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„Nagroda za rozwój teorii podejmowania decyzji 

ekonomicznych i politycznych wynikających z 

zawierania umów i zasad prawa.”

Wskazał na złożoność motywów, jakimi kierują się 

władze publiczne, podejmując decyzje ekonomiczne. 

Zbudował teorię funkcjonowania władz politycznych 

przyjmując za jej podstawę obraz życia 

gospodarczego zaproponowany przez Adama Smitha 

i uznawany do chwili obecnej za trafny.



James McGill Buchanan Jr. urodził się w 1919 roku. 

Studiował na University of Tennessee. Pracował na 

University of Virginia, w Center for Study of Public 

Choice i na George Mason University w stanie 

Wirginia. W chwili otrzymania Nagrody Nobla jego 

dorobek był znany głównie w Stanach 

Zjednoczonych, nagroda Nobla przyczyniła się do 

jego poznania w innych częściach świata. Do jego 

głównych publikacji należą: The Calculus of Consent: 

Logical Foundations of Constitutional Democracy 

(razem z G. Tullockiem, 1962), Finanse publiczne w 

warunkach demokracji (1966, tłumaczenie polskie 

1997), 



Main Published Works

(1949), ‘The Pure Theory of Government Finance: A Suggested Approach’, 

Journal of Political Economy, 57, December, pp. 496-505.

(1950), ‘Federalism and Fiscal Equity’, American Economic Review, 40, 

September, pp. 583-99.

(1954a), ‘Social Choice, Democracy, and Free Markets’, Journal of 

Political Economy, 62, April, pp. 114-23.

(1954b), ‘Individual Choice in Voting and the Market’, Journal of Political 

Economy, 62, August, pp. 334-43.

(1958), Public Principles of Public Debt: A Defence and Restatement,

Homewood, IL: Richard D. Irwin.

(1959), ‘Positive Economics, Welfare Economics, and Political Economy’, 

Journal of Law and Economics, 2, October, pp. 124-38.

(1960), Fiscal Theory and Political Economy: Selected Essays, Chapel 

Hill, NC: University of North Carolina Press.



1962), The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional 

Democracy (with G. Tullock), Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.

(1964), ‘What Should Economists Do?’ Southern Economic Journal, 30, 

January, pp. 213-22.

(1965), ‘An Economic Theory of Clubs’, Economica, 32, February, pp. 1-14.

(1967), Public Finance in Democratic Process: Fiscal Institutions and 

Individual Choice, Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press.

(1968), 77re Demand and Supply of Public Goods, Chicago: Rand-McNally.

(1969), Costand Choice: An Inquiry in Economic Theory, Chicago, IL: 

Markham Publishing Co; reprinted by University of Chicago Press, 1979.

(1975), The Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan, Chicago, IL: 

University of Chicago Press.

(1976), ‘Taxation in Fiscal Exchange’, Journal of Public Economics, 6, July-

August, pp. 17-29.



(1977), Democracy in Deficit: The Political Legacy of Lord Keynes (with 

R.E. Wagner), New York: Academic Press.

(1978a), The Consequences of Mr. Keynes (with R.E. Wagner and J. 

Burton), Hobart Paper 78, London: Institute of Economic Affairs.

(1978b), Freedom in Constitutional Contract: Perspective of a Political 

Economist, Austin, TX: Texas A & M University Press.

(1980), The Power to Tax: Analytical Foundations of a Fiscal 

Constitution (with H.G. Brennan), Cambridge: Cambridge University 

Press.

(1985), The Reason of Rules: Constitutional Political Economy (with 

H.G. Brennan), Cambridge: Cambridge University Press.

(1987), ‘The Constitution of Economic Policy’, American Economic 

Review, 77, June, pp. 243-50.

(2002), The Collected Works of James M. Buchanan, 20 vols, 

Indianapolis, IN: Liberty Fund, Inc.



Literatura uzupełniająca

Atkinson, A.B. (1987), ‘James M. Buchanan’s Contributions to 

Economics’, Scandinavian Journal of Economics, 89 (1), pp. 5-15.

Nobel Foundation (2010), Official Web Site, www.nobelprize.org.

Pressman, S. (1999), ‘James M. Buchanan’, in Fifty Major Economists,

London: Routledge, pp. 170-73.

Romer, T. (1988), ‘On James Buchanan’s Contributions to Public 

Economics’, Journal of Economic Perspectives, 2, Fall, pp. 165-79.

http://www.nobelprize.org/








Buchanan, który walnie przyczynił się do powstania 

współczesnej postaci teorii wyboru publicznego, w 

dużej mierze dzięki książce The Calculus of Consent: 

Logical Foundations of Constitutional Democracy,

wybrał tematykę pośrednią między ekonomią a 

naukami politycznymi. Badał uwarunkowania decyzji 

podejmowanych przez władze publiczne, także w 

zakresie polityki ekonomicznej.



