikach ,,WydającYch, co żarabiają"

kapitaIistach ,,zarabiającyc5, co v!Ą/dają" bardzo trafnie opi§Uj€

i

strukturę produkcji w żaleźnościod

pieniężnYch przepływów i pożwala równieź wprowadżić mod}.fikowan€

rozumienie sarnego p.awa

rynków saya, którejest prawdziwe w praktyce tylko W pewnych okolicznoŚciach.
Rozdział cżwańy omawia pojęcie struktury produkcjiW zestawieniu ż ideą,,produkcji potencjalnej",

Wychodżę W nim od obecnego stanu wiedzy dotyćzącej tego pojęcia (np, Arnold 2009, Basu and Fernald
zo09, Gauin 20L2), Pftede Wszystkjm zwracam uwagę, źe pojęcie produkcj' potencjalnej jest

z

jednej

5trony traktowane jako idea metateoretycżna i prżeż to mgiista (stosow6na ze wżgiędóW dydaktycznYch),
a z dru8iej stronyjako pewien Wskaźnik WYrażającyjedną zagregowaną wielkość (a w zasadżie

hipotetycżnie wyliczony potencjalny prodUkt krajowY brutto), Zaznaczam, źe na poziomie dydaktycznym
żałoźeńteoretycznych pojęcie produkcji potencjalnej

W

i

zaśódzie nie budzi istotnych kontrowersjj, gdYż te

pojawiają się dopiero na etapie twonenia jej skonkretyżowane8o empirycżnego żnaczenia,

systematyzuję prży tym żarówno ujęc]a teo.etYczne prodUkcji potencjalnej przez różne szkołV
makroekonomicżne jak i posżczegóine metody pomiarowe stosowane obecnie przeż podmioty zajmujące
się makroekonomicznym
rT!odeli DsGE etc- np-

szacowaniem (na ł}ażie funkcji prodUkcji, ekonometlii, Wylicżania trendóW,

cBo 2001). Wskazuję przy tym

W

litelaturże na istniejące znaczne rozbieżności

między tymi metodami, a takźe istotne ryzYko błędu W pomiarze, Z tego Względu niektó!.Zy
proponują na przyklad w caioŚ€i

ż teoretyków

zrezygnowaĆ ze stosowania takiego pomiaru, skoro rzecżywiste

odchYlenie może być Większe od samej luki produkcyjnej (różnicy między produk.ją rzecżywistą a
potencjalną), W ostatniej sekcji zwracam uwagę na to, że niezależnie od tego, którą metodę pomiarową
prŻyjmiemy, będzie to metoda jednowymiarowa, gdyż Wyraża jednolicżbowo szacUnek za8regowanej
produkcji. Natomiast w makro€konomii

pojęcie róWnowagijest

W

istocie dwuwYmiarowe, odnosi się

bowiem nie tYlko do calkowitej iIościprodUkcji, le.z produkcji W posz€zególnych

stadiach struktury.

PosłUguję się prży tym zmodyfikowanym rozumieniem ,,równowagi mięóżyokresowq"

- inteftemporol

equilibrium |.ozwlającw istoci€ tezy z Lachmann 1948 i aplikującj'€ do obecnego stanu wiedzy o
potencjaln€j

produkcji).

Rożdzial piąty stanowi uzupełnienie rozdżiałów wcześniejszych o rozwaźania monetarne. Ponieważ
poprz€dnie

częŚci zajmowaty 5ię WarUnkami zW;ążanymi z pieniężną rÓWnowagą, to rozdżiat piąty

uzupełnia je o zagadnienia dotycżące 2aburż€ń pieniężnych, Dotyczy zatem pĘypadkÓW zaburzania
struktury prodUkcji powodowanego zmianą popytu na pieniądż lub zmianą w podaży pieniądza, W
rozdziale iym przedstawiam alte.natywne rożumienie ilościowej teorii pieniądza, którejest oparte na
trż€ch zalożeniach Uest to nowa 5y5tematyzacja uwz8lędniająca oprócowania również
niemonetarystycżnych sżkó} makroekonomicznych np. opóźnienia informacYjne, nierównomlernosc
ekspansji pi€niężnej i sżtyv/nościnominalne), oprócż tego klasńkuję różne systemy pieniężne w
zależnościod kilku czynników: produkcji pieniądza bazowego, roli żądu w ładzie pieniężnym oraz
regulacji bankowych. ostatnie dwie sekcje dowodzą, dlaczego Wszelkie zmianyW iloścjpieniądża jUb w
popy€]e

na pieniądz nie mogą pozostać obojętne na strukturę produkcji. Nawet jeŚli kosżyk cenowy nie

ulegnie żauważa]nej żmianie, to ze Względu na p.oces kreacji środków pienięźnych zmiany inwestycyjne
są nieunikłione. To samo dotyczy równomiernego

