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Bezpieczeństwo żywnościowe gospodarstw domowych w Rosji i jej regionach (na 

przykładzie regionu Tiumeń): problemy i sprzeczności1 

 

 

Summary 

This paper characterizes and analyses the ambiguous situation in the area of food availability and trust in a variety of 

food sellers. In the latest phase of agricultural reform policies (2014-2018), the Russian government has tried three 

strategies to encourage domestic production of livestock products and discourage imports: tariff and non-tariff barriers, 

state support to producers of selected livestock products and a partial embargo on food imports from the main exporters. 

State food programs in Russia (covering 2013-2020) had specific targets for mobilization of contributions from business 

toward achieving the program goals. Much of this contribution was in the form of investment loans advanced to 

agribusiness facilitated by interest rate subsidies. All this affects the availability of food for end customers and their trust. 

The paper bases on data of sociological research on food security of the Tyumen region for 2011-2020 (mass survey of 

1610 people, expert interviews of 50 people). We have been studied and evaluated problems of food security in various 

social strata in Russia. 

                                                 
1 Badania zrealizowane dzięki wsparciu the Russian Foundation for Basic Research (projekt 19-29-

07131 “Modelling and measurement of human capital and its forms in the context of economy 

digitalization: resources, flows, institutions”). 
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Abstrakt 

Artykuł charakteryzuje i analizuje niejednoznaczną sytuację w zakresie dostępności żywności i zaufania w stosunku 

do różnego rodzaju sprzedawców żywności. W ostatniej fazie reformy rolnej (2014-2018) rosyjski rząd wypróbował trzy 

strategie mające na celu zachęcenie do krajowej produkcji produktów zwierzęcych i zniechęcanie do importu: bariery 

taryfowe i pozataryfowe, wsparcie państwa dla producentów wybranych produktów zwierzęcych oraz częściowe embarga 

na import żywności od głównych eksporterów. Państwowe programy żywnościowe w Rosji (obejmujące lata 2013-2020) 

miały określone cele w zakresie mobilizacji przedsiębiorstw. Istotne znaczenie miały pożyczki inwestycyjne udzielonych 

agrobiznesowi z dopłatami do oprocentowania. Wszystko to wpływa na dostępność żywności dla klientów końcowych 

oraz na ich zaufanie. W artykule wykorzystano dane z badań socjologicznych na temat bezpieczeństwa żywnościowego 

regionu Tiumeń na lata 2011-2020 (badanie ankietowe 1610 osób oraz wywiady z 50 ekspertami). Przebadano i oceniono 

problemy bezpieczeństwa żywnościowego w różnych warstwach społecznych w Rosji.  

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo żywnościowe, jakość żywności, żywienie, zaufanie, świadome spożywanie. 

Wprowadzenie 

Bezpieczeństwo spożywanej żywności jest ściśle powiązane ze zdrowiem publicznym, jakością życia i dostępnością 

odpowiednich towarów. Ta ostatnia jest szczególnie ważna obecnie w Rosji borykającej się ze skutkami ochłodzenia i 

kryzysu gospodarczego. W czasach kryzysu możliwości wyboru produktów wysokiej jakości są ograniczone, a 

równowaga żywieniowa jest zaburzona. Dalsze analizy będą się opierać o Koncepcję Bezpieczeństwa Żywności 

Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Dotyczy ona różnych aspektów 

spożywania wystarczającej ilości wysokiej jakości żywności, a także jej fizycznej i ekonomicznej dostępności. Badania 

uwzględniają różne zagrożenia, a bezpieczeństwo żywnościowe jest rozumiane jako brak niepewności żywnościowej. 

Interpretacje bezpieczeństwa żywnościowego zmieniały się historycznie, politycznie i ekonomicznie. Rosyjscy 

biurokraci nigdy nie traktowali problemu jakości żywności w Rosji/ZSRR jako priorytetowego (Allen, de Brauw 2018; 

Poole, Echavez, Rowland 2018; Thow, Greenberg, Hara, Friel, DuToit, Sanders 2018). 

Jednocześnie koncepcja bezpieczeństwa żywności i żywienia są ze sobą powiązane (Bilali 2019; FAO 2009). 

Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ odbył się po raz pierwszy w 

dniu 06/07/2019. Takie środki mają na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na potrzebę udziału wszystkich części 

łańcucha produkcji, dystrybucji i konsumpcji produktów żywnościowych w zapewnianiu i kontroli jakości i 

bezpieczeństwa. FAO zwraca uwagę na fakt, że oprócz problemów związanych z głodem, brakami żywności i 

niedożywieniem, na świecie narastają zagrożenia nadwagi i otyłości (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw 

Wyżywienia i Rolnictwa). W niniejszym artykule badano poziom bezpieczeństwa żywnościowego. Osoby odczuwające 

umiarkowany brak bezpieczeństwa żywnościowego są zmuszone do kompromisu w sprawie jakości lub ilości spożywanej 

żywności. Większość krajów o umiarkowanym braku bezpieczeństwa żywnościowego to kraje silnie uzależnione od 

międzynarodowego handlu towarami. Należy do nich również Rosja. 

Pomimo współpracy rządu Federacji Rosyjskiej z FAO, bezpieczeństwo żywnościowe jest rozumiane w Rosji nieco 

odmiennie. Podstawowe zasady, tj. potrzeba fizycznego i ekonomicznego dostępu do żywności w dowolnym miejscu są 

w pełni zgodne z koncepcją FAO. Jednocześnie cele dokumentów programowych pokazują, że rząd koncentruje się 

głównie na rozwoju substytucji importu (Отчёт Правительства о результатах работы в 2016 году 19 апреля), która 

jest realizowana m.in. poprzez politykę sankcji i antysankcji. W rezultacie Rosja w 2018 r. osiągnęła ponad 90% 

samowystarczalności w produkcji mięsa, 84% w produkcji mleka i 62% w owoców. Dostawy europejskich produktów 

do Rosji w latach 2013-2018 spadły o prawie połowę. W tym samym czasie udział wydatków na żywność w wydatkach 

Rosjan wzrósł w różnych grupach produktów z 40 do 60%. Ponadto wzrósł udział podrabianych produktów mlecznych 

oraz nasilił się czarnorynkowy handel owocami (Wegren, Nikulin, Trotsuk 2018). 

W marcu 2019 r. rosyjskie Ministerstwo Rolnictwa przedstawiło zaktualizowaną doktrynę bezpieczeństwa 

żywnościowego (Об одобрении Правительством Российской Федерации проекта). Zmiany dotyczą głównie systemu 

oceny. Urzędnicy przeszli od zastępowania importu do omawiania możliwości eksportowych, monitorując udział 

rosyjskich produktów w konsumpcji. 

Takie sformułowanie problemu jest nadal determinowane postrzeganiem bezpieczeństwa kraju przez pryzmat 

możliwych zagrożeń zewnętrznych – sankcji i wojen handlowych, różnego rodzaju konfliktów, a także kryzysów w 

gospodarce i rolnictwie. Państwo przyjęło program kompleksowego rozwoju obszarów wiejskich, który dotyczy 

projektów infrastrukturalnych, zasobów pracy, zastępowania importu i orientacji proeksportowej (Развитие сельских 

территорий). Niemniej jednak, dokumenty te wciąż są dalekie od zrozumienia głębokich problemów, które powstawały 

w branży w ciągu ostatnich 30 lat. S.Yu. Barsukova wskazuje, że w ZSRR, nawet w najbardziej „stagnacyjnych” 

okresach, spożycie tak znaczących produktów żywnościowych jak mleko było na nieosiągalnym obecnie poziomie 

(Барсукова 2016, s. 8). O tym, co i jak produkuje się w rosyjskim sektorze rolnym, analizuje na przykład Z.I. Kalugin w 



swojej monografii (Калугина 2015). Kontrola bezpieczeństwa produkcji żywności jest niemożliwa w warunkach 

archaicznej struktury rolniczej, która gwałtownie pogorszyła się w latach 90. Nawet obecnie wysoki odsetek produktów 

niskiej jakości, w tym importowanych, prowadzi do znacznego spadku poziomu zdrowia publicznego (Калугина 2015, 

s. 31). Stosunkowo wysoka opłacalność produkcji podrabianej żywności niskiej jakości prowadzi do nierentowności 

produkcji wysokiej jakości (Барсукова 2016, s. 16). W rezultacie, kupując tańsze produkty, ludzie często ryzykują swoim 

zdrowiem. Na przykład „produkty mleczne kupowane są głównie przez obywateli zamożniejszych, osoby o niskich 

dochodach kompensują ich brak zwiększonym spożyciem ziemniaków i produktów piekarniczych” (Барсукова, 2016 s. 

9). N. Shagayda i V. Uzun zauważają, że pełne zaspokojenie zapotrzebowania na mięso i produkty mięsne osiąga się 

poprzez zwiększenie konsumpcji tańszych, ale mniej zdrowych, a nawet szkodliwych produktów (Шагайда, Узун 2015b, 

s. 27-38, 76). Oceny sytuacji nie upraszczają trudności z analizą i interpretacją danych dotyczących pełnego 

bezpieczeństwa żywnościowego w różnych regionach (Шагайда, Узун 2015a). H. El Bilali w swoim niedawnym 

przeglądzie tekstów w zeszytach naukowych Scopus stwierdził, że pomimo wysokiego poziomu poparcia dla 

kompleksowego przeglądu bezpieczeństwa żywności i żywienia, takie podejście jest wciąż rzadko spotykane w 

publikacjach (Bilali 2019, s. 566).  Taki kontekst jest jeszcze rzadszy w publikacjach rosyjskich badaczy. Niniejszy 

artykuł ma na celu uzupełnienie luki w badaniach w tej dziedzinie. 

Celem niemniejszego artykułu jest ocena postrzeganego poziomu bezpieczeństwa żywności z uwzględnieniem 

zaufania klientów w stosunku do sprzedawców. Rozważony zostanie problem zaufania publicznego do jakości i 

bezpieczeństwa żywności, a także sposobu i miejsca zakupu żywności. Szeroko rozwijane są nowe praktyki i technologie 

sprzedaży. Interesujące jest czy nastąpiły zmiany jakościowe w zachowaniach konsumentów przy zakupie żywności. Jak 

zróżnicowane są takie praktyki w miejscach zakupu w zależności od rodzaju rozliczeń, poziomu dochodów i statusu 

respondenta? 

Postawiono następujące hipotezy: 

1. Klienci w większości ufają jakości i bezpieczeństwu kupowanej żywności. 

2. Według opinii klientów najbezpieczniejsze i najwyższej jakości produkty spożywcze są sprzedawane w 

sklepach firmowych. 

3. Klienci chcieliby kupować towary w sklepach firmowych, ale są one zbyt drogie i dlatego zakupy w tego 

rodzaju sklepach są ograniczone. 

4. Zachowanie konsumentów żywności w dużej mierze zależy od miejsca zamieszkania ludzi, ich 

wykształcenia i dochodów. 

5. Istnieją znaczne sprzeczności między interesami sprzedawców (pośredników) i producentów. 

Wykorzystano dane empiryczne pozyskane na podstawie badań empirycznych przeprowadzonych przez Tyumen 

State University w okresie kwiecień – maj 2018 r. na terytorium regionu Tiumeńskiego, tj. regionu Syberii Zachodniej, a 

tamtejsza ludność w wielu cechach społecznych i ekonomicznych (m.in. stopień zamożności) jest podobna do typowego, 

przeciętnego Rosjanina (Андрианова, Давыденко, Ромашкина 2017). Badanie obejmowało wywiady z 51 ekspertami 

– kierownikami przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i przetwórstwem rolnym (23) i detalicznym (9) artykułami 

spożywczymi, władzami rządowymi i gminnymi (9) oraz naukowcami (10) związanymi z badanym obszarem. Ponadto 

wśród mieszkańców regionu przeprowadzono ankietę (1610 osób). Próba była wielowarstwowa oraz reprezentatywna ze 

względu na płeć i strukturę wiekową mieszkańców wsi i miast. Badaniem objęto mieszkańców miast (66%) i wsi (34%), 

mężczyzn (44%) i kobiety (56%). Poziom ufności wynosił 95% a błąd próbkowania2  <3. W analizie wzięto pod uwagę 

rodzaj miejscowości (wieś / miasto), wiek, poziom wykształcenia, samoocenę poziomu dochodów materialnych, status 

(liczba podwładnych w głównym miejscu pracy, stanowisko i dziedzinę działalności). 

Teoretyczne podstawy bezpieczeństwa żywnościowego 

Wpływ podmiotów prowadzących sprzedaż żywności na bezpieczeństwo żywności został zbadany na przykład 

przez Audet, Lefèvre, Brisebois, El-Jed na przykładzie rynków żywności w Montrealu (Audet, Lefèvre, Brisebois, El-

Jed 2017). Zauważyli oni, że rynki sezonowe sprzedając świeże owoce i warzywa bezpośrednio konsumentom, 

zwiększają ekonomiczną i fizyczną dostępność żywności. Ely, Geall, Song podkreślili różnice między 

bezpieczeństwem żywnościowym a rolnictwem ekologicznym (Ely, Geall, Song 2016). Regionalne aspekty problemu 

badali Fauchald, Hausner, Schmidt, Clark. Analizowali problemy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 

żywnościowego w regionach arktycznych pod presją czynników zewnętrznych, takich jak globalne ocieplenie, zmiany w 

kulturze żywności i rolnictwie oraz rozwój lokalnych komercyjnych rynków żywności (Fauchald, Hausner, Schmidt, 

Clark 2017). Ważne jest, że duże systemy społeczno-ekologiczne można opisać w kategoriach bezpieczeństwa 

ekonomicznego, zrównoważenia zasobów, w tym samoorganizacji i nawyków żywieniowych. Czynniki społeczne i 

spożywanie żywności w tradycji psychologicznej zbadali W. Kjaernes i L. Holm, (Kjaernes, Holm 2007). Psychologiczne 

aspekty wyboru produktów ze strony postrzegania ryzyka, zysku i zaufania były badane przez J. de Jonge i współautorów 

(Jonge, Kleef, Frewer, Renn 2007), a z kolei znakowanie i etykietowanie produktów przez van Dam i van Trip (Dam, 

Trijp 2007), natomiast jakość i stosunek do półproduktów były analizowane przez K.G. Grunert (Grunert 2007). Badania 

psychologiczne wskazują na różnicę w kryteriach wyboru produktów dla różnych kultur, ludzi i grup społecznych oraz 

dynamikę tych ocen. Manipulowanie preferencjami konsumentów, szkoda, jaką te manipulacje wyrządzają rynkowi i 

                                                 

2 Obliczenie błędu pomiaru przeprowadzono zgodnie ze wzorem Paniotto:   
Nn
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ludziom – konsumentom, były szczegółowo badane w pracach M. Osmana i W. Nelsona (Osman, Nelson 2019). Autorzy 

cytowali szereg „reakcji” konsumentów na „interwencje behawioralne” i „rażące naciski”, a także uzasadnili potrzebę 

kontroli w tym obszarze. 

Weryfikacja empiryczna 

Zaufanie można rozpatrywać na podstawie szerokiej gamy pojęć, a rozumienie zaufania różni się znacznie w różnych 

naukach (Давыденко, Ромашкина, Андрианова, Лазутина 2018; Davydenko, Kaźmierczyk, Romashkina, Andrianova 

2018). W opisywanym tu badaniu sprawdzano czy ludzie ufają jakości i bezpieczeństwu produktów spożywczych, które 

kupują u różnego rodzaju sprzedawców. Do analizy wykorzystano indeks zaufania (IZ) obliczony jako średnia ważona 

odpowiedzi, w którym 1 odpowiada „wszyscy w pełni ufają”, 0 odpowiada „wszyscy całkowicie nie ufają”. 

 

 

Wykres 1. Odsetek osób ufających w całości lub w części (%). Odpowiedzi na pytanie „W jakim stopniu ufasz lub nie 

ufasz...” 