Teoria wyboru publicznego traktuje o podejmowaniu 

decyzji przez społeczeństwo jako całość i jest 

uważana za część ekonomii dobrobytu. Jej 

prekursorem był znany ekonomista szwedzki Knut 

Wicksell (1851-1926). W istniejącej teorii wyboru 

publicznego Buchanan dokonał istotnej zmiany 

polegającej na zastąpieniu dominującej wcześniejszej 

analizy relacji międzyludzkich przez 

wyeksponowanie problemu podejmowania decyzji 

politycznych. Z tego powodu były dla niego 

szczególnie istotne istniejące procedury zapadania 

rozstrzygnięć w skali ogólnospołecznej i możliwości 

ich zmiany.



Noblista w pewnym sensie przeniósł do analizy 

zjawisk politycznej pogląd wyrażony pod koniec 

XVIII wieku przez  Adama Smitha: chociaż jednostki 

tworzące społeczeństwo działają kierując się własnym 

interesem, ich aktywność prowadzi do ogólnej 

harmonii i przynosi korzyści całej zbiorowości. 

Buchanan potraktował państwo jako produkt umowy 

zawartej między obywatelami, którzy w pewien 

sposób chcą maksymalizować ogólną użyteczność. 



W świetle twierdzenia o niemożliwości Kennetha 

Arrowa (Nobel 1972) nie jest wykonalna konstrukcja 

społecznej funkcji dobrobytu, zatem konieczne staje 

się przyjęcie zupełnie innej metody wypośrodkowania 

rozbieżnych oczekiwań. Teoria wyboru społecznego 

przyjęła określony dystans w stosunku do zasady 

głosowania większościowego. Widzi ona ład 

społeczny jako „uporządkowaną anarchię”, w której 

postanowienia dotyczące wszystkich zapadają drogą 

wymiany dóbr i praw. 



Jednostka akceptuje określone przedsięwzięcie 

publiczne, gdy związany z tym koszt współzależności 

nie przekracza kosztu samodzielnego działania w 

danej sprawie. Koszt współzależności stanowi sumę 

kosztów ponoszonych przez jednostkę z tytułu 

działań zbiorowych i kosztu wypracowania wspólnej 

decyzji.



Na gruncie omawianej teorii uznaje się, że podmioty 

ekonomiczne, w tym funkcjonariusze rządu, działają 

kierując się swoim własnym interesem. W przypadku 

osób publicznych może to być również interes grup 

lobbystycznych. W konsekwencji sprawujących 

władzę cechuje niechęć do podejmowania działań 

trudnych i ryzykownych, które chętnie pozostawia się 

politycznej konkurencji na czas, gdy ta dojdzie do 

władzy. Partykularyzm decyzyjny idzie nierzadko w 

parze z kalendarzem wyborczym. 



Biorąc pod uwagę rosnącą złożoność procesu 

rządzenia, ciążące na sprawujących władzę 

zobowiązania prawne okazują się efektywne tylko 

wtedy, gdy są stale formułowane na nowo.

Noblista ze stanu Wirginia traktował podejmowanie 

decyzji publicznych jako rezultat dobrowolnej umowy 

między obywatelami, którzy dzięki temu osiągają 

pewną korzyść przewyższającą niedogodność w 

postaci płaconych podatków. 



W tych warunkach jest trudno dochodzić do 

jednomyślności, jednak dążenie do zobowiązań 

satysfakcjonujących w pewnym stopniu wszystkich 

powinno być traktowane jako alternatywa wobec 

narzucania mniejszości swej woli przez większość. 



W tej perspektywie Buchanan doszedł do przekonania, 

dzisiaj dosyć naturalnego, ale wcześniej dopiero 

wymagającego szerokiej akceptacji, o rozstrzygającym 

dla rozwoju społeczeństwa znaczeniu stałości reguł 

podejmowania decyzji publicznych. Z punktu 

widzenia długookresowych skutków częste ich zmiany 

okazują się bezproduktywne.



Prace Buchanana pozwoliły uzupełnić tradycyjne, 

schematyczne widzenie roli władz publicznych w 

gospodarce, a zwłaszcza, co dla ekonomisty jest 

szczególnie ważne, przekonanie o automatycznym i 

szybkim podejmowaniu przez nie działań 

stabilizacyjnych, gdy tylko wymaga tego sytuacja. 

Jednocześnie zakwestionowały mocno ugruntowane 

przekonanie, że polityka rządu polega na stosowaniu 

prostych, zbudowanych wyłącznie na przesłankach 

ekonomicznych, metod oddziaływania na stan życia 

społeczno-gospodarczego.



Buchanan był przeciwnikiem keynesizmu między 

innymi dlatego, że opowiadał się za zrównoważonym 

budżetem. Uznawał go za formę kontroli 

społeczeństwa nad władzą publiczną. 