Wżrosttr pop}tu na pieniądż oraż korespondującego ż

nim Wżrostu podaży pieniądza, KonklUzjajest taka, źe nie da 5ię 5konstruować systemu z neutralnym

pieniądzem, który nie będzie żmieniał W źaden sposób cżynnikóW realnych w porządku stadióW
prodUkcji.
Rozdżiał szósty traktuje o roli pojęcia struktury prod ukcj i w teoriach cYklu koniunkturalnego żwiązanych z

prowadżoną po|itYką pienięźną. Wychodżę W nim od typowego użasadnienia realizacji celóW politYki
pieniężnej (np. Woodfo.d 2003), jakim są sztywności nominalne, a następnie omawiam mechaniżm
transmi5ji monetarnej, W literatune dotycżącej tego mechanizmU móWi się o kanałach tran5misji
impulsów monetarnYch rożumianych,,neoklasycznie" oraz,,nieneokIasYcznie" (Bernanke and Geńler
1995), Te pierwsze kanaly transmisji dotYczą wp\"wu stóp pro€entowych

na bardziej ogólne

ekonomicżne wielkościtakie jak konsumpcja, inwestycje, eksport, ocżekiwania rynkowe.
Nieneoklasyczne kanały natomiast wiążą się ż i}ardziej instytucjonalną perspektyv/ą w postaci analiżY
struktury bilansowej oraż pońfelibanków' Literatura dotycżąca żarÓWnojednej'jak idrugiej8rupy mowi
o ni€neutralnych
j

efektach prowadzonej polityki p'eniężnej, W obu

ednego ,, kapitałowego" kanału, zmieniają€e8o

p

rżYpad kach jedna k brakujejeszcz€

układ stadióW prodUkcji, który b}ł dyskutowany We

wcześniejsżych rozdzialach książki. W literaturże o mechanizmie transmisji pojawiło się w ostatnich kilku
latach pewne nieneoklasycżne novum, Wprowadzające,,kanat rYżYka", wiążący się ż tym, że stopy
procentowe wpłyłvająna zmianę postaw dotYczących ryżyka podejmowanych inwestycji 1Borio and ZhUb
ż012, Jimćnez et al. 2014), oznacża to, że obniżki stóp mogą skt]tłować uruchamianiem
submarginalnych {bardzi€]'ryzykownych)

inwestycji, które Wcześniej nie byly planowane. Używając

bardżiej popularnego języka, mogą powodowac żaistnienie ,,baniek" inwestycyjnych. lch zrozurni€nie
staje się bardziej obiecujące, gdy żauważymy, źe kanał struktury kapitałowejjest kolejnyrn (obok
neokla§ycznYch

i nieneoklasycżnych) kanałem transmisiimonetarnej, skutkującym reałnymi żmlanómi-

ostatnia .żęśćrozdziału szóstego w tematyce kanału ,,kapitałowego" nawiązuje do trże€h opracowan
istotnych przedstawicieliszkół, kojarżonych w literaturze z likwidacją błędóW inwestycyjnych:
po5tkeyne5oWskiego ujęcia Hymana Minskiego (2016), zmod}4ikoWanego pociejścia keYn€sowskiego
Richarda Koo (2014), oraz podejścia szkoły austrjackiej zapr€zentowanego

w opracowaniach Hayeka

(2008). Wszystkie trży żajmują się opisem konsekwencji iadu monetarne8o dla realnej struktury

produkcji, chociaż każda dokonUje t€go w istocie z innej per5pektywy.
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5. ornówienie pozostaĘch osiągnięć neukowo - badawczych (ertyśtycznych).

Moje pUblikacje dotyczą pźede wszystkim następujących obśzaróW ekonomii: teorii cen, teorii
przedsiębiorcżości, historii myŚli ekonomicżnej, teorii konkurencji, teoriicykli koniUnktUralnych oraz
Wybranych aspektów metodologii natrk 5poiecznych,

oprócz monografii na temat struktury produkcji od cżasu obronv doktoratu w czerwcL] 2009
opublikował€m

trzydzieści cztery opracowan;a naukowe, ż czego pięć W czas,apismach z

|i57y

Journol of

Citation Repolts |ńinisterialna lista A:Jabłecki and Machaj 2009; Machaj 2016, Machaj 2015, Machaj
2015b, Machaj 2014}, W moim przypadku sumarycżny impact factor Wynosi dla tych publikacji 1,4,
Natomiast licżba cytowań w Web ol science ta 21, żaśindeks Hirscha Według iejże to 2, W€dług Google

scholar ind€ks

h wynosi 5, zaś ]iczba cytowań 87.

scjence
liczba publikacji

sumarycżny impact

1,4

indeks

21

|iczba

2

indeks

8]

h

5

Hirscha

Ze względu na moje zainteresowanie heterodoksyjną myśląekonomiczną, żnacząca częśćpublikacji

dotYczy szko]y austria€kiej.