Źródło: badanie własne. 

 

Liderem zaufania do jakości i bezpieczeństwa żywności są firmowe sklepy producenta o wskaźniku IZ=0,68 dla 

wszystkich grup społecznych. 62% mieszkańców regionu ufa sklepom firmowym. Kolejne pod względem zaufania są 

duże sklepy, sieci handlowe – udział zaufania 51% (IZ=0,59), lokalne rynki i targi 45% (IZ=0,59), małe sklepy blisko 

domu 43% (IZ=0,57) (wykres 1). Jak się okazało, wskaźnik zaufania do sprzedawców co do jakości i bezpieczeństwa 

produktów spożywczych jest wyższy niż wskaźnik zaufania do wszystkich instytucji władzy w regionie, a rozproszenie 

danych jest niewielkie (wykres 1). Oznacza to, że w społeczeństwie panuje pewna zgoda co do zaufania do 

bezpieczeństwa i jakości żywności. Im bogatsi respondenci, tym wyższy poziom zaufania do jakości i bezpieczeństwa 

kupowanej żywności (wykres 2). Zależność ta odnosi się do wszystkich podmiotów prowadzących sprzedaż. 
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Wykres 2. Wskaźnik zaufania do jakości i bezpieczeństwa produktów spożywczych średnio według rodzaju 

sprzedawcy i zamożności respondenta 

Źródło: badanie własne. 

Istnieją różnice w środkowej części ocen zaufania. Badani wskazywali, że ufają dużym sklepom i sieciom handlowym, 

jeśli ich dochód był wystarczający na zakupy w tego typu sklepach (osoby „bogate”, „zamożne”). Wśród biednych i osób 

poniżej klasy średniej przeważały małe sklepy zlokalizowane w okolicy własnego domu, a wśród najbiedniejszych 

lokalne rynki i targi. Poziom zaufania do firmowych sklepów producenta był najwyższy we wszystkich grupach 

społecznych. Ocena zaufania w stosunku do innych sprzedawców różni się w zależności od grupy docelowej (wykres 2). 

Na drugim miejscu w rankingu zaufania mężczyźni stawiają duże sklepy i sieci handlowe. Z kolei kobiety wymieniają 

małe sklepy w pobliżu domu, chociaż poziom różnic nie jest wysoki. Mieszkańcy miast bardziej ufają dużym sklepom i 

sieciom handlowym, a mieszkańcy wsi małym sklepom w pobliżu domu (różnica jest statystycznie istotna) (wykres 3). 

Im młodsi respondenci, tym wyższy poziom zaufania do sklepów firmowych i sieci handlowych. 
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Wykres 3. Wskaźnik zaufania do regionalnych operatorów sprzedaży dotyczący jakości i bezpieczeństwa produktów 

spożywczych średnio według rodzaju miejscowości, płci i wieku respondenta 

Źródło: badanie własne. 

 

Analiza wariancji (ANOVA) wykazała, że najwyższy poziom istotności różnic w przypadku indeksu zaufania 

dotyczył rodzaju miejscowości (dla małych sklepów typu „blisko domu” F=28,3), płci (dla dużych sklepów, sieci 

detalicznych F=12,7), poziomu dochodów (dla dużych sklepów, sieci handlowych F=10,9; sklepów firmowych 

producenta F=5,4), stanu cywilnego (dla dużych sklepów, sieci handlowych F=6,5; sklepów firmowych producenta 

F=6,9), rodzaju zatrudnienia (dla dużych sklepów, sieci detalicznych F=8,9; sklepów firmowych producenta F=6,7). Test 

ANOVA wykazał nieistotność różnic względem statusu respondenta (liczba podwładnych) (F<5) i poziomu 

wykształcenia (F<4), rozbieżności we wskaźniku ufności nie przekraczają 0,05 punktu. Ludzie, niezależnie od statusu i 

dochodów, ufają przede wszystkim jakości i bezpieczeństwu żywności kupowanej w firmowych sklepach producenta. 

Takie produkty są jednak droższe i dlatego korzystają z nich zamożniejsi. Wraz ze spadającymi dochodami dostępność 

tych produktów gwałtownie spada, a konsumenci częściej korzystają z lokalnych rynków i targów. W przeciwieństwie 

do krajów europejskich, w których produkty kupowane podczas niedzielnych i świątecznych targów cieszą się dużym 

zaufaniem i popytem, we współczesnej Rosji tradycja ta została zatracona. Znaczące jest, że poziom wykształcenia i 

status w głównym miejscu pracy nie dają statystycznie istotnych różnic w poziomie zaufania do jakości i bezpieczeństwa 

produktów żywnościowych. Można założyć, że różnice dotyczą głównie przyczyn ekonomicznych. Poziom formalnego 

wykształcenia respondenta ma niewielkie znaczenie. Również analizowane różnice w zakresie cech kulturowych nie 

zostały ujawnione. Potrzebne są dodatkowe badania w celu przetestowania hipotezy. Wydaje się, że poziom edukacji 

formalnej ma coraz mniejsze znaczenie dla świadomości osoby w życiu codziennym, co wynika być może z 

powszechności edukacji. Pośrednie potwierdzenia tych wniosków uzyskano w innych badaniach (Ромашкина, 

Печеркина 2016; Давыденко, Ромашкина, Андрианова, Лазутина 2018). 

Kolejnym ważnym zagadnieniem są praktyki preferowane na rynku żywności i ogólna dostępność żywności, a 

zwłaszcza żywności produkowanej przez lokalnych producentów. Klienci preferują sklepy spożywcze „obok 

domu/pracy” odpowiednio3 76% i 71% w odniesieniu do produktów lokalnych producentów. Kupują również w 

supermarketach, dużych centrach handlowych i hipermarketach (74% i 66%); na lokalnych rynkach żywności (26% i 

24%); bazach żywności (10% i 8%); lokalnych targach (9% i 11%); bezpośrednio od producenta (6% i 7%) oraz przez 

Internet (5% i 3%). Nie ma szczególnej luki między sklepami spożywczymi „blisko domu/pracy” a sklepami sieciowymi, 

                                                 
3 Pierwsza liczba odzwierciedla ogólne preferencje co do miejsca zakupu wszystkich produktów, druga pokazuje udział 

produktów lokalnych producentów. 
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zarówno ogólnie, jak i w przypadku produktów lokalnych producentów. Natomiast, sklepy sieciowe i duże centra 

handlowe rzadziej sprzedają towary lokalnych producentów. 

Cechy strukturalne docelowej grupy odbiorców sklepów spożywczych zależą głównie od poziomu dochodów i wieku 

respondenta. Ocena docelowych odbiorców sklepów spożywczych oraz dużych supermarketów, centrów handlowych, 

hipermarketów zmienia się wraz z wiekiem i dochodami. Im starszy respondent, tym częściej wybierze sklep 

zlokalizowany przy domu/pracy. Im młodszy respondent, tym częściej uda się do dużych supermarketów, centrów 

handlowych i hipermarketów. Im wyższy dochód, tym większe prawdopodobieństwo wyboru dużych supermarketów, 

centrów handlowych, hipermarketów. 7-9% populacji bezpośrednio kupuje produkty od producenta, podczas gdy 

najmłodsi respondenci praktycznie nie korzystają z tego kanału sprzedaży. 

Zakupy żywności przez Internet są powszechne tylko w grupie stosunkowo „bogatej” (21%). W żadnej innej grupie 

społecznej zakupy przez Internet nie są jeszcze rozpowszechnione i obejmują około 5-6% dla mieszkańców miast w 

wieku 25-44 lata. Niemniej jednak, według ekspertów, z którymi przeprowadzono wywiady, mieszkańcy wsi mają 

ograniczone możliwości kupowania żywności, a wytwarzanie własnych produktów ma charakter rzemieślniczy. 

„Porównując miasto i wieś, powiedzmy wszystkie produkty są dostępnene. A mała wioska, oddalona, 80 osób. Nie ma 

sklepu i nic nie jest dla nich dostępne. Nie ma infrastruktury, a w najbliższej przyszłości nikt tym zajmować się nie będzie. 

I nie ma dróg i nie ma nic.” 

Eksperci podkreślili, że nie we wszystkich formach handlu organizacja pracy pozwala odpowiadać na oczekiwania 

klientów. Sieciowe hipermarkety i supermarkety działają zgodnie z listą towarów utworzoną w głównym biurze 

federalnym lub regionalnym: „Nikt nie pyta, czy chcemy sprzedawać te produkty, czy nie. To, co mamy w matrycy, którą 

dostarcza nam sieć federalna, to to, czym handlujemy.” „Załóżmy, że klient prosi mnie o ser Ishimsky… Nie mogę go 

zamówić, ponieważ nie mam tego produktu w matrycy”. W tym przypadku wiele zależy od inicjatywy dyrektora sieci 

sklepów, która przygotowuje propozycję, przesyła ją do centrali w celu rozpatrzenia, a w przypadku pozytywnej decyzji 

przygotowywane są zmiany w umowie z dostawcą. Problemem pozostaje interakcja sprzedawców detalicznych oraz 

dużych i lokalnych producentów. Według eksperta będącego członkiem zarządu miejskiego, „dzięki zawarciu szeregu 

porozumień z władzami regionalnymi, gminami, producentami i przetwórcami rolnymi osiągnięto porozumienia 

dotyczące przetwarzania surowców, wprowadzenia standardów technicznych dotyczących cięcia, pakowania, kodów 

kreskowych i systemów certyfikacji. To ... umożliwiło sprzedaż części produktów za pośrednictwem sieci handlowych. 

Obecnie, na przykład, według statystyk z miasta Tiumeń, lokalne produkty stanowią 30% do 40% całkowitej sprzedaży 

grupy produktów spożywczych.” 

Ponadto drobni producenci nie zawsze mogą spełnić wymagania pośredników, „sieci nie mogą współpracować z 

producentami opóźnionymi w rozwoju. Sieci mają technologie, które nie pozwalają na współpracę z producentem 

rękodzieła...”. „Mali producenci często po prostu nie mają czasu na dbanie o sprzedaż ”. „Nawet jeśli mogę… pozwolić 

sobie na poświęcenie czasu na rozwój marki, opakowania, aby później móc go sprzedawać online. Ale nie potrzebuję 

tego wszystkiego, nie jestem taki duży. A fakt, że duże przedsiębiorstwa mają problemy z sieciami, najprawdopodobniej 

jest wadą ręcznego systemu zarządzania.” Ludzie wolą kupować żywność w sklepach spożywczych i supermarketach, a 

dane te są w pełni zgodne z oceną zaufania. Analizując preferencje zakupowe można wydzielić produkty codziennej 

potrzeby, które będą kupowane głównie w sklepach spożywczych w pobliżu domu/pracy. Są to przede wszystkim 

pieczywo i wyroby piekarnicze (68% respondentów kupuje je w sklepach spożywczych w pobliżu domu/pracy), do 

pewnego stopnia produkty mleczne (49%) i produkty spożywcze (46%). Można zauważyć, że osoby, które odwiedzają 

duże sklepy, kupują od razu wiele różnych produktów naraz. Istnieje również trzecia grupa produktów, którą część 

respondentów woli kupować na lokalnych rynkach żywności, targach lub bezpośrednio od producenta. Obejmuje ona: 

mięso i produkty mięsne, drób i jego przetwory, kiełbasy, ryby i owoce morza, owoce, jagody, warzywa. Ponadto 

respondenci nieco częściej kupują od producenta mięso (9%), jaja (6%), produkty mleczne i drób (4%) (najwyraźniej są 

to zakupy od rolników). Bardzo wąska grupa osób kupuje produkty przez Internet i z reguły zamówienia dotyczą szerokiej 

grupy towarów. Jak można się spodziewać, mieszkańcy wsi rzadziej niż mieszkańcy miast kupują żywność w 

supermarketach i innych dużych sklepach. W miastach rynki żywności i targi produktów są znacznie bardziej popularne: 

mięso i produkty mięsne (24%); mięso drobiowe (17%); kiełbasy, wędliny (12%); ryby i owoce morza (20%); jaja (10%); 

owoce i jagody (17%); warzywa uprawiane w otwartym terenie (19%); warzywa uprawiane w szklarni (16%). 

Bezpośrednio od producenta kupują głównie mieszkańcy wsi; praktyka ta nie jest rozpowszechniona wśród 

mieszkańców miasta. Mieszkańcy wsi kupują bezpośrednio od producenta mięso i produkty mięsne (15%); mięso 

drobiowe (6%); jaja (10%); wszelkiego rodzaju warzywa (8%). Istnieje duży potencjał dla sklepów sprzedających 

produkty rolne i produkty „od producenta”, ponieważ respondenci powszechnie charakteryzowali się wyższym 

poziomem zaufania w stosunku do jakości żywności „od producenta”, a jednocześnie z tych możliwości korzystają 

głównie mieszkańcy wsi. 

Największe różnice w zaufaniu w stosunku do jakości i bezpieczeństwa kupowanej żywności obserwuje się między 

mieszkańcami wsi i miast. Różnice te nie są jednak czymś wyjątkowym. Na przykład badania S. Contzen i E. Crettaz 

pokazują, że nawet w najbogatszych krajach (na przykład w Szwajcarii) wiele rodzin rolniczych boryka się z problemami 

społeczno-ekonomicznymi (Contzen, Crettaz 2019). Dzieje się tak pomimo faktu, że Szwajcaria jest bogatym krajem z 

wieloma instrumentami polityki rolnej, które zapewniają wsparcie finansowe prawie wszystkim rolnikom. „W 11 z 32 

wywiadów respondenci zauważyli, że muszą bardzo ostrożnie zarządzać wydatkami na żywność, a samowystarczalność 

jest jednym ze sposobów na obniżenie kosztów” (Contzen, Crettaz 2019). 

Ponadto znaczące okazały się różnice w praktykach konsumpcyjnych najbardziej zamożnych obywateli, pracowników 

sektora usług, edukacji i kultury. Obecność lub liczba podwładnych w głównym miejscu pracy nie miała znaczącego 



wpływu dla nawyków konsumpcyjnych. Wyższe wykształcenie o 5% zwiększało zakupy „od producenta”, ale różnice te 

nie były statystycznie istotne. 

Eksperci reprezentujący grupę organizacji handlowych i przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego byli pytani o  

nowoczesne praktyki konsumpcyjne. Wybierając produkt, kupujący stosuje kilka strategii zakupowych. Produkty 

codziennego użytku są częściej kupowane w sklepach wielobranżowych, hipermarketach i supermarketach, jeśli 

respondenci dokonują tam okresowych dużych zakupów „na podstawie listy zakupów”. Asortyment sklepów sieciowych 

zapewnia szeroki wybór wszystkich grup żywności. Pod presją zmian w strukturze popytu zmieniają się również sieci 

„…zniknęły drogie produkty, koszyk żywnościowy zmniejszył się, a bardzo mocno rozwinęli się lokalni producenci. ... 

Jest wiele kawiarni, restauracji z dostawą do domu ... Nie sprzedajemy sushi, pizzy, ciast, ponieważ tego już się w sklepie 

nie sprzedaje.” 

