
NaviTemat (3) - Ekonomiczny Nobel to ściema - czas na
Antynobla

Cytat z książki R. Wernera, Stracone stulecie w ekonomii: trzy teorie 
bankowości i niezbity dowód  - 

„Ważnym tematem dalszych dociekań jest także sprawdzenie, w jaki sposób banki centralne 
wywierały wpływ na badania prowadzone przez naukowców. Na przykład szwedzki bank 
centralny ustanowił pseudo- „Nagrodę Nobla”, przyznając znaczne sumy pieniędzy dla 
wybranych 74 ekonomistów (żaden z nich nie jest zwolennikiem bankowej teorii kreacji 
kredytu) i nazywając ją „Nagrodą Riksbanku [szwedzki bank centralny] w dziedzinie nauk 
ekonomicznych imienia Alfreda Nobla”. Fakt, że dziennikarze mogą skracać tę nazwę i 
przedstawiać ją w swoich artykułach jako „nagrodę Nobla”, nie może być zaskoczeniem, ani 
nie jest niepożądane dla szwedzkiego banku centralnego, który lobbował na rzecz 
zaangażowania Fundacji Nobla w jej przyznawanie. Poprzez przyznawanie tej nagrody, 
pewna szczególna dziedzina ekonomii, bazująca przeważnie na metodologii dedukcyjnej, 
doznała znaczącego międzynarodowego pobudzenia. Warto zauważyć, że wielu autorów 
zaangażowanych w odciąganie publicznej uwagi od prawdy o kreacji kredytu przez system 
bankowy, było laureatami nagrody szwedzkiego banku centralnego (w tym Samuelson, Tobin
i Krugman).” 

http://jestesmyzmiana.pl/wp-content/uploads/2016/09/Stracone-stulecie-w-
ekonomii_03.pdf 

Fałszywe autorytety naukowe i moralne są filarem władzy nad umysłami i 
władzy polityczno – ekonomicznej. 

Żyjemy w epoce postnauki – tzw. konsensus naukowy zastąpił prawdę.  

Przykłady postnaukowej mitologii: 

człowiek jest twórcą globalnego ocieplenia,  

szczepionki są przebadane, bezpieczne i skuteczne, 

Piłsudski wygrał bitwę warszawską, 

cykl koniunkturalny (kryzysy) i inflacja to prawa obiektywne,  

kredyt pochodzi z depozytu,  

NBP tworzy pieniądz w Polsce,  
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powstanie warszawskie ocaliło ducha narodu. 

Nagrody Nobla od ’08 – brak refleksji nad przyczynami kryzysu i etyką: 
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Paul 
Krugman

Ekonomia międzynarodowa

za analizę wzorców 
handlu i lokalizacji 
działalności 
gospodarczej[43]
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Elinor 
Ostrom

Zarządzanie
za analizę 
ekonomicznych aspektów
zarządzania[44]

Oliver E. 
Williamson
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0

Peter 
Diamond

Mikroekonomia za analizę rynków z 
frykcjami poszukiwań[45]
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Dale 
Mortensen

Christopher 
Pissarides
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Thomas 
Sargent

Makroekonomia

za empiryczne badania 
nad przyczynami i 
skutkami w 
makroekonomii[46]

Christopher 
Sims
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Alvin E. 
Roth

Teoria gier za teorię stabilnych 
alokacji i wykorzystanie 
projektowania rynku[47]
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Lloyd 
Shapley
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Robert J. 
Shiller

Ekonomia finansowa
za empiryczne badania 
cen aktywów[48]

Eugene 
Fama

Lars Peter 
Hansen
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Jean Tirole
Organizacja 
przemysłu i mikroekonomia

za analizę siły rynkowej i 
regulacji[49]
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Angus 
Deaton

mikroekonomia
za analizę konsumpcji, 
ubóstwa i dobrobytu[50]
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Oliver Hart

Teoria ekonomii, teoria 
kontraktu

za ich wkład w teorię 
kontraktów[51]

Bengt 
Holmström
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Richard 
Thaler

finanse behawioralne
za wkład w ekonomię 
behawioralną[52]
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William 
Nordhaus

makroekonomia za włączenie zmian 
klimatu do 
długookresowych analiz 
makro-ekonomicznych[53]
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Paul Romer

za włączenie innowacji 
technologicznych do 
długookresowych analiz 
makro-ekonomicznych[53]
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Abhijit 
Banerjee

walka z ubóstwem
za ich eksperymentalne 
podejście do łagodzenia 
światowego ubóstwa[54]

Esther Duflo

Michael 
Kremer

Źródło: Wikipedia

Tegoroczna nagroda służy interesom międzynarodowej finansjery (pudrowanie 
trupa zamiast zmian systemowych).  

Cytat z Polityki – 

„Dzięki wynikom ich badań pomoc finansowa płynąca z krajów 
wysoko rozwiniętych do krajów uboższych za pośrednictwem 
Banku Światowego czy organizacji non-profit może być wykorzystana 
efektywniej, skuteczniej ograniczając ubóstwo, podnosząc poziom 
skolaryzacji czy zwiększając dostęp do profesjonalnej opieki medycznej.” 

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1928328,1,wyjatkowy-nobel-z-
ekonomii.read 
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John Perkins (ekonomista od brudnej roboty) mówi, komu służy „pomoc” . 
Przykład „pomocy” -  tzw. plan Balcerowicza. 

Spowiedź ekonomisty od brudnej roboty:  https://www.youtube.com/watch?
v=ABDkaZjVjjo 

Postulat – międzynarodowe środowiska antysystemowe powinny powołać 
Antynobla. 

Piotr R. Jankowski 

https://www.youtube.com/watch?v=ABDkaZjVjjo
https://www.youtube.com/watch?v=ABDkaZjVjjo

	NaviTemat (3) - Ekonomiczny Nobel to ściema - czas na Antynobla