]edna ż nich obejmowała analizę jej w5półcżesnego charakteru (Machaj

2013f), częśćmojego dorobkU opisuje koncepcje posżcz€sólnych

mYślicieli (Machaj 2011, Machaj 2011b,

Machaj 2014a, Machaj 2015, Machaj i KUbisz 2011, Machaj i Machaj 2009),
Trzy z moich publikacji dotycżą kwestii W'elkiej Recesji z rokU 2008, ]edna (Machaj 2009) podsumowuje
WYzwania dla teorii ekonomii zwjążane z pojawieniem się kryzysu m!ędzy;nnymi W kwestii rÓWnowagi

makroekonomi€znej,

polityki pieniężnej,

ku

rsowej, syste

m u

bankowego

i

regulacyjne8o, Drugajeśt

Współ3utorskim opracowaniem (Jabłecki and Machaj 2009) wyjaśniającym między innymi, jak
niepruwidłowo zaprojektowane regul6c]'e

W

systernie bankowym w UsA przyczynily się do masowego

rożprżestrżenienia błędÓW inwestycyjnych w sektorże bankowym, W trzeciej 1Machaj 2016) podejmuję

l^,1

polemikę

ż tezaml

]ohna TaY]ora, który

W

swoich pUb|ikacjach 5ugerował, że kryzysu dałoby 5ię uniknąć,

8dyby polityka pienięźna W latach 2001 2007 była zaprojektowana wedługjego reguiy. Dowodzę, żejego
argumentacja ma charakter s€lektywny

szczególnie w kwestii doboru odpowiednicl,] zmiennych. W mo]'ej

krytYce wskazu.je również na szersże problemy Wiążąc€ się z zastosowanjem W ogóle regui TayIora do

projektowania polityki pieniężnej.
częśćmojego dorobku badawczego dotyczy opracowań ż zakresu funkcji systemu cenowego

l

prżedsiębjorcżegodziałania,Wj€dnymopracowaniUpodsumowujęfundamentYteoriikonsUmenta,
Wskazując, że W mikroekonomii nie 5posób żredukować kajkulacjipieniężnej do kalkulacjiwartoś€i

(Machaj 2012b). W innym poglębiam prżep.owadżoną W drugiej połowie xx Wieku ,,dehomogenjzację"
pierwszych marginalistóW, Lćona Wairasa
aparaty, lecż .ównież odmiennie rozumieli

i

carla Meng€ra,
poj

dowodząc, że nie tylko stosowali inne

ęcie ,,jed n ostki krańcowej" (Machaj 2015c), W koiejnym

anYkUle (Machaj 2014) omawiam nieoczywistość i nieautomatyczność pieniężn€j kalkulac]'i, to żnaczY
wskazuję, ż€ inforrnacj€

idące za cenami pieniężnymi są radYka|nie inne w zależnościod tego, jak

zostanie żaprojektowany ład prawny. A zatem mówienie o,,funkcji informaryjnej" cen jest w
rzecżywistoŚci puste, jeŚ]i nie idzie za nim analiza in§MUcjonalna, związana ze sposobem
przeprowadżania transakcji handlowych, CżęścioworozWi.jarn tę tezę w odniesieniu do przedsiębiorczego
dzi3łania w kolejnym aąkUte (Machaj 2015a). Dowodzę, że Wiedza zw'ązana z cenami rynkowYmijest
przez jakie podmioty te €eny

za]eżna od t€go,

kalkulacji pieniężnej na trży lamy czasow€,

Z

są generowane, oprócż tego dokonuję klasyfikacji pojęci3

t€go

WzględU móWienie o,,Wiedzy ukMej W cenach" mu5]

zostaĆ poszerzone nie tylko o Wspornniane kwestie prawne, ale również o inform3cje na temat tego, o

których cena€h

r.ówimy (historycżnych, bieżących ofeńach c€nowYch,

cży c€nach

oczekiw3nych},

Analizu]'ąc dz]ałanie sy§ternu cen/ rozwijałem róWnież teorię rynkóW spornych autorstwa Williama