Preferowane są produkty, które zostały przetworzone (na przykład myte warzywa, posiekany drób itp.). Bardzo 

ważnym składnikiem zakupionych produktów jest jakość. Jednocześnie eksperci na różne sposoby definiowali termin 

„jakość”: produkt naturalny, bez dodatków szkodliwych dla zdrowia; produkty z wysokiej jakości surowców rolnych; 

świeży produkt. Eksperci (przedstawiciele handlu i producentów) zwracają szczególną uwagę na świeżość towarów, którą 

można uznać za przewagę konkurencyjną sklepów firmowych lub sklepów, które bezpośrednio współpracują z 

producentem. Sprzedawcy zauważają zwiększoną świadomość: „Kupujący stał się bardziej wymagający. Zaczął 

rozumieć wszystkie nasze subtelności i zasady. Ma okazję podróżować do innych miast i za granicą. I dziś wymaga: a) 

jakości. Ważna jest dla niego nie tylko cena, jakość, opakowanie i ... dla niego ważna jest świeżość.” „Dzisiaj człowiek 

potrzebuje tego, co zostało zapakowane i przygotowane. Żebym nie zawracał sobie głowy tą rybą, ale otworzył paczkę i 

wiedział, że jest świeża. To bardzo ważny punkt. Dzisiaj radość powinna pochodzić z jakości ... Właśnie do tego musimy 

dążyć, chcemy zapewnić, że nasz produkt mógł być prezentowany właśnie w ten sposób.” Promowanie zdrowego stylu 

życia w pewnym stopniu zmienia preferencje konsumentów: „Ludzie stali się... bardziej świadomi w kwestii jedzenia... 

zaczęli jeść więcej warzyw, owoców, a mniej mięsa. Zaczęli często jeść filety z kurczaka.” Jako że kurczak należy do 

tańszego mięsa, można również podejrzewać, że stosunkowy wzrost konsumpcji kurczaka może wynikać z ceny. 

Rozumienie „zdrowej żywności” dla rosyjskich konsumentów pozostaje bardzo wąskie i prawie nikt nie zastanawia się, 

w jaki sposób produkty trafiają na półki, w jaki sposób są przechowywane, jakie metody zastosowano w pierwotnej  

produkcji, czy produkty te są bezpieczne dla zdrowia; podczas gdy w wielu krajach czynniki te od dawna mają decydujące 

znaczenie (Baum, Pauls 1954; Quintanilla, Domenech, Escrich, Beltran, Molina 2019; Hung, Bokelmann, Thi Nga, Van 

Minh 2019) 

Według ekspertów cena towarów pozostaje również znacząca dla konsumentów: „Konsument nie jest gotowy 

przepłacać...”. „Ludzie chodzą, patrzą i wybierają..., porównują. Jeśli gdzieś jest jakiś promocyjny towar, oni… tam 

kupią. ” „Wybór cena – jakość jest dość skomplikowany... Naprawdę towary wysokiej jakości nie mogą być tanie.” Chęć 

kupowania żywności po niższej cenie kieruje wielu kupujących na półki sklepów sieciowych, gdzie często można spotkać 

towary o wątpliwym pochodzeniu. „Niestety nasz konsument zmierza w kierunku podrobionego produktu niskiej jakości. 

Niemniej jednak jest sprzedawany na półkach naszych głównych sieci handlowych... Z tego powodu oczywiście bardzo 

mocno naruszamy konkurencyjność... Ludzie głosują rublami, a producenci dobrych towarów wysokiej jakości cierpią z 

powodu tego, że ich produkty nie są kupowane”. 

Wysoka świadomość współczesnego nabywcy czyni go bardziej wymagającym nie tylko w stosunku do produktu, ale 

także do jakości usług świadczonych przez sklep. Ponadto kupujący jest gotowy aktywnie bronić swoich praw, 

kontaktując się bezpośrednio z działami nadzorującymi lub organami regulacyjnymi. „Liczba nieplanowanych kontroli 

wszczynanych na skutek skarg, wniosków i odwołań obywateli jest znaczna... liczba skarg w ubiegłym roku nieznacznie 

zmniejszyła się – około 13 000, a wcześnie w ciągu 200 dni roboczych w 2016 roku było ich nieco ponad 15 000...”. 

Kilku ekspertów (przedstawicieli sektora handlowego) podkreślało, że jest coraz więcej nabywców, którzy wyrażają 

negatywną opinię, ale nie mogą obiektywnie ocenić produktu. Jeden z ekspertów, charakteryzujący sytuację, zastosował 

nawet termin „ekstremizm konsumencki”. „Podekscytowana konsumentka dzwoni... i mówi: <<Co jest napisane na 

Waszych pierogach, że jest to produkt roślinny? Powiedzieliście przecież, że to mięso.>> Odłożyła słuchawkę. 

Odpowiedź jest bardzo prosta. Produktem roślinnym jest mąka.” „...Mięso o zapachu, wydaje im się, że pachnie dzikiem, 

ale nie wiedzą, jak naprawdę pachnie dzik”. 

Do grupy najważniejszych cech żywności respondenci zaliczają trzy składniki – cenę, świeżość, trwałość produktu i 

smak. Jest to opinia zdecydowanej większości kupujących (około 80% respondentów). Kolejne kryterium – smak, jest 

ważne dla 60% respondentów. Pozostałe pięć kryteriów: miejsce produkcji (37% respondentów), obecność GMO (33% 

respondentów), obecność konserwantów (29% respondentów), opakowanie, marka (17% respondentów) łącznie decyduje 

o 40% kryteriów wyboru. Świeżość i trwałość są prawie równie istotne dla wszystkich grup społecznych. Cena, zgodnie 

z oczekiwaniami, jest mniej istotna dla zamożnych grup ludności. Cena jest kluczową cechą wyboru produktów dla 

mieszkańców małych miast, osób starszych (respondenci powyżej 65 lat), młodzieży poniżej 24 lat oraz osób ubogich; 

jednak wraz z poprawą sytuacji materialnej smak produktu coraz bardziej przyciąga uwagę kupujących. W grupie 

najbiedniejszych walory smakowe są brane pod uwagę przy zakupie towarów przez 47% respondentów, a w grupie 

najbiedniejszych już przez 75%. 

Respondenci deklarowali, że marka produktu lub producenta jako czynnik wyboru ma najmniejszy wpływ na wybory 

produktu. Tylko 17% konsumentów zwraca uwagę na markę produktu lub producenta, ale wraz ze wzrostem dobrobytu 

materialnego ten składnik jest coraz częściej brany pod uwagę (26% najbardziej zamożnych bierze tę cechę pod uwagę). 

Ponadto najmłodsi respondenci (31%) częściej zwracają uwagę na markę produktu lub producenta. 

Zasadniczo około 30% respondentów zwraca uwagę na takie cechy produktów, jak „obecność GMO” i „bez 

konserwantów”. Są to głównie nabywcy w średnim wieku, mieszkańcy stolicy regionu, najczęściej kobiety. Należy 



zauważyć, że zgodnie z wnioskami ekspertów (producentów i przedstawicieli handlu), oznaczenie na opakowaniach „bez 

konserwantów” jest niczym więcej niż chwytem marketingowym. Nawet cukier i sól są konserwantami. Można rozumieć, 

że jest to reklama, a producenci działający w dobrej wierze ponoszą straty. Jak zauważył jeden z ekspertów, o tym czy 

produkt jest naprawdę przyjazny dla środowiska decyduje technologia uprawy, transportu, produkcji i przechowywania. 

Wnioski 

Na podstawie analizy danych z badania ankietowego częściowo potwierdzono hipotezę 1 i całkowicie potwierdzono 

hipotezę 2. Ludzie zasadniczo ufają jakości i bezpieczeństwu kupowanych produktów spożywczych. Produkty spożywcze 

kupowane w sklepach firmowych mają zaufanie 62% respondentów, a duże sklepy sieci handlowych cieszą się zaufaniem 

51% klientów. Jednocześnie mniej niż połowa ufa jakości i bezpieczeństwu żywności kupowanej na lokalnych rynkach i 

targach (45%). 43% populacji ufa jakości i bezpieczeństwu żywności w małych sklepach zlokalizowanych blisko domu. 

Hipoteza 3 została również potwierdzona. Najwyższy poziom zaufania sklepom firmowym dotyczy najbardziej 

zamożnych warstw społeczeństwa. Klientów sklepów firmowych „od producenta” w najbardziej zamożnych warstwach 

społecznych jest prawie dwukrotnie wyższa niż w przypadku osób biednych. Wśród osób biednych i poniżej klasy 

średniej przeważają sklepy zlokalizowane blisko domu, a najbiedniejsi korzystają z lokalnych rynków i targów. 

Częściowo potwierdzono hipotezę 4, ponieważ wykazano statystyczne różnice w średnich wartościach indeksów 

zaufania według rodzaju miejscowości. Nie zaobserwowano natomiast różnic w poziomie ze względu na poziom 

wykształcenia. 

Wykazano, że sprzeczność między interesami sprzedawców i konsumentów przede wszystkim wynika z braku jakości 

produktów. Jest to związane z dużym udziałem w rynku rosyjskim podrabianych produktów. Problemy te dotyczą przede 

wszystkim lokalnych, małych producentów. Duzi producenci praktycznie opanowali większość rynku żywności i 

pokonali takie problemy. 

Badanie pozwoliło zidentyfikować niektóre obecne trendy w relacjach między kupującymi a sprzedającymi żywność. 

W badaniu wykorzystane dane regionalne, ale ci sami operatorzy handlowi działają na całym terytorium Rosji, kierując 

się ogólnymi zasadami, co pozwala, do pewnego stopnia, wyciągać ogólniejsze wnioski. 

Globalna polityka osiągania i utrzymywania bezpieczeństwa żywności nie dotarła jeszcze do rosyjskiego masowego 

konsumenta. Obecnie obserwuje się jednoczesny wzrost ogólnej świadomości konsumentów i wysoki stopień 

uzależnienia od reklamy, często wprowadzającej konsumentów w błąd. Zauważono sprzeczności między rosnącą 

popularnością strategii „świadomej konsumpcji”, a jej zrozumieniem przez światowych graczy rynku żywności. Wydaje 

się, że badania naukowe powinny szerzej obejmować, mające już niemal mitologiczny charakter, problemy takie jak 

niebezpieczeństwa związane z GMO lub znaczenie jasnych i widocznych, rozpoznawalnych markowych opakowań. I 

odwrotnie, ujawnić prawdziwe niebezpieczeństwo oszczędzania kosztem jakości żywności ze szkodą dla równowagi i 

zgodności ze stylem życia danej osoby. 

Powoli, ale konsekwentnie, powstaje „nowy model” zachowań konsumentów żywności. Ludzie nadal bardziej ufają 

produktom „od producenta” i najczęściej kupują produkty w sklepach zlokalizowanych blisko domu. Obserwowane jest 

stopniowe, choć nie szybkie, przejście nabywcy do świadomej konsumpcji, przede wszystkim w najbardziej zamożnych 

grupach społecznych. Ludzie rzadko kupują zapasy towarów do przyszłego użytku, preferując mniejsze, regularne 

zakupy.  

Jakość żywności staje się coraz ważniejszą cechą dla ludzi osiągających określony dochód. Z reguły są to ludzie o 

dochodach średnich i powyżej przeciętnych. Wzrosły wymagania i częstotliwość kontaktowania się z organami 

regulacyjnymi rynku żywnościowego. Opakowanie produktu pozostaje jedną z najważniejszych cech, na podstawie 

których kupujący ocenia jakość produktu. Jednocześnie część kupujących nauczyło się dokładnie studiować tekst na 

opakowaniu oraz cechy produktu. 
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*** 

Alojzy Czech  

(Rada Naukowa PTE, Oddział PTE w Katowicach) 

Naukowa organizacja pracy w oczach ekonomisty  - wg Stefana L. Zaleskiego 

 

Wstęp 

Powstała na początku XX wieku literatura w języku polskim na temat naukowej organizacji pracy 

była głównie dziełem inżynierów. Ekonomiści początkowo nie dostrzegali potencjału drzemiącego 

w koncepcjach organizatorskich, jakkolwiek znane wszystkim było dzieło Alfreda Marshalla Zasady 

ekonomiki (Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa, t. 1 – 1925, t. 2 – 1928), w której organizacja uznana 

została za czwarty po ziemi, kapitale i pracy czynnik produkcji. Najczęściej jednak wyłaniająca się 

dyscyplina nauki traktowana była jako technika usprawniania pracy zarówno w odniesieniu do ludzi 

i zasobów rzeczowych, nie będąc postrzeganą jako obszar samoistny. Ale dynamiczny rozwój 

koncepcji i technik organizacji i zarządzania był szczególnie w Polsce faktem i trzeba było światło 

uwagi na niego wreszcie skierować. Stało się tak dzięki znakomitemu studium poświęconemu 

naukowej organizacji pióra ekonomisty związanego z ośrodkiem poznańskim – Stefana Zaleskiego, 

które do dziś pozostaje mało doceniane, a posiada wartość nieprzemijającą. Rzetelna analiza zjawiska 

autorstwa Zaleskiego siłą rzeczy wywarła wpływ na postrzeganie naukowej organizacji pracy przez 

Edwarda Taylora, ekonomisty orientacji neoklasycznej. Generalnie była jednak przemilczana.  Mając 

na uwadze powyższe, warto koncepcję Zaleskiego w świetle obrad X Kongresu Ekonomistów 

Polskich przypomnieć.  

1. Stefan Zaleski jako ekonomista (I) 

Był ekonomistą związanym z Uniwersytetami w Poznaniu i Warszawie. Niezmiennie dbał o swój 

rys oryginalności i niezależności w podejmowaniu tak tematów do dociekań i opracowania, jak i 

cechującej Go solidności badawczej. Pracował raczej indywidualnie i nie pozostawił wielu uczniów. 

Nie oznacza to, że dzieło Jego pozostało bez śladu w pamięci zbiorowej. Szczególnie zaś interesujące 

są zapatrywania Zaleskiego dla środowiska organizatorskiego, gdyż nikt w polskiej literaturze nie 

pozostawił takiego całościowego portretu naukowej organizacji z ekonomicznego punktu widzenia 

spoglądając. Ale warto rozpocząć od biograficznego skreślenia kilku zdań Jemu poświęconych. 

Urodził się 30 maja 1888 roku w Klonowcu na ziemi radomskiej,4 gdzie rodzina Zaleskich herbu 

Lubicz posiadała majątek ziemski. Uczęszczał do Klasycznego Gimnazjum Rządowego w Radomiu. 

Wskutek strajku szkolnego w 1905 został relegowany i od jesieni wstąpił do – jedynej w mieście – 

polskiej szkoły handlowej, którą ukończył w 1908 roku. W latach 1908-1912 studiował nauki 

społeczne na Uniwersytecie Genewskim, którego został absolwentem w stopniu licencjata w 

specjalności ekonomia polityczna. W latach następnych 1912-1913 uczestniczył w studiach 

                                                 
4 Wg Archiwum UAM, sygn. 210/42; S. Łoza (red.): Czy wiesz, kto to jest? Wydawnictwo Głównej Księgarni 

Wojskowej, Warszawa 1938, s. 831; Z. Zakrzewski: Zaleski Stefan (1888-1959), w: Wielkopolski Słownik Biograficzny, 

PWN, Warszawa-Poznań 1981, s. 861-862; Wł. Sztyber: Profesor Stefan Zaleski, „Studia Iuridica” 1993, t. 25, s. 173-

175; G. Bałtruszajtys: Stefan Zaleski 1888-1959, w: Profesorowie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warszawskiego 1808-2008, pod red. G. Bałtruszajtys, Lexis-Nexis, Warszawa 2008, s. 181-183; Wł. Wincławski: Zaleski 

Stefan , w: Słownik biograficzny socjologii polskiej, t. 4, Toruń 2011, s. 221-223.  



uzupełniających w uczelniach Paryża „École de Droit” (gdzie m.in. słuchał wykładów Ch. Gide’a) i 

„École des Hautes Etudes Sociales”. Przede wszystkim jednak pracował w bibliotekach i parał się 

publicystyką, zamieszczając cały szereg większych i mniejszych artykułów w czasopismach polskich 

na temat pieniądza, kredytów, kooperatyw kredytowych, oszczędzania, kapitałów obcych i innych. 

Za najbardziej znaną uznać można rozprawkę Z klasyfikacji i charakterystyki prądów społecznych 

(„Przegląd Narodowy”, kwiecień 1913), pochlebnie wzmiankowaną przez Adama Krzyżanowskiego 

(„Ekonomista” 1913, t. III).  

Po kilkumiesięcznym pobycie w kraju, na początku 1914 roku ponownie wyjechał do Szwajcarii 

z zamiarem przygotowania pracy promocyjnej na Uniwersytecie w Genewie na temat rozwoju 

ekonomicznego w świetle praw energetyki. Szeroko zakrojone studia socjologiczne mógł prowadzić 

dzięki pomocy z Kasy im. Mianowskiego. Zostały jednakże przerwane z powodu innego zadania. Od 

1915 roku zaangażowany był przy pracach nad obliczoną na 6 tomów Encyklopedią Polską 

(Encyklopédie Polonaise), mającą zaprezentować kształt kraju, który wyłoni się z działań wojennych. 

Był w składzie redakcyjnym tej edycji, pod jego redakcją powstały dwie jej części (II i III) z 

poważnym wkładem autorskim.5  Nadto w Petite Encyclopédie Polonise pod red. E. Piltza,6 Librairie 

Pavot & Cie, Lozanna-Paryż 1916 (wydanie angielskie Poland, Herbert Jenkins, London 1919) także 

zamieszczone zostały obydwie wersje rozdziałów Zaleskiego. Jako osobne opracowanie ukazała się 

Démographie générale de la Pologne (Fribourg 1920), W 1918 roku został powołany przez Komitet 

Narodowy w Paryżu do prac w komisji terytorialnej jako sekretarz sekcji ds. granicy zachodniej oraz 

wszedł w skład polskiej delegacji ekonomicznej, biorąc udział w pracach komisji ds. traktatów. Po 

zakończeniu obrad paryskich, po paru miesiącach prac nad „Encyklopedią” w Szwajcarii, powrócił 

do kraju, podejmując od stycznia 1920 roku wykłady na Uniwersytecie Poznańskim w charakterze 

zastępcy profesora. W czasie najazdu bolszewickiego był naczelnym redaktorem wydawanego w 

języku francuskim biuletynu „La Vie Polonaise Politique, Économique, Sociale et Littéraire” (Comité 

de Défense Nationale, Poznań 1920-1921), posiadające także wydanie angielskie „Polish Life”. Pełnił 

służbę w Straży Obywatelskiej miasta Poznania.  

W marcu 1920 roku Wydział Prawno-Ekonomiczny UP nadał Zaleskiemu stopień doktora w 

zakresie ekonomii i spraw politycznych na podstawie pracy Życie ekonomiczne i społeczne w Polsce  

ogłoszonej w „Encyklopedii Polskiej”.7  Był to pierwszy doktorat w dziejach poznańskiej 

Wszechnicy.8 Na Uniwersytecie prowadził wtedy wykłady z nauki skarbowości i polskiego prawa 

skarbowego, kwestii robotniczej oraz ekonomii społecznej.9 Z tym pierwszym wiązał się dłuższy 

artykuł Prawo skarbowe Rzeczypospolitej Polskiej w 1922-1924 („Ruch Prawniczy i Ekonomiczny” 

1923, z. 3 i 1924, z. 3). Drugi z wykładów inspirował do napisania rozprawy Idea słusznej płacy 

(Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 1925), która stała się podstawą przeprowadzenia 

postępowania habilitacyjnego na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego. Ta 

obszerna praca „dała pełną erudycji, głęboką analizę i ocenę rozwoju uzasadnień i zastosowań dwóch 

podstawowych idei, na których opierają się systemy płac, mianowicie według potrzeb i według 

zasług”.10 Następstwem był tytuł profesora nadzwyczajnego ekonomii społecznej przyznany 

dekretem Prezydenta Rz-plitej z dnia 30 września 1925 roku. Doszło prowadzenie proseminarium 

ekonomicznego o wysokiej frekwencji. W latach 1926-1928 jako dziekan kierował Wydziałem 

Prawno-Ekonomicznym UP.   

                                                 
5 Były to: Vie économique et socjale de la Pologne (9 rozdziałów w części III) oraz pod redakcją Territoire et 

Population de la Pologne (część II). Pod ogólną red. Zaleskiego wydano także Atlas d’Encyklopédie polonaise (Fribourg, 

1920).   
6Zob. A. Szczepaniak: Od autonomii do niepodległości. Działalność polityczna Erazma Piltza w latach 1914-

1929, Uniwersytet Opolski, Opole 2015, s. 177 i 285-286.  
7 Dyplom doktorski w AAN, sygn. 6775 (Min. WRiOP); E. Taylor: Stefan Zaleski 1888-1959 „Ruch Prawniczy, 

Ekonomiczny i Socjologiczny” 1959, z. 2, s. 373. 
8 M. Langer: Myśl ekonomiczna w dyskursie prawniczym jako kamień węgielny rozwoju skarbowości i prawa 

skarbowego w Drugiej Rzeczpospolitej – sylwetka naukowa Stefana Zaleskiego, w: Magistri Nostri Skarbowości i Prawa 

Skarbowego w Polsce do 1919 roku, red. nauk. T. Nieborak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, s. 280.  
9 Archiwum UAM, sygn. 210/42.  
10 E. Taylor: Stefan Zaleski 1888-1959, op. cit. s. 375.  



2. Istota i miejsce naukowej organizacji pracy  

Stefan Zaleski był bacznym obserwatorem zjawisk o nowatorskim charakterze, które mocno 

oddziaływały na poziom i efektywność gospodarki. W szczególności był to ruch naukowej 

organizacji pracy oraz znaczenie postępu technicznego, zwłaszcza w aspekcie zatrudnienia. 

Pierwszemu z nich poświęcił artykuł Istota i rozwój naukowej organizacji pracy („Ruch Prawniczy, 

Ekonomiczny i Socjologiczny” 1928, z. 11) wznawiany w różnej postaci.11 Mentor Zaleskiego, prof. 

Edward Taylor o tej pracy napisze po latach, iż stanowi „świetny rozbiór ekonomicznej istoty tego 

tak ważnego ruchu w zakresie metod produkcji, stanowczo najlepszy w literaturze polskiej, a i w 

światowej zajmujący wybitną pozycję”.12 Nawet jeśli była to opinia tylko środowiskowa, warto jej 

założenia i tezy przedstawić, tym bardziej, że jest to głos nadzwyczaj rzetelnego i ważącego słowa 

ekonomisty.  

Zjawisko zwane ruchem naukowej organizacji, które z duża intensywnością dawało o sobie znać 

od przełomu XIX i XX wieku było różnie nazywane. Zaleski upatruje w tym braku jednolitości 

nazewniczej różnie rozkładane akcenty, uważane za reprezentatywne dla znaczenia, jakie sobą 

przynosi. W krajach łacińskich dominuje określenie naukowej organizacji pracy, kierujące uwagę na 

zagadnienia związane z samą organizacją pracy fizycznej lub umysłowej. Z kolei w krajach 

anglosaskich używa się przeważnie naukowe kierownictwo lub naukowe zarządzanie. W Niemczech 

spotyka się nazwę racjonalizacja lub racjonalizacja gospodarowania. Niekiedy występują określenia 

własne zjawiska, jak tayloryzm, pochodzący od nazwiska twórcy nowych metod. Ogólniej używa się 

czasami nazwy amerykańska administracja przedsiębiorstw czy amerykańskie metody pracy. 

Rzadziej i szczegółowiej funkcjonuje fayolizm, fordyzm, itp. „Ta różnorodność nazw, zrozumiała 

dla tak młodej gałęzi wiedzy, jest równocześnie bardzo pouczająca. Każda bowiem z nich odbija 

jedną z mniej lub więcej istotnych stron naukowej organizacji: bądź znaczenie naukowego badania i 

doniosłość samej organizacji jako swoistego czynnika w działalności gospodarczej, … bądź 

dodatkowo podkreśla rolę czynnika ludzkiego i pracy jako elementu najważniejszego i zawsze 

występującego we wszelkiej działalności produkcyjnej, bądź wskazuje na specjalne znaczenie 

kierownictwa, odpowiedzialnego w głównej mierze za sprawne funkcjonowanie całego 

przedsiębiorstwa, bądź wreszcie na racjonalizację, będącą podstawą nowego systemu prowadzenie 

przedsiębiorstw, opartego na możliwie szerokim stosowaniu rozumu oraz metod i wyników nauki”.13 

To bardzo trafne rozpoznanie. Gdyby było bardziej rozpowszechnione, nie byłyby potrzebne spory o 

nazwę prowadzone w latach powojennych w polskim środowisku organizatorskim. Ale jeszcze 

ciekawszy jest przedstawiony przez Zaleskiego wykaz warunków szczególnie sprzyjających 

czynnikom rozwoju nowej gałęzi wiedzy. Były to:14 

1. Wolne współzawodnictwo. To warunek wyjściowy, gdyż tylko wtedy przedsiębiorstwa, a 

nawet całe narody są przymuszane do stałego ulepszania metod pracy i obniżania kosztów 

własnych pod groźbą usunięcia z pola rywalizacji. Szczególnie widoczna jest ta presja 

nakazująca naśladować kraje przodujące pod względem wydajności pracy, a tym samym 

poziomu rozwoju gospodarczego, by nie pozostać na straconej pozycji. Zagrożeniem 

konkurencyjnym produktów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych AP. tłumaczono 

                                                 
11 Drugie wydanie niezmienione zob. seria Biblioteki Tygodnika Gospodarczego nr 11, Księgarnia Wł. Wilak, 

Poznań 1947; wersja zrewidowana i przerobiona na hasło Organizacja naukowa, w: Podręczna Encyklopedia Handlowa 

wydawnictwo zbiorowe pod red. S. Waschki, t. drugi, Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu, Poznań 1931, s. 805-

815; zmieniona wersja Organizacja naukowa w: Encyklopedia Nauk Politycznych, t. IV, Wydawnictwo Instytutu 

Społecznego i Instytutu Wydawniczego „Biblioteka Polska”, Warszawa 1939, s. 149-159.   
12 E. Taylor: Stefan Zaleski 1888-1959, op. cit. s. 375.  
13 S.Z. Organizacja naukowa, w: Podręczna Encyklopedia Handlowa wydawnictwo zbiorowe pod red. S. 

Waschki, t. drugi, Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu, Poznań 1931, s. 805.  
14 Warunki i czynniki rozwoju naukowej organizacji zostały wyszczególnione i omówione we wszystkich 

przedwojennych publikacjach S. Zaleskiego: Istota i rozwój naukowej organizacji pracy, „Ruch Prawniczy, 

Ekonomiczny i Socjologiczny” 1928, z. 11, s. 209-217; skrótowo w Organizacja naukowa, Poznań 1931, s. 807-809; 

zmodyfikowane w: Organizacja naukowa, w: Encyklopedia Nauk Politycznych, op. cit., s. 149-150. 



rozwój nowych metod produkcji i powstanie ruchu naukowej organizacji w krajach 

europejskich. 

2. Racjonalizacja całego życia społecznego. W czasach współczesnych uchodzi za coś 

oczywistego. Warto jednak przypomnieć, iż w XIX wieku była odbierana jako poważne 

zagrożenie, ogłaszane przez wielu myślicieli, poetów, filozofów, także socjologów i 

ekonomistów. Zaleski przytoczył te obawy za Fragmentami dziennika intymnego H.F. Amiela 

(1821-1881) z uprzedzeniem podchodzącego do przezornych przewidywań, rachunku i 

pomiarów, usuwania ryzyka i przypadkowości, „Algebra zamiast życia, formuła zamiast 

obrazu, wyziewy retorty zamiast upojenia Apollina, zimny sąd zamiast radości myśli, krótko 

mówiąc śmierć poezji, obdartej ze skóry i rozczłonkowanej przez naukę.”15 Taka recepcja 

nadchodzącej „amerykanizacji” życia społecznego była nastawieniem rozpowszechnionym. 

Dobrze taką postawę rozumiejąc – wszak jego starszy brat Zygmunt Zaleski (1882-1967) był 

uznanym poetą i literatem – starał się w drodze argumentacji przekonywać, iż zmiana 

nastawienia jest nieunikniona. W życiu zbiorowym coraz bardziej będzie się uwzględniać 

kształt przyszłości oraz organizację. Cała cywilizacja będzie się rozwijać w cieniu tych dwóch 

aspektów. Spadek urodzeń wskutek świadomego ograniczania liczby potomstwa, eugenika, 

rozwój wszelkich form ubezpieczeń, wzmożona kapitalizacja, osłabienie tradycji, ruchliwość 

ludzi i myśli, tendencje egalitarne – oto przykłady wzrastającej racjonalizacji i mechanizacji 

życia. Naukowa organizacja jest szczególnie jaskrawym tego przejawem.16 W nowoczesnej 

gospodarce intensywność tej tendencji jeszcze bardziej się potęguje. Wszystko musi być 

przewidziane i obliczone. „Duch kapitalizmu” z jego ścisłą rachunkowością, przedkładający 

raczej ilość niż jakość, przenika nawet do zapadłych wsi, rozkładając stosunki tradycyjne. 

Ten pęd do innowacji bardziej charakterystyczny jest dla społeczeństw młodych, jak właśnie 

amerykańskie, gdzie otrzymuje pożywkę gotowości do zmian, by uzyskać większy efekt niż 

w utartych schematach działania. To nowa twórczość społeczna, stwarzająca nowe formy 

działań poprzez niespodziewaną kombinację czynników wytwórczych.   

3. Rozwój podziału pracy, związanego zawsze, jak zauważa Zaleski, z wymianą. Gospodarstwo 

wymienne i pieniężne wytwarza bowiem specyficzny typ psychiczny, przymusza do 

ilościowego i obiektywnego ujmowania zjawisk, uspołecznia je na durkheimowski sposób.17 

Właśnie społeczny i techniczny podział pracy jest sam przez się podstawowym warunkiem 

powstania naukowej organizacji. On wywołuje konieczność współdziałania, tak bezpośrednio 

czyli w samym przedsiębiorstwie, jak też pośrednio poprzez wymianę pomiędzy podmiotami 

wytwarzającymi różne produkty i usługi. Specjalizacja ta coraz bardziej postępuje. Przejawia 

się we wzroście liczby zawodów. „Zniesienie krępujących przepisów cechowych, potanienie 

przewozu,  rozszerzenie rynków, wzrastająca intensywność światowej konkurencji, zwycięski 

pochód techniki – to wszystko przyczynia się silnie do powstawania podziału pracy w różnych 

jego formach.”18 Zarazem przy narastającej konkurencji każdy usiłuje poprzez 

wyspecjalizowanie się wykreować dla siebie rodzaj monopolu, zarezerwowane pole 

działania, gdzie współzawodnictwo byłoby przynajmniej ograniczone. Skutki zaś podziału 

pracy są dwa: wzrost wydajności pracy oraz powstanie solidarności pomiędzy 

                                                 
15 S. Zaleski: Istota i rozwój naukowej organizacji pracy, op. cit., s. 209-210.  
16 S. Zaleski: Organizacja naukowa, w: Encyklopedia nauk politycznych, op. cit., s. 149.   
17 Podkreśla się, że jeszcze od studiów paryskich Zaleski pozostawał pod wpływem „najwybitniejszego z 

socjologów współczesnych Emila Durkheima”. Wg  W. Wincławski: Słownik biograficzny socjologii polskiej, t. IV, 

Wydawnictwo UMK, Toruń 2001, s. 222. 
18 S. Zaleski: Istota i rozwój naukowej organizacji pracy, op. cit.,  s. 211.  



wyspecjalizowanymi podmiotami, osobami lub grupami społecznymi. Za Durkheimem 

uważał, iż „podział pracy jest źródłem jeśli nie jedynym, to głównym solidarności 

społecznej,”19 gdyż zależności wzajemnie uzupełniających się funkcjonalnie zróżnicowanych 

części są organiczne, a nie mechaniczne, jak przy podobieństwach. Ale wzrost wydajności, 

jako skutek podziału pracy jest równie ważny ze względu na bezpośrednie korzyści 

gospodarcze. Co więcej, wzmagając siłę gospodarczą tych grup czy jednostek, prowadzi ich 

do sukcesu w rywalizacji z niewyspecjalizowanymi formami, tym samym do ciągłego 

rozwoju solidarności organicznej. Ma to olbrzymie znaczenie. Z jednej strony zmusza tak w 

przedsiębiorstwie, jak w gospodarce narodowej do zajęcia się problemami organizacyjnymi, 

w szczególności koordynacją funkcji wyspecjalizowanych części. Inaczej podział pracy nie 

miałby sensu. Z drugiej zaś podniesiona wydajność i większe zyski są bodźcem do dalszej 

specjalizacji i wprowadzania bardziej doskonałego podziału pracy.  