Baumola (Mach6j 2013e), Zdaniem BaUmoIa koncepcję rynkóW doskonałych ]epiej zastąpić koncepcją
rynkÓW do5konal€

kontestowanych, tojesttakich, na których isinieje doskonała swoboda we]9cla

wyjŚcia (bez istni€nia

l

barier), Baumo] argumentuje, że Wł}r€W literaturze z konkurencji doskonałej taką

barierą nie są koszty stałe, lecż kosziy utopione. Mój arlykuł stara 5ię pokazać, że w rzeczywistości
argumentacja BaUmo]a sto§Uje 5ię zarówno do kosżtÓW staiych jak i kosżtów utopionych, Wprowadżam
prży tym §ystematykę charakterystyki kosztów utopionYch ze sżcżegołowychpodziałem na kosztY

utopione ex ante iex post,
W swojej pracy badawczej zajmowałem się również elementarni lozważań metodologi€znych,

WskażyłVałemna to, że zastosowanie fals}4ikacjonizmu Kar]a Poppera do ana izy metody ekonomii bYwa
10

spłycone oraz posp;esznie utożsamIane z poglądami Miltona Friedmana (Ma€haj

2013b, Machaj 2013c,

Machaj and Machaj 2011},
W ostatnich ki]kudżiesięciU latach w filożofii nauki i teorii prżyczynowości rożWinięto koncepcJĘ

kontńaktów, W zasadżie poza jedną anglojęzycżnąi publikacją teńat nie został zgłębiony pllel
ekonomistóW. Mój artykuł iMachaj 2012a) stanowi cżęściowokMyczne spojrzenie, pokazu]'ące
ograniczenia analizy kontńaktycznej. JednocżeŚnie W innym artykule zwracam uwagę na o8raniczenia
żastosoWania metody ceteris pOribus,która ńóźe zostaĆ wzboga€ona

przez zastosowanie elementÓW

koncepcji kontńaktÓW (Machaj 2013). W innym miejscu staję na stanowisku, źe zastosowanie metody
popperowskiej do ekonomii ożnacża, że mimo swojego żhermetyzowanego charakteru ekonomia 5pełnia
kr}teria nauki empirycznej (Machaj 2013a, Machai 2012).
KiIka z moich pub ikacji o systemie cenowym dotyczy również za8adnienia stopy procentowej. ]eden ?
rozdz]ałÓW z rnonografii pod moją .edakcją (Machaj 2010a) omawia pewną słaboŚĆ Wspolczesnej

mikroekonomii i makroekonomii, gdyż mimo rożmaitych neoklasy[znych Syntez mikroekonomlczne
teorie stopy proc€ntow€j

nie §ą w peini zintegrowan€

ż teoriami makroekonomicznymj

(mimo

budowania mikropodstaw w modelach makro). DWa z moich artykułów 1Machaj 2015l Machaj 2017a)
wprowadżają koncepcję międzyokresowej intensywności pracy {koncepcję, którą następnie rozwinąłern i
dale]' Wykorzystałem we fragmencie drugiego rożdziałUmojej monografii),

W ki]ku publikacjach omawialem róWnież rolę cżynników ideologicznych W procesach transformacji
ustrojowej (Machaj 2015d, Machaj 2015e), Kolejny artykuł wskazywał (Machaj 2017b} na to, jak żmieniat
się udżiał płac w pol5kim PKB

W

trakcie transformacji i przedstawiał argumentację, dlaczego spadający

udzi6ł płac nie mU5i automatycznie ożnacżaćnegatYlvnego zjawiska,
W jednym ż ostatnio opublikowanych aĄkułóW dokonUję przeg]ądu iteraturyż żakresu histo.i]

rewolucji przemysłowej, W5kazując na btędnośćniektórych zjej interpretacji (Machaj 2017),
DWa ż moich ańykUłóW opisują ekonomiczne konsekwencje prawnych wyżWań po kryzysie w l]nii

Europejskiej, ]eden z nich (Machaj 2011a)omawia nowe wcześniej niestosowane narzędzia inteMencjj]
Wpływające żasadnicżo na rynek finansowy. Natomiast drugi dyskutuje o hipotetycżnej propozycjl
reformY systemU bankowego (2013d).

a

Huelsmann, Joer8 Guido, 2003, "Facts and counterfactuak in Economic LaW" JounoloJ Libertorion studies,v./1.

17, No- 1.
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Jeden ańykuł omawia siabośćwskaźnika PKB do pomiaru dżia}alności inwestycyjnej (Machaj

i

LeWiń5ki

2013), Głównym celem jest ilustracja, źe znacżąca Wielkość wydatków inwesłcyjnych niejest
UWz8lędniana W€ wskaźniku PKB (co nie zmienia jego prżydatnoścido pomiaru dochodu narodowego).

]eden ańYkUł ż zakresu historii myśiiekonomicznej dotyczy słabościlaborystycżnej teorii Wańości
(Machaj 2010). stanowi on opis jej problemów, a także najważniejszej gruntownej kMykl,
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