4. Koncentracja przedsiębiorstw. „W drobnym przedsiębiorstwie należyta organizacja pracy jest 

sprawą bardzo ważną, w wielkim – bezwzględną koniecznością”20 – konstatuje Zaleski. 

Zwykły rozsądek tu nie wystarczy, problemy organizacyjne są bardziej skomplikowane. 

Wymagane jest naukowe przygotowanie do prowadzenia specjalnych badań. Ale też ich 

rozwiązanie sowicie się opłaca, gdyż uzyskuje się dalszą przewagę nad konkurencją dobrze 

prowadzonego wielkiego przedsiębiorstwa. Tak więc jednym z najważniejszych warunków 

sprzyjających rozwojowi naukowej organizacji jest proces koncentracji przedsiębiorstw, 

skupiający pod jednym kierownictwem coraz większą ilość czynników produkcji. Postępy na 

polu naukowej organizacji w odpowiedzi przyśpieszać będą proces koncentracji, zwiększając 

jakby korzyści wewnętrzne wielkich przedsiębiorstw w porównaniu z małymi. W nich 

bowiem nie można tak daleko posunąć technicznego podziału pracy, jak w dużych, by 

wyciągnąć z niego dodatkowe korzyści. Podział pracy zależy bowiem od rozmiarów i daje 

obfite efekty w przypadku odpowiedniej organizacji wysoce wyspecjalizowanych funkcji i 

czynności.  

5. Kapitalistyczny sposób produkcji. Narasta coraz bardziej, czego przejawem jest rosnący 

kapitał stały przedsiębiorstw w postaci maszyn, narzędzi i kosztownych urządzeń 

fabrycznych w stosunku do kapitału obrotowego.  Przewaga kapitału stałego wpływa na 

rozkład kosztów produkcji: ogólnych stałych i bieżących zmiennych. Zaleski wskazuje na 

najważniejsze ze składających się na kapitał stały: procent od zainwestowanego kapitału, 

pensje dyrektorów, ubezpieczenia wszelkiego rodzaju, koszt siły napędu czy niektóre podatki. 

One nie podlegają wahaniom, są niezależne od intensywności ruchu czy bezczynności 

przedsiębiorstwa. Za to dla ekonomisty staje się jasne, że im bardziej uregulowana produkcja, 

wysokie jej tempo, eliminacja marnotrawstwa, itd., tym bardziej koszty stałe rozkładają się 

na większą ilość wytworzonych sztuk, zmniejszając koszt własny na jednostkę produktu, co 

wpływa na cenę sprzedażną i zwiększa zbyt. Stąd konieczność planowego doskonale 

uporządkowanego procesu wytwarzania czyli stosowania zasad naukowej organizacji. 

Zdaniem Zaleskiego, jest to jedna z bardzo ważnych przesłanek rozwoju i upowszechniania 

się naukowej organizacji. Warto przypomnieć, iż ten wzgląd był głównym uzasadnieniem dla 

projektów harmonizacyjno-koordynacyjnych, będących dziełem Karola Adamieckiego – 

polskiego współtwórcy naukowej organizacji pracy i kierownictwa.   

6. Koszty przemysłu i każdej działalności gospodarczej. Zadziwia szerokość spojrzenia. 

Zaleski wskazuje na dwie postaci: wydatki finansowe ponoszone przez przedsiębiorstwo oraz 

                                                 
19 Ibid., s. 212. 
20 Ibid., s. 213. 



ogół ciężarów ostatecznie spadających na społeczeństwo w wyniku działania 

przedsiębiorstwa. Te ostatnie polegają głównie na ofiarach odczuwanych przez ludzi i 

szkodach ponoszonych przez nie. Za niektóre z tych ofiar i szkód płaci przedsiębiorca i wtedy 

te wypłaty tworzą finansową stronę kosztów. Dążeniem przedsiębiorcy jest jednak 

oszczędzanie pieniężnych wydatków, podczas gdy oczekiwaniem społeczeństwa pozostaje 

ograniczanie ofiar i szkód ponoszonych przez jego członków.21 Wskazanie na rzeczywiste 

koszty działalności danego przedsiębiorstwa stało się kwestią wielkiej wagi w pełnym 

zrozumieniu wielu zjawisk gospodarczych i społecznych. Zaś nasilenie tego trendu upatrywał 

w promowaniu demokracji i wzrastających wpływach warstw robotniczych, czego skutkiem 

był m.in. szybki rozwój ustawodawstwa społecznego, jak również stopniowych ograniczeń w 

nieskrępowanym prowadzeniu przedsięwzięć gospodarczych. Natomiast w ramach naukowej 

organizacji naturalne okazało się zwrócenie uwagi i oparcie jej dalszego rozwoju na fizjologii 

i psychologii pracy, by także w ten sposób ograniczać rzeczywisty ciężar działalności 

produkcyjnej: „chodzi o redukcję wysiłku, trudu i przykrości związanych z pracą, jak również 

ewentualnych szkodliwych jej następstw dla organizmu pracownika”.22 Wprowadzenie takich 

badań z jednej strony prowadzi do podniesienia wydajności „motoru” ludzkiego, z drugiej – 

zmniejsza jej subiektywną uciążliwość. Pierwszy wzgląd ma znaczenie dla przedsiębiorcy i 

kierownictwa, drugi bierze w ochronę przed ujemnymi skutkami pracy produkcyjnej 

wykonawców. Zaleski nie krył przekonania, że fizjologia i psychologia pracy przyniosą 

doniosłe zmiany w naukowej organizacji.   

7. Specjalne przyczyny/warunki gospodarcze. Punkt ten Zaleski wyodrębnił w 

encyklopedycznym opracowaniu z 1939 roku.23 Wskazał na zjawiska – występujące 

szczególnie w Stanach Zjednoczonych Am. Płn. – takie, jak wysokie płace, wymagające 

szczególnie oszczędnego korzystania z pracy ludzkiej, obfitość kapitału i bardzo pojemny 

rynek zbytu, ułatwiający standaryzację i zachęcający do produkcji masowej, znacząco 

oddziałujące na szersze stosowanie naukowej organizacji.  

8. Wojna światowa jako czynnik przejściowy. Po pewnymi względami oddziaływała 

hamująco na postępy naukowej organizacji. Nie trzeba się było liczyć z konkurencją, nie było 

potrzeby prowadzenia dokładnej kalkulacji ekonomicznej, wytwarzano szybko, bez względu 

na koszty, brakowało odpowiednich specjalistów. W sumie jednak Zaleski uważał wpływ 

wojny na rozwój naukowych metod pracy jako dodatni.24 Warunki wojenne stworzyły 

bowiem ogólną atmosferę sprzyjająca naukowej organizacji. Kwestie wydajnej produkcji 

utraciły wtedy charakter prywatno-gospodarczy, a stały się zagadnieniami narodowymi. 

Zwycięstwo w walce orężnej zależało w dużej mierze od wydajnej produkcji. Cały naród 

bowiem prowadził wojnę, nie tylko armia na froncie. Stąd wzięło się rozwinięcie czynników 

wpływających na wydajność, szukanie sposobów zwiększenia tempa produkcji, 

wprowadzanie nowych metod pracy w obliczu braku wykwalifikowanych sił męskich i 

zastępowania ich przez kobiety. Akceptowano  centralizację kierowania, jak też ograniczania 

swobody jednostek i przedsiębiorstw dla organizowania planowej produkcji lub konsumpcji. 

Szczególnie symptomatycznym tego przejawem była sytuacja w Anglii, hołdującej przecież 

                                                 
21 Ibid. s. 214. Autor posługuje się tu argumentacją instytucjonalisty J.M. Clarka (1884-1963) z pracy  Social 

Control of Business, Chicago 1926 oraz A. Marshalla: Zasady ekonomiki, t. I., Warszawa 1925.   
22S. Zaleski: Istota i rozwój naukowej organizacji pracy, op. cit.,  s. 215.   
23 S. Zaleski: Organizacja naukowa, w: Encyklopedia nauk politycznych, op. cit., s. 150. 
24 S. Zaleski: Istota i rozwój naukowej organizacji pracy, op. cit., s. 216-217.  Fragment ten prowadzony jest w 

oparciu o wywód P. Devinata (1890-1980), dyrektora Międzynarodowego Biura Pracy, z: L ‘organisation Scientifique 

du Travail en Europe, Genewa 1927.  



postawie liberalnej i indywidualistycznej. Już poza tekstem Zaleskiego można dodać, iż w 

latach Wielkiej Wojny powstało fundamentalne dla nauk o zarządzaniu dzieło H. Fayola 

Administracja przemysłowa i ogólna (1916), a w latach 1917-1918 Henry Gantt nadzorowaną 

produkcję zbrojeniową prowadził wg wykresów planistyczno-kontrolnych nazwanych 

później jego nazwiskiem.  

Nakreślenie piórem ekonomisty warunków i czynników sprzyjających teorii i ruchowi naukowej 

organizacji było jedynym takim tekstem w literaturze polskiej tamtego czasu. Ale autor na tym nie 

poprzestał. Znakomicie scharakteryzował powstającą dyscyplinę, tak pod względem ujęcia 

chronologicznego, jak kontekstu szerszych zasad, które naukowa organizacja konkretyzuje. Szkic 

ewolucyjny naukowej organizacji upatruje dojrzałego jej początku w tayloryzmie, który został 

perfekcyjnie omówiony, dorównując ujęciem i przewyższając syntezą klasyczne opracowania 

Edwina Hauswalda25 i Karola Adamieckiego.26  Nadto ówczesny dorobek powstałej gałęzi nauki 

został przez Zaleskiego umiejscowiony pośród zasad ekonomicznych, których naukowa organizacja 

jest wyrazicielem. Do takich należą prawo określonych proporcji i wiążące się z nim prawo 

nieproporcjonalnych przychodów.27 Jak się wydaje, to ostatnie związane było z wczesnym okresem 

rozwoju naukowej organizacji. Przedsiębiorstwa, które z nowej oferty umiejętnie skorzystały, 

osiągały niezwyczajne przychody. Ważniejsza była zasada gospodarności – „naczelna kierownica 

wszelkiej działalności gospodarczej i podstawowe założenie ekonomiki”28 – przesądzająca, mimo 

proweniencji technicznej, o lokalizacji organizatorskich koncepcji w obrębie nauk ekonomicznych. 

Zasada gospodarności to dążenie do możliwie największych wyników użytecznych przy możliwie 

najmniejszym nakładzie środków. Ilość środków jest ograniczona, cele – zaspokojenie potrzeb 

względnie przysparzanie zysku – nieograniczone. Cele w obliczu niedostatecznych środków 

współzawodniczą. Zużycie danego środka dla osiągnięcia jednego celu, zmniejsza lub wyklucza 

realizację innego. Ta niedostateczność środków ma znaczenie podstawowe, sprawiając, że pewne 

przedmioty stają się dobrami ekonomicznymi. Wymagają oszczędnego gospodarowania, gdyż tylko 

w ten sposób można osiągać możliwie największy wynik bądź najlepsze zaspokojenie potrzeb. 

Oszczędzać w procesie wytwarzania trzeba wysiłek, energię, czas czy inne dobra w zależności od 

przyjętych w danej sytuacji celów. Naukowa organizacja pracy, będąc przejawem stosowania rozumu 

w działalności praktycznej, oferuje tu najbardziej racjonalną pomoc. Proponuje ciągłe badanie 

zamiast improwizacji, możliwie ścisłą metodę naukową, zapewniającą pracę regularną i 

skoordynowaną, w działaniu zbiorowym stawia na planowość i prawidłowość. W istocie swej jest 

„wyrazem tendencji do intelektualizacji wysiłku pracy ludzkiej.”29 Nie jest to jedynie zwycięstwo 

rozumu ludzkiego, czystego intelektu. To zarazem konieczność i potrzeba woli. Albowiem wszelka 

organizacja pracy zbiorowej zakłada kierownictwo, a ono zaś szczególnego wysiłku duchowego, 

napiętej, silnej woli. Dlatego naukowa organizacja w sposób uzasadniony, a na przekór prądom 

demokratycznym, głosi koncentrację autorytetu i podporządkowanie wielu jednostek jednej woli 

kierowniczej. Docenia znaczenie i wartość zdolnego organizatora-menedżera.  

Przewidująco w zakończeniu Zaleski zauważa, iż naukowa organizacja pracy nie jest jakimś 

zamkniętym systemem zasad i metod, zbiorem niezmiennych i sztywnych reguł. Jest nauką 

                                                 
25 Por. E. Hauswald: Naukowa organizacja systemu Taylora, „Czasopismo Techniczne” 1926, nr 21, 22, 23. 
26 Por. H. Le Chatelier: Filozofia systemu Taylora, układ i tłumaczenie K. Adamiecki, INO, Warszawa 1926; K. 

Adamiecki: Krótki zarys historii rozwoju naukowej organizacji w Polsce na tle jej rozwoju w innych krajach, „Przegląd 

Organizacji” 1929, nr 5, zwłaszcza s. 151-153. S. Zaleski cenił wkład Adamieckiego do naukowej organizacji. W szkicu 

wspomnieniowym pisał, iż „wiedziony intuicją twórczą, od razu zaczął swe badania od centralnego i właściwego 

problemu naukowej organizacji tj. koordynacji lub harmonizacji procesów wytwórczych w czasie i przestrzeni”. (w: Ś.P. 

Prof. Karol Adamiecki, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1933, z. 3, s. 787), co na dodatek odbyło się 

niemal równocześnie z Taylorem. Podkreślał także, iż Adamiecki sam nie będąc ekonomistą, uznawał, iż nauka 

organizacji jest nauką ekonomiczną” (ibid.).   
27 S. Zaleski: Istota i rozwój naukowej organizacji pracy, op. cit., s. 202.  
28 Ibid., s. 203.  
29 Ibid., s. 234.  



stosowaną, a więc wymaga ciągłego badania warunków i dopasowywania do nich swoich ustaleń 

oraz zaleceń. Trzeba zrozumieć nade wszystko „jej istotę i ideę przewodnią, zdobyć ogólną metodę 

działania, pewną stałą postawę umysłu i woli”.30 Wtedy też szczegółowe zasady, będące wynikiem 

konkretnych doświadczeń i badań innych, nabiorą właściwego sensu i pozwolą znaleźć najlepszą 

drogę działania w danych warunkach.  

3. Stefan Zaleski jako ekonomista (II)  

Nie był zamknięty tylko w uniwersyteckim kręgu.31 W latach 1926-1928 był członkiem Komisji 

Ekspertów przy Lidze Narodów ds. podwójnego opodatkowania i ucieczki kapitałów. W jesieni 1928 

był delegatem Rządu RP na Międzynarodową Konferencję Skarbową w Genewie. Gdy w 1926 roku 

utworzona została Wyższa Szkoła Handlowa w Poznaniu, od początku prowadził w niej wykład z 

„naukowej organizacji pracy”, a po urlopowaniu w 1930 roku dr Leonarda Glabisza (1878-1951) – 

współzałożyciela i dyrektora uczelni – równolegle „ekonomię społeczną”.32 Od zawiązania w 1928 

roku Towarzystwa Organizacji Naukowej w Poznaniu był jego wieloletnim przewodniczącym. Był 

redaktorem naczelnym monumentalnego wydania Bilansu gospodarczego dziesięciolecia Polski 

Odrodzonej (t. 1 i 2, Wydawnictwo Powszechnej Wystawy Krajowej, Poznań 1929) z autorskim 

słowem wstępnym.  Powrócił na stanowisko dziekana Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP w 

latach 1929-1931, a w następnych 1931-1933 był prodziekanem.  

Na niwie naukowej głównym obszarem skrupulatnych dociekań stał się związek postępu 

technicznego, przejawiający się m.in. w mechanizacji z zatrudnieniem. Po kilku artykułach33 ogłosił 

Wpływ postępu technicznego na bezrobocie (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 

1937), które stało się podstawą do wystąpienia o profesurę zwyczajną. W tym fundamentalnym dziele 

Zaleski postawił do rozważenia problem znany od początku XIX wieku: do jakiego stopnia postęp 

techniczny jest w stanie kompensować pracę ludzką kapitałem, inaczej mówiąc, czy postęp 

techniczny musi być stale związany z bezrobociem, stanowiącym jego koszt społeczny? Warto dodać, 

że problem ten, analizowany w sytuacji industrialnej, uzyskał aktualnie nowy wyraz w dobie 

rewolucji digitalnej. Edward Taylor obszernie recenzujący monografię Zaleskiego w końcowej 

ocenie podkreślał metodologiczną wartość prowadzonej analizy z ogromnym podkładem 

historycznie zmiennych warunków. „Stawiając zagadnienie na gruncie teoretycznym, wskazuje 

[Zaleski – A. Cz.] związki między zjawiskami w zależności od upływu czasu, formułuje warunki ich 

przebiegu przy różnych założeniach. Wyjaśnia szereg nieporozumień, prostuje błędne rozumowania 

i metody analizy. Rezultaty uważam za słuszne. … Praca prof. Zaleskiego daje również wartościowe 

wskazówki dla praktyki w tej ważnej, tak żywo wszystkich obchodzącej kwestii. Uważam ją przeto 

za poważną i cenną pozycję polskiego dorobku naukowego w dziedzinie ekonomiki, posiadającą przy 

tym ogólniejsze znaczenie.”34 Konkluzja ostateczna z dzieła Zaleskiego głosi, iż nie ma koniecznego 

następstwa pomiędzy jednym zjawiskiem a drugim, pomiędzy postępem technicznym a bezrobociem.  

Przewód profesorski – zakończony pomyślnie aktem nominacyjnym Prezydenta RP z dnia 23 

sierpnia 1938r.  – był zarazem związany z powołaniem na Katedrę Ekonomii Wydziału Prawa 

Uniwersytetu Warszawskiego. Konkurs ogłoszony po przejściu dotychczasowego kierownika prof. 

Antoniego Kostaneckiego (1866-1941) w krajowym środowisku Zaleski wygrał zdecydowanie.35 W 

latach 1936-1939 angażował się w redakcję Encyklopedii Nauk Politycznych, t. I-IV.36 Spokojną 

                                                 
30 Ibid., s. 235.  
31 Dane biograficzne wg AAN, Warszawa, zespół Min. WRiOP, sygn. 6775. 
32 Z. Zakrzewski: Wyższa Szkoła Handlowa w latach 1926-1939, w: Wyższa Szkoła Ekonomiczna (Akademia 

Handlowa, Wyższa Szkoła Handlowa) w Poznaniu XXX-lecie Uczelni 1926-1956, Poznań 1956, s. 19.  
33 Były to: Postęp techniczny a bezrobocie „Ekonomista” 1934, t. II; Wpływ maszyn na bezrobocie według 

poglądów ekonomistów XIX wieku, „Ruch Prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny” 1935, z. 3; Simone de Sismondi – 

krytyk maszynizmu, w: Księga Pamiątkowa ku czci prof. Leopolda Caro, Lwów 1935.    
34 Archiwum UAM, sygn. 210/42.. 
35 Wśród kandydatów zgłoszonych byli: prof. prof. L. Górski (1894-1945), A. Heydel (1893-1941), R. Rybarski 

(1887-1942), E. Taylor (1884-1964) oraz docenci W. Krzyżanowski (1897-1972), O. Lange (1904-1965), J. Libicki 

(1902-1940), W. Styś (1903-1960) i S. Świaniewicz (1899-1997) wg AAN, sygn. 6775.  
36 Hasła, które oprócz „organizacji naukowej” autorsko opracował to: „bezrobocie – istota i teoria” (1936), 

„słuszna cena” (1937), „maszynizm” (1939) oraz „płace – teoria i profilaktyka” (1939).  



pracę i dalej rozwijającą się karierę na nowym miejscu przerwała jednak wojna. Podczas okupacji 

zapisał aktywną kartę w konspiracyjnym nauczaniu. Wpierw jednak pracował od września 1940 do 

sierpnia 1941 w Radzie Opiekuńczej Miejskiej jako naczelnik Wydziału Opieki Społecznej.37 

Odszedł na własną prośbę, angażując się w konspiracyjne nauczanie. Był wykładowcą i 

egzaminatorem ekonomii politycznej na Wydziale Prawa Tajnego Uniwersytetu Warszawskiego,38 

prodziekanem, a po aresztowaniu dziekana prof. Romana Rybarskiego – i jego śmierci w KL 

Auschwitz – p.o. dziekana. Zorganizował Studium Ekonomiczne – wg programu Wydziału Prawno-

Ekonomicznego UP sprzed wojny – i nim kierował w ramach struktury Tajnego Uniwersytetu Ziem 

Zachodnich.39 Równolegle działał w Komisji Nauki i Szkół Wyższych Departamentu Oświaty 

Delegatury Rządu na Kraj.  W roku 1943/1944, w tzw. pracy „na zewnątrz”, był profesorem 

Państwowej Wyższej Szkoły Technicznej (Staatliche Höhere Technische Fachschule) działającej w 

latach 1941-1944 z polskim językiem nauczania. Zaleski wykładał naukową organizację pracy na 

Wydziale Chemicznym tej namiastki Politechniki.   

Po przejściu działań wojennych, tułaczce i powrocie do Warszawy, w lutym 1945 roku został z 

urzędu (jako żyjący prodziekan), ale wkrótce z wyboru (od września 1945) dziekanem Wydziału 

Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, przyczyniając się w ogromnym stopniu do jego uruchomienia. 

Nadal prowadził Katedrę Ekonomii. W kadencji 1946-1948 był prorektorem UW.40 Mimo, iż położył 

wielkie zasługi w jego odbudowie, już we wrześniu 1947 roku został z tej funkcji odwołany. W tymże 

1946 roku powołany został na dwa lata na członka Rady Naukowej przy Ministrze Oświaty. W 1949 

roku „za prawicowe przekonania” 41  pozbawiony też został Katedry, jak i nauczania ekonomii. Za to 

mógł prowadzić wykład tylko ze „statystyki” i „demografii” na innych wydziałach.42 W 1953 roku 

przeniesiony został na powołany wtedy Wydział Ekonomii Politycznej” z tym samym ograniczeniem 

wykładowym. Do Jego uczniów i współpracowników należeli późniejsi profesorowie ekonomista i 

finansista Jerzy Lubowicki (1898-1964), statystyk Zenon Rogoziński (1907-1989), ekonomista i 

polityk społeczny Tadeusz Przeciszewski (1922-2000).   

Cieszący się powszechnym szacunkiem, Zaleski był wybierany i powoływany na zaszczytne 

funkcje w licznych instytucjach. Był niezmiennie od 1921 do 1959 roku członkiem zwyczajnym 

Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, a przez lata – sekretarzem jego Wydziału Prawno-

Ekonomicznego.43 Był nadto od 1945 członkiem zwyczajnym Warszawskiego Towarzystwa 

Naukowego oraz od 1950 członkiem-korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności. Związany z 

Polskim Towarzystwem Ekonomicznym od samego początku. Był członkiem-założycielem44 na 

Zjeździe w Łodzi 1-2 grudnia 1945 roku. Wygłosił referat „Organizacja studiów ekonomicznych w 

ramach wydziału prawa”, który wywołał ożywioną dyskusję.45 Wybrany I wiceprezesem, aktywnie 

działał na rzecz Towarzystwa przez dwie kadencje (1945-1947 i 1947-1948), przyczyniając się 

znacząco do okrzepnięcia struktur w trudnych latach powojennej odbudowy. Był członkiem Rady 

Naukowej PTE. Podczas jego zebrania w dniu 10 maja 1947, m.in. postulowano wznowienie 

                                                 
37 Archiwum AAN, zespół Min. Szk. Wyższych, sygn.7779.   
38 A. Symonowicz: Wspomnienia z tajnego Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w okresie okupacji 

hitlerowskiej „Studia Iuridica” 1993, t. 25, s. 49; o sposobie prowadzenia zajęć L.M. Bartelski: Na kompletach prawa, 

„Studia Iuridica”, op. cit., s. 109.   
39 W. Kowalenko: Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich w latach 1940-1944, Księgarnia św. Wojciecha (pod 

zarządem państwowym), Poznań 1946, s. 13 i 20; Uniwersytet Ziem Zachodnich pokłosie wspomnień, Uniwersytet 

Adama Mickiewicza, Poznań 1972, s. 75 (wspomnienie Jana Zdzitowieckiego (1897-1975) o zleceniu mu przez S. 

Zaleskiego wykładów z „skarbowości”); B. Gralak: Szkolnictwo wyższe i nauka polska pod okupacją niemiecką i 

radziecką 1939-1945, nakładem własnym, Zgierz 2010, s. 69. 
40 Wybrany 13 głosami na 19 głosujących (AAN, sygn. 7779).  
41 A. Bąkowski: Moi profesorowie z lat 1946-1950 na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, „Palestra” 

2012, nr 5-6, s. 262.  
42 T. Przeciszewski: Stefan L. Zaleski 1888-1959 „Ekonomista” 1960, nr 2, s. 427.  
43 Veritate et Scientia Księga pamiątkowa w 125-lecie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, PWN, 

Warszawa-Poznań 1982, s. 253.  
44 „Ekonomista” 1947, II kw., s. 127.  
45 Ibid., s. 129.  



ważnych publikacji sprzed wojny, które aktualnie są nieosiągalne. Pośród nich jako pierwszą 

wskazano S. Zaleskiego Postęp techniczny a bezrobocie z 1937 roku, która jednak nigdy nie została 

wznowiona.46 Lepiej poszło z omówionym powyżej tekstem Istota i rozwój naukowej organizacji 

pracy, wydanej jako broszura przez zasłużone Wydawnictwo Wł. Wilak z Poznania w 1947 roku. Na 

tymże zebraniu wybrano Sekcję Wydawniczą  Rady, w składzie której znalazł się S. Zaleski. Jej siła 

sprawcza jednak była niewielka. Na Zjeździe w 1948 roku nie został zgłoszony do Zarządu. W 

zamian otrzymał przewodnictwo Głównej Komisji Rewizyjnej PTE.47 Na kolejnym trzecim Zjeździe 

w 1949 roku Jego nazwisko znikło z wszelkich list wyborczych.  

Odsuwany od nauczania, uzyskał w 1949 roku zgodę wicemin. Eugenii Krassowskiej na objęcie 

funkcji redaktora wydawnictw ekonomicznych „Wiedzy Powszechnej”,48 przybudówki powstałej w 

Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”, którą wykonywał równolegle do zmniejszających się 

obciążeń uniwersyteckich. Przeniesiony na Wydział Ekonomii Politycznej „jedynie słusznej 

orientacji”, przyjmował sporadyczne zamówienia, być może biorące się z niedostatku środków do 

życia, związane z jego wcześniejszymi dokonaniami. Przykładem może być maszynopis powielany 

Płace (Wyższa Szkoła Nauk Społecznych przy KC PZPR, Warszawa 1957), którego treść pewnie 

była prezentowana na zamkniętym spotkaniu członków partii rządzącej.  

Zmarł wskutek ataku serca 3 stycznia 1959 roku w Warszawie. Pojawiły się nieliczne 

wspomnienia:  Edwarda Taylora Stefan Zaleski (1888-1959), („Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i 

Socjologiczny” 1959, z. 2, s. 373-375) i Tadeusza Przeciszewskiego Stefan L. Zaleski 1888-1959, 

(„Ekonomista” 1960, nr 2, s. 426-428). W „Tygodniku Powszechnym” (1959, nr 5) ukazała się 

jednozdaniowa wzmianka informująca o śmierci prof. zw. Wydziału Ekonomii Politycznej UW, 

członka-założyciela PTE i jego pierwszego wiceprezesa.  

Zakończenie  

Znakomite opracowanie początków nauk o zarządzaniu wyprowadzone z ekonomii przez Stefana 

Zaleskiego właściwie nie miało kontynuatorów. Zresztą było to dość trudne ze względu na 

wyczerpujące choć zwięzłe ujęcie, z jakim ma się do czynienia. Natomiast szkodą jest, iż perspektywa 

podkreślająca związki ekonomii i zarządzania, już w tak wyraźnym naświetleniu nie była 

kontynuowana. Stanowisko Zaleskiego w zasadzie reprezentuje punkt widzenia większości 

ekonomistów okresu międzywojennego, mimo różnic kierunkowych i światopoglądowych 

zachodzących pomiędzy nimi. Nikt bowiem tego poglądu nie kwestionował ani nie korygował. Nie 

ma też innego, bardziej dojrzałego i pełnego głosu w tej kwestii. Osobnym zagadnieniem pozostają 

pokrewieństwa i różnice w zapatrywaniu na zagadnienie naukowej organizacji, jakie mogły 

powstawać pomiędzy Zaleskim a jego przełożonym uniwersyteckim prof. Edwardem Taylorem. 

Wydaje się, iż pod wpływem Zaleskiego szybciej narastało przekonanie Taylora o znaczącej roli 

naukowej organizacji jako czynniku efektywnie wpływającym na koszty przedsiębiorstwa. A one 

przecież będą jednym z centralnych zagadnień ekonomicznej teorii produkcji, której Taylor był 

współ-twórcą (zob. tegoż Teoria produkcji, Wydawnictwo K. Rutskiego, Warszawa-Łódź 1947). 

Niewątpliwie wpływ ten występował, biorący się choćby z recenzowania wniosku promocyjnego 

swego bliskiego współpracownika. Temat wymaga jednak oddzielnego zbadania. W każdym razie 

dla obydwu uczonych organizacja naukowa była częścią ekonomiki i posiadała status  nauki 

stosowanej.   
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O SILNYCH I SŁABYCH STRONACH WSPÓŁCZESNYCH NAUK 

EKONOMICZNYCH 

 

Streszczenie: 

Celem artykułu jest przeprowadzenie oceny nauk ekonomicznych pod kątem ich głównych silnych i słabych stron. 

Ewolucja, jakiej podlegają nauki ekonomiczne z jednej strony przyczynia się do ujawnienia, niekiedy wzmocnienia, ale 

niekiedy też erozji ich silnych stron. Autorzy podjęli próbę identyfikacji mocnych stron nauk ekonomicznych oraz ich 

krótkiej charakterystyki. Z drugiej strony należy mieć świadomość, że nauki ekonomiczne jako część składowa wiedzy 

naukowej mają też określone słabe strony. Również w odniesieniu do nich autorzy przyjęli wyzwanie ich inwentaryzacji 

oraz krótkiej prezentacji. Podstawową metodą badawczą wykorzystaną przy przygotowaniu tego opracowania była 

krytyczna analiza literatury przedmiotu. Opracowanie składa się z wstępu, trzech części zasadniczych i zakończenia. 

Pierwszą część poświęcono określeniu tożsamości współczesnych nauk ekonomicznych. Druga część dotyczy 

identyfikacji i opisu silnych stron nauk ekonomicznych. W części trzeciej określono i scharakteryzowano najważniejsze 

słabe strony nauk ekonomicznych. 

Słowa kluczowe: nauki ekonomiczne, silne strony nauk ekonomicznych, słabe strony nauk ekonomicznych 

Wstęp 

Zamiar autorów związany z przygotowaniem tego opracowania był – jak przystało na przygotowania do X Kongresu 

Ekonomistów Polskich – ambitny. Dotyczył bowiem syntetycznego podsumowania toczącej się w literaturze 

ekonomicznej dyskusji na temat silnych i słabych stron nauk ekonomicznych jako pewnego fragmentu wiedzy naukowej 

z jednej strony, a z drugiej – pokazania najważniejszych szans i zagrożeń stojących przed naukami ekonomicznymi. 

Wydaje się, że właśnie Kongres stanowi dobrą okazję do przeprowadzenia takiego swoistego rachunku sumienia oraz 

podjęcia próby syntetycznej oceny zachodzących zmian i przewartościowań. W trakcie pisania tekstu zamiar ten jednak 

poddano korekcie. Autorzy uznali, że wykonanie zaplanowanego zadania w ramach jednego artykułu jest trudne i grozi 

bardzo powierzchownym odniesieniem się do poszczególnych kwestii. Dlatego zdecydowano o ograniczeniu rozważań 

prowadzonych w tym opracowaniu wyłącznie do kwestii silnych i słabych stron nauk ekonomicznych, z jednoczesną 

zapowiedzią, że w niedalekiej przyszłości autorzy przygotują ciąg dalszy na temat szans i zagrożeń stojących przed 

naukami ekonomicznymi. W związku z przyjęciem powyższych założeń tekst obejmuje oprócz wstępu i zakończenia trzy 

części merytoryczne. W pierwszej części, mającej charakter wprowadzający, podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na 

pytanie: co to są współczesne nauki ekonomiczne, wraz z rozstrzygnięciem podstawowych kwestii definicyjnych i 

klasyfikacyjnych. W części drugiej przedstawiono syntetyczną ocenę współczesnych nauk ekonomicznych identyfikując 

i krótko analizując ich najważniejsze silne strony. Część trzecia została natomiast poświęcona określeniu i krótkiej 

prezentacji oraz ocenie słabości nauk ekonomicznych. W zakończeniu przedstawiono wnioski wynikające z 

przeprowadzonych rozważań oraz zarysowano kierunki dalszych badań. 

1. Co to są współczesne nauki ekonomiczne? Kwestie definicyjne i klasyfikacyjne 

Współczesne nauki ekonomiczne są postrzegane w różny sposób w rozmaitych klasyfikacjach wiedzy naukowej. 

Warto zwłaszcza wyróżnić najważniejsze klasyfikacje międzynarodowe, a także cechujące się znaczną specyfiką 

klasyfikacje polskie. Rozpatrując zagadnienie klasyfikacji dyscyplin w ujęciu międzynarodowym należy zauważyć 

mnogość celów, jakie mogą przyświecać stosowanym klasyfikacjom oraz związaną z tym różnorodność uporządkowania 

części składowych nauki. Klasyfikacja OECD dzieli naukę na sześć dziedzin: nauki przyrodnicze, nauki inżynieryjne i 

techniczne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki rolnicze, nauki społeczne oraz nauki humanistyczne. Klasyfikacja 

OECD nie uwzględnia sztuki. Nauki ekonomiczne występują w ramach nauk społecznych, wśród których wyróżniono 

dwie dyscypliny im poświęcone. Pierwsza to ekonomia i biznes, na którą składają się subdyscypliny: ekonomia, 

ekonometria; stosunki przemysłowe oraz biznes i zarządzanie. Druga dyscyplina związana z naukami ekonomicznymi to 

geografia społeczna i gospodarcza, obejmująca następujące składowe: nauka o środowisku (aspekty społeczne); geografia 

kulturowa i gospodarcza; urbanistyka (planowanie i rozwój przestrzenny) oraz planowanie transportu i społeczne aspekty 

transportu. 

Jeśliby zawęzić pole obserwacji do samych nauk ekonomicznych, to należy podkreślić, że powszechnie znanym i 

stosowanym przykładem podziału dyscypliny ekonomia na części składowe jest klasyfikacja wypracowana w ramach 

Journal of Economic Literature (https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel). Służy ona do uporządkowania 

literatury naukowej w ramach tejże dyscypliny. Wyróżniono w niej 20 kategorii ogólnych, które dzielą się następnie na 

https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel


kategorie szczegółowe. Do kategorii ogólnych (general categories) zaliczono: General Economics and Teaching; History 

of Economic Thought, Methodology, and Heterodox Approaches; Mathematical and Quantitative Methods; 

Microeconomics; Macroeconomics and Monetary Economics; International Economics; Financial Economics; Public 

Economics; Health, Education, and Welfare; Labor and Demographic Economics; Law and Economics; Industrial 

Organization; Business Administration and Business Economics, Marketing, Accounting, Personnel Economics; 

Economic History; Economic Development, Innovation, Technological Change, and Growth; Economic Systems; 

Agricultural and Natural Resource Economics, Environmental and Ecological Economics; Urban, Rural, Regional, Real 

Estate, and Transportation Economics; Miscellaneous Categories; Other Special Topics. Warto także zaznaczyć, że 

powyższa klasyfikacja nie jest czymś stałym, a kilkukrotne jej zmiany w XX wieku uważane są za dobre odzwierciedlenie 

ewolucji i transformacji ekonomii w tym okresie (Cherrier, 2015). 

Zasygnalizowane klasyfikacje pokazują zarówno różnorodność zainteresowań w ramach różnych części składowych 

nauk ekonomicznych, jak i w przybliżeniu pozwalają na zarysowanie granic ich pół badawczych. Przywołane klasyfikacje 

mogą jednak służyć zaledwie jako punkt wyjścia do określenia, czym są współczesne nauki ekonomiczne. Kolejnym 

krokiem jest zdefiniowanie tożsamości nauk ekonomicznych. Próbę taką podjęto w opracowaniu Gorynia (2018a). 

Jednocześnie warto zwrócić uwagę na fakt, że rozumienie nauk ekonomicznych w Polsce cechuje się pewną specyfiką w 

stosunku do rozwiązań przyjętych w innych krajach. Do 30 września 2018 roku w polskiej klasyfikacji nauki występowała 

dziedzina nauk ekonomicznych. Jednym z ośmiu obszarów nauki był obszar nauk społecznych, w którym występowały 

trzy dziedziny, w tym dziedzina nauk ekonomicznych. W skład dziedziny nauk ekonomicznych wchodziły cztery 

dyscypliny, których przedmioty zainteresowań można scharakteryzować następująco (Gorynia, 2018a): 

 Ekonomia – ludzkie zachowanie jako związek między danymi celami a ograniczonymi środkami o 

alternatywnych zastosowaniach, 

 Nauki o zarządzaniu – zarządzanie można zdefiniować z punktu widzenia tzw. perspektywy zasobowej; 

zarządzanie polega na takim dobieraniu i koordynowaniu wykorzystania rzadkich zasobów, aby możliwe było 

osiągnięcie celów organizacji, do których należy m. in. efektywność, 

 Finanse – będące dobrem rzadkim (ograniczonym) zasoby finansowe alokowane są pomiędzy różne możliwości 

inwestowania, które mają przynosić właścicielowi środków pożytki; liczy się efektywność inwestowania, 

 Towaroznawstwo – przyrodniczo-techniczne podstawy efektywności; jak efektywność uwarunkowana jest 

czynnikami fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi itp.? 

Jak wynika z powyższego wspólnym wątkiem, wyróżnikiem łączącym wymienione dyscypliny było szeroko, 

wieloaspektowo pojmowane rozumienie pojęcia efektywności. Innymi słowy można przyjąć, że nauki ekonomiczne są 

naukami zajmującymi się efektywnością czyli relacją nakładów i wyników we wszelkich odmianach aktywności 

człowieka. 

Od 1 października 2018 roku dziedzina nauk społecznych, będąca zgodnie z Ustawą 2.0 (Konstytucja dla Nauki) 

jedną z ośmiu dziedzin nauki, zawiera w sobie dwie dyscypliny „ekonomiczne” w ramach jedenastu dyscyplin w 

dziedzinie nauk społecznych. Są to dyscypliny Ekonomia i finanse oraz Nauki o zarządzaniu i jakości. Z pewnym 

uproszczeniem można przyjąć, że dyscyplina Ekonomia i finanse powstała ze scalenia dyscyplin Ekonomia oraz Finanse, 

a dyscyplina Nauki o zarządzaniu i jakości jest efektem połączenia dyscypliny Nauki o zarządzaniu i części dyscypliny 

Towaroznawstwo. Dodatkowo w ramach dziedziny nauk społecznych występuje także dyscyplina o nazwie Geografia 

społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. 

Innym przejawem specyfiki polskiej są klasyfikacje nauki według Polskiej Akademii Nauk (PAN) oraz Narodowego 

Centrum Nauki (NCN) i według. W przypadku PAN występują dwie klasyfikacje nauki, w zależności od tego, czy mamy 

na uwadze PAN jako korporację uczonych, czy też jako jednostkę badawczą (Gorynia, 2018a). W wypadku NCN 

zajmującego się finansowaniem badań podstawowych w Polsce Rada tej instytucji przyjęła za podstawę procesu 

kwalifikacji i oceny projektów badawczych podział na 25 paneli dziedzinowych (dyscyplin lub grup dyscyplin), 

tematycznie pokrywających cały obszar badań naukowych, gdzie nauki ekonomiczne także znajdują swoje indywidualne 

odbicie. Ponadto należy zaznaczyć, że często podejmowane są nieformalne próby dalszego, bardziej szczegółowego opisu 

wykazu zainteresowań badawczych i przedmiotu badań w postaci subdyscyplin wyróżnianych w ramach poszczególnych 

dyscyplin nauk ekonomicznych (Fiedor, 2014, s. 2). 

W niniejszym opracowaniu przejmujemy szerokie, kompromisowe rozumienie nauk ekonomicznych pojmowanych 

jako wypadkowa omówionych podejść klasyfikacyjnych. 

2. Najważniejsze silne strony nauk ekonomicznych49 

Na podstawie studiów literaturowych można sformułować kilka najważniejszych silnych stron nauk ekonomicznych. Po 

pierwsze jest to wspólny dla wszystkich dyscyplin rdzeń badawczy, Drugą silną stroną nauk ekonomicznych 

wielopoziomowość prowadzonych analiz i różnorodność (wieloparadygmatowość) przedmiotu analizy. Po trzecie mocną 

stronę nauk ekonomicznych stanowi różnorodność metodologiczna. Czwartą silną stroną nauk ekonomicznych jest ich 

zdolność do ewolucji. Po piąte kolejną mocną stronę nauk ekonomicznych stanowi cecha, którą można określić jak 

pozytywną posępność. Po szóste atutem nauk ekonomicznych jest zdolność do ewolucji i dostosowywania się do 

zmieniających się realiów świata gospodarczego. Ostatnią rozpatrywaną tutaj silną stronę nauk ekonomicznych stanowi 

umiejętność współpracy z innymi dyscyplinami, w tym także interdyscyplinarność. 

Pisząc o spoiwie scalającym dociekania ekonomiczne prowadzone z różnych punktów widzenia, można wyjść od 

spostrzeżenia, że zazwyczaj przedstawiciele poszczególnych dyscyplin, subdyscyplin, specjalności, koncepcji, modeli, 

                                                 
49 W niniejszej części opracowania nawiązano do i wykorzystano części opracowania Gorynia (2018b). 



nurtów, szkół, teorii i paradygmatów badawczych skupiają uwagę na tym, czym ich pola zainteresowań się wyróżniają, 

pod jakimi względami są specyficzne, na czym polegają ich osobliwości. Dużo mniej uwagi poświęca się budowaniu 

świadomości tego, co jest wspólne dla nauk ekonomicznych, co je wyróżnia spośród innych nauk. Jeśli chodzi o wspólny 

dla wszystkich „dyscyplin ekonomicznych” rdzeń badawczy, to w p. 1 niniejszego opracowania podkreślono już, że w 

naukach ekonomicznych istniało od dawna wspólne pole badawcze, podstawowy problem badawczy łączący te 

dyscypliny. Problemem tym były szeroko pojęte rozmaite aspekty efektywności ludzkich działań. Prawdopodobnie 

większość naukowców uprawiających nauki ekonomiczne zgodzi się z opinią, że podstawowym problemem badawczym 

w tych naukach jest efektywność wykorzystania rzadkich zasobów w powiązaniu z indywidualnymi i społecznymi 

skutkami działalności gospodarczej. Jak już wykazano wcześniej w każdej z dyscyplin nauk ekonomicznych wątek 

efektywności, aczkolwiek wspólny, jest obecny w specyficzny sposób. 

Wypada także zaznaczyć, że obserwując rozwój nauk ekonomicznych jako dziedziny, dość łatwo zauważa się 

częściowe nachodzenie na siebie zakresów poszczególnych dyscyplin (Gorynia, Jankowska i Owczarzak, 2005; Rudolf, 

2016; Klincewicz, 2016). Z jednej strony może to świadczyć o istnieniu przesłanek do integracji dyscyplin w ramach 

dziedziny, a z drugiej może być intepretowane jako osłabienie uzasadnienia dla istnienia wielu „dyscyplin 

ekonomicznych” w dziedzinie nauk społecznych. Wydaje się jednak, że częściowe nachodzenie na siebie zakresów 

poszczególnych dyscyplin jest czymś naturalnym, spotykanym często także w innych obszarach i dziedzinach nauki. Jest 

to także zazwyczaj jedna z przesłanek do podejmowania badań interdyscyplinarnych. 

Wskazany wyżej wspólny rdzeń nauk ekonomicznych nie oznacza wcale, że wykluczona jest w ich ramach 

różnorodność i możliwość występowania wielu paradygmatów. Różnorodność zainteresowań badawczych w 

dyscyplinach nauk ekonomicznych wiąże się przede wszystkim z rozległością problematyki badawczej w ramach 

poszczególnych dyscyplin. Po pierwsze należy zauważyć, że nauki ekonomiczne jako całość są w pewnym sensie 

odbiciem różnorodności i złożoności realnego świata gospodarczego – z punktu widzenia ontologii w zasadzie zajmują 

się wszystkimi możliwymi poziomami bytu, co znajduje odbicie w takich ich tradycyjnych składnikach jak 

mikroekonomia i makroekonomia. W tym opracowaniu ze względu na jego ograniczoną objętość nie da się w pełni 

udokumentować różnorodności wszystkich poziomów analizy w naukach ekonomicznych. Po drugie z podobnych 

powodów nie jesteśmy też w stanie poświęcić należytej uwagi wyróżnikom poszczególnych dyscyplin, a nawet 

subdyscyplin nauk ekonomicznych50. 

Uważna analiza literatury przedmiotu prowadzi do sformułowania dość ważnego, a jednocześnie mało 

kontrowersyjnego spostrzeżenia, że poszczególne dyscypliny nauk ekonomicznych mają cechę, którą można określić 

jako wieloparadygmatowość. Jeśli przyjąć, że zgodnie z definicją paradygmat może być rozumiany jako zestaw 

najważniejszych problemów teoretycznych wiążących się z jakimś badanym zagadnieniem, to łatwo jest skonstatować, 

że w zasadzie w odniesieniu do wszystkich zagadnień badawczych nauk ekonomicznych mamy do czynienia z sytuacją 

równoległego funkcjonowania wielu paradygmatów, modeli, teorii, nurtów, koncepcji itp. Można zatem mówić o 

występowaniu swoistego rynku podejść do badanych zagadnień. Niekiedy używa się nawet określenia dżungla teorii, tak 

jak w odniesieniu do teorii zarządzania uczynił Harold Koontz (1961). W wypadku dyscypliny ekonomia uwagę na tę 

okoliczność zwrócił Dani Rodrik (2015), który – parafrazując Koonzta – pisze o czymś, co można by nazwać dżunglą 

modeli używanych w ekonomii. Rodrik (2015) zwraca uwagą na ich dualizm. Z jednej strony modeli jest wiele, gdyż 

odnoszą się do różnych komponentów gospodarki, która jest złożona. Z drugiej strony ekonomiści nie ustają w 

poszukiwaniu jednego, całościowego modelu służącego do opisu całej gospodarki. Mamy zatem dylemat, czy ekonomia 

powinna się opierać na wielu kontekstowo, sytuacyjnie dopasowanych cząstkowych modelach, czy też zmierzać do 

budowy jednej ogólnej teorii. Ta druga droga zdaniem Rodrika nie jest słuszna. 

Zasygnalizowany rynek paradygmatów charakterystycznych dla poszczególnych dyscyplin podlega swoistej 

ewolucji. Jedne podejścia dają społecznie użyteczne wyniki i przyjmują się na dłużej, rozwijają się, ewoluują, inne zaś 

stosowane są coraz rzadziej, popadają w zapomnienie i przepadają. Zostają te, które dają przydatne rezultaty. 

Funkcjonujące paradygmaty potwierdzają zatem (lub nie) swoją przydatność i płodność przy budowaniu modeli czy 

systemów twierdzeń teoretycznych (Sztompka, 1985). Taka ocena przydatności możliwa jest jednak ex post, czasami z 

dużym przesunięciem czasowym. 

Kolejną silną stroną nauk ekonomicznych jest ich różnorodność metodologiczna. Różnorodność ta jest konsekwencją 

omówionej wcześniej różnorodności i złożoności ontologicznej. Poznanie złożonych systemów aktywności gospodarczej 

człowieka wymaga specjalizacji w procesach badawczych (wielość poziomów analizy i paradygmatów) oraz 

dopasowania metod badawczych. W wypadku nauk ekonomicznych scharakteryzowanych powyżej trudno byłoby mówić 

o obowiązywaniu jednej szkoły czy podejścia do kwestii fundamentów filozoficznych i metodologicznych prowadzonych 

badań. Należy raczej zidentyfikować i rozważyć spektrum wchodzących w rachubę możliwości oraz kontekst i częstość 

ich wykorzystania, co z kolei może pozwolić przynajmniej na pośrednie wnioskowanie o efektywności tychże szkół czy 

podejść. 

Ogólnie można zauważyć, że refleksja na temat podstaw filozoficznych i metodologicznych prowadzenia badań 

ekonomicznych nie jest ich najmocniejszą stroną, a jednocześnie mniej więcej od początku tego wieku, również w Polsce, 

daje się zaobserwować wzrost zainteresowania tą problematyką. Przejawem takiej prawidłowości było chociażby 

wydanie kilku książek ogniskujących uwagę na tych zagadnieniach (np. Hardt, 2013; Gorazda, Hardt i Kwarciński, 2016), 

a także poświęcenie kwestiom metodologicznym całego zeszytu Economics and Business Review (Galbács, 2017a, s. 3-

6; 2017b, s. 112-134). 

                                                 
50 Próbę taką podjęto w Gorynia (2018a). 



W badaniach ekonomicznych, podobnie zresztą jak w innych badaniach naukowych, przyjmowane są określone 

założenia filozoficzne. Spośród nich trzy wydają się najważniejsze: realność zewnętrznego świata, wielowarstwowa 

struktura rzeczywistości oraz poznawalność świata (Bunge, 1967, s. 291). Kolejnym ważnym aspektem prowadzenia 

badań w dziedzinie nauk ekonomicznych jest sposób formułowania prawidłowości pretendujących do miana praw nauki 

lub twierdzeń naukowych. Pod tym względem nauki ekonomiczne są dość silnie zróżnicowane w przekroju 

poszczególnych dyscyplin, choć zauważalne są jednocześnie pewne podobieństwa. W ramach nauk ekonomicznych 

mamy zatem do czynienia zarówno z występowaniem podejścia idiograficznego, jak i nomotetycznego.  

Zróżnicowanie metodologiczne i metodyczne nauk ekonomicznych wydaje się ich silną stroną. Świadczy ono 

niejednokrotnie o uwzględnieniu postulatu interdyscyplinarności w podejściu do badanych problemów, a umiejętność 

posługiwania się różnymi metodami w celu rozwiązania złożonych zagadnień o charakterze zarówno poznawczo-

teoretycznym, jak i praktyczno-aplikacyjnym należy uznać za zaletę (por. Fiedor, 2013). 

Następną mocną stroną nauk ekonomicznych jest cecha, którą można określić jako pozytywną posępność. Pozornie 

wydaje się paradoksem, że z zarzutu o posępność ekonomii czy całej dziedziny nauk ekonomicznych można wyprowadzić 

ich bardzo istotną silną stronę. Jerzy Wilkin (2009; 2016, s. 63-64; patrz także Persky, 2010) przytacza za Thomasem 

Carlyle’em i Kennethem Arrowem pogląd o posępności ekonomii, co można tutaj potraktować szerzej i odnieść do całości 

nauk ekonomicznych. Posępność ta miałaby wynikać z tego, że ekonomiści niekiedy muszą w zgodzie z realiami 

uświadamiać swojemu otoczeniu, że zasoby, jakimi dysponują ludzie, są rzadkie i że nie wszystko daje się zrobić od razu. 

Przeciwstawiając się takiemu stanowisku, można argumentować, że to dzięki ekonomistom ludzie mają świadomość 

ograniczonych możliwości zaspokajania swoich potrzeb oraz konieczności rozkładania ich w czasie. Należy zauważyć, 

że dzięki wiedzy ekonomicznej ludzkim zachowaniom można nadawać charakter racjonalny, a tym samym realistyczny. 

Innymi słowy konsekwencją stosowania podejścia ekonomicznego jest określony ład i porządek w zaspokajaniu potrzeb 

ludzkich. Nauki ekonomiczne nie bez dyskursu i debaty, opisują świat gospodarczej aktywności człowieka, przyczyniając 

się do uczynienia tej działalności w tendencji bardziej racjonalną i w ten sposób prowadząc do podniesienia efektywności 

działalności gospodarczej, a tym samym poziomu dobrobytu ludzkości. Rzekoma posępność nauk ekonomicznych po 

głębszym namyśle powinna być więc traktowana nie jako słabość nauk ekonomicznych, ale jako ich ważna zaleta. Nauki 

ekonomiczne poprzez główny przedmiot swoich zainteresowań, czyli efektywność, nadają ludzkim zachowaniom wymiar 

racjonalny, co nie wiąże się wcale z nieuzasadnionym uświadamianiem ograniczoności zasobów, ale prowadzi do 

ustalenia hierarchii zaspokajania (nieograniczonych) ludzkich potrzeb przy wykorzystaniu rzadkich środków. 

Reasumując, cecha pozytywnej posępności nauk ekonomicznych może być rozumiana dwojako. Z punktu widzenia 

funkcjonalnego nauki ekonomiczne są przydatne i pożyteczne, gdyż ich rolą (funkcją) pełnioną w społeczeństwie jest 

przyczynianie się do racjonalizacji gospodarczych zachowań człowieka, dzięki czemu sprawiają, że możliwy i realny 

staje się wyższy poziom dobrobytu. Ponadto, ekonomia jako dismal science zwraca naszą uwagę na ograniczoność 

pewnych zasobów czy negatywne skutki stosowania pewnych technologii, co może powodować poszukiwania, 

poczynając od inwestowania w prace badawcze i rozwojowe, zasobów i technologii przezwyciężających związane z tym 

ograniczenia rozwojowe, jak to choćby opisuje koncepcja back-stop technology Nordhausa (Nordhaus, 1979, Heal, 1993). 

Podobnie może być wyjaśnione miejsce nauk ekonomicznych z punktu widzenia teleologicznego. Jeśli w uproszczeniu 

przyjąć, że celem wspólnym przyświecającym ludziom jest dobrobyt czy dobrostan (albo jego wzrost), to naukom 

ekonomicznym zawdzięczamy chociaż w części to, że cel ten przynajmniej w jakimś stopniu jest realizowany. W ten 

sposób wyprowadzona rola nauk ekonomicznych współdeterminuje poziom rozwoju cywilizacyjnego ludzkości. 

Kolejną silną stroną nauk ekonomicznych, służebną w stosunku do wyżej omówionej, jest ich zdolność do ewolucji, 

do korekt i do wchłaniania oraz uwzględniania nowych zjawisk i procesów. Świadczy o tym różnorodność ich 

zainteresowań, ich wieloparadygmatowość oraz bogactwo metodologiczne. Jednocześnie przedstawiciele tych nauk 

potrafią wyciągać wnioski z niedoskonałości wypracowanych koncepcji i zmieniać je w takim kierunku, by lepiej 

wyjaśniały zachodzące zmiany oraz pozwalały formułować coraz lepsze (niestety niedoskonałe) predykcje. 

Ostatnia tutaj rozważana silna strona nauk ekonomicznych może być kontrargumentem dla często podnoszonego 

zarzutu o imperializm (Fine, 2000). Tą silną stroną jest zdolność i gotowość nauk ekonomicznych do współpracy z innymi 

dyscyplinami, dziedzinami i obszarami wiedzy, w tym także interdyscyplinarność tychże nauk (Gorynia, 2016). 

Interdyscyplinarność odniesioną do nauk ekonomicznych można rozumieć co najmniej na trzy sposoby: po pierwsze 

prowadzone w danej dyscyplinie badania odwołują się wspomagająco do innych dyscyplin zlokalizowanych w innej 

dziedzinie nauki; po drugie prowadzone w danej dyscyplinie badania odwołują się wspomagająco do dyscyplin 

zlokalizowanych w tej samej dziedzinie; po trzecie wreszcie prowadzone w danej subdyscyplinie badania nawiązują 

wspomagająco do badań należących do innych subdyscyplin w ramach danej dyscypliny. 

3. Najważniejsze słabe strony nauk ekonomicznych 

Można postawić ogólne, zapewne kontrowersyjne twierdzenie, że podstawowy kierunek poszukiwań słabych  - czy 

kontrowersyjnych bądź dyskusyjnych - stron nauk ekonomicznych stanowi to właśnie, co w poprzedzającej części 

artykułu zostało dokonane, czyli identyfikacja ich mocnych stron. Po drugie, w tym poszukiwaniu należy mieć 

świadomość, że słabe strony nauk ekonomicznych jako określonej części składowej dziedziny nauk społecznych muszą 

być rozpatrywane zarówno od strony ontologicznej, czyli charakteru (istoty) badanego obszaru obserwowanej 

(obserwowalnej) rzeczywistości, jak i od strony metodologiczno-poznawczej (kognitywnej), przy świadomości 

oczywiście, że te dwa współdefiniujące każdą naukę aspekty są względem siebie współzależne. Po trzecie wreszcie, 

identyfikacja słabych stron nauk ekonomicznych jest bardzo trudna ze względu na ich różnorodność, jak zwłaszcza to 

pokazuje mająca współcześnie "kanoniczne" wręcz znaczenie, wskazana wcześniej w artykule klasyfikacja Journal of 

Economic Literature. Ta różnorodność może powodować, że to, co z punktu widzenia pewnej dyscypliny czy 



subdyscypliny ekonomicznej będzie rozpatrywane jako jej słabość, z perspektywy innej dyscypliny może być uznane za 

silną stronę. Przykładowo, nadmierna deskryptywność, czy idiograficzność, a także podejście projektowo-eksperckie, 

uważa się zwykle za pewien "delikt metodologiczny", jeśli chodzi o ekonomię, ale z kolei za silną stronę w naukach o 

zarządzaniu, ze względu na ich bardziej opisowo-empiryczny, a nie nomotetyczny charakter51. Te ogólne uwagi i 

zastrzeżenia zostały sformułowane, aby przekazać Czytelnikowi komunikat, że to, co napisano poniżej, nie jest (również, 

oczywiście, ze względu na ograniczone objętościowo rozmiary tekstu) próbą kompleksowej analizy słabości nauk 

ekonomicznych, ale - podobnie jak w przypadku stron mocnych - krótką subiektywną refleksją na ten temat. 

W części pierwszej, traktującej o mocnych stronach nauk ekonomicznych napisano, że większość naukowców 

uprawiających nauki ekonomiczne zgodzi się z opinią, iż podstawowym problemem badawczym w tych naukach jest 

efektywność wykorzystania rzadkich zasobów w powiązaniu z indywidualnymi i społecznymi skutkami działalności 

gospodarczej. Powstaje jednak pytanie, czy ten "wspólny rdzeń" nie jest we współczesnej ekonomii traktowany w sposób 

zbyt jednostronny, oznaczający redukowanie tej nauki do analizy abstrakcyjnej logiki wyboru ekonomicznego (Robbins, 

1932), czy nauki o racjonalności wyboru (pełnej czy ograniczonej, oczekiwanej, czy adaptatywnej), opartej na 

uniwersalnie ujmowanym utylitaryzmie i koncepcji homo oeconomicus (Becker, 1993, Friedman/Friedman, 2009), przy 

pomijaniu bądź traktowaniu jako nieistotne kulturowych, aksjologicznych i społecznych determinant jednostkowych i 

grupowych decyzji i wyborów ekonomicznych (Fiedor, Ostapiuk 2017). Takie "czysto ekonomiczne" rozumienie owego 

wspólnego rdzenia może skutkować niezdolnością nauk ekonomicznych, a dyscypliny ekonomia w szczególności, do 

zarówno trafnego pod względem poznawczym opisu czy diagnozy obserwowanej rzeczywistości gospodarczej, jak i - 

wskutek tego - do formułowania narzędzi i modeli sterowania nimi w różnych politykach gospodarczych: regulacji 

publicznej, politykach makroekonomicznych czy polityce strukturalnej, a także w różnej skali przestrzennej. 

Różnorodność metodologiczna, ujmowana w tym artykule jako multiparadygmatyczność, to z całą pewnością silna 

strona nauk ekonomicznych. Potrzeba takiej różnorodności jest poniekąd dość oczywista, jeśli weźmie się pod uwagę 

zróżnicowanie dyscyplinowe oraz subdyscyplinowe tych nauk, a więc ipso facto heterogeniczność szczegółowych 

przedmiotów i problemów badawczych. Jeśliby ograniczyć pole rozważań do dyscypliny ekonomia, to zauważalne jest, 

że wciąż jednak dominuje, także w akademickim nauczaniu, monizm metodologiczny, oparty na (głównie) neoklasycznie 

rozumianym indywidualizmie behawioralnym i poznawczym, na - w konsekwencji - dominacji nurtu pozytywnego, a 

słabości, a nawet i delegitymizacji w sensie naukowym potrzeby analizy normatywnej zjawisk i procesów gospodarczych 

(Fiedor, 2019). Ponadto, alternatywne, a bardzo ważne  z punktu widzenia adekwatnego opisu i predykcji tych zjawisk i 

procesów, stanowiska metodologiczne, a więc nowe paradygmaty w sensie kognitywnym, jak na przykład realizm 

poznawczy (charakterystyczny zwłaszcza dla ekonomii złożoności), są wciąż pewną heterodoksją, czy opozycją w 

stosunku do ekonomii głównego nurtu, a nie jej równouprawnioną częścią (sytuacja analogiczna w stosunku do nurtu 

ekonomii normatywnej). Podsumowując, ontologicznie zróżnicowana rzeczywistość gospodarcza wymaga większego niż 

dotychczas zróżnicowania metodologiczno-poznawczego w naukach ekonomicznych, a w dyscyplinie ekonomii w 

szczególności. Potrzebne jest stopniowe kształtowanie się swoistej równowagi metodologicznej. Żadną miarą nie oznacza 

ona przy tym odrzucania myślenia w kategoriach indywidualizmu poznawczego i racjonalności ekonomicznej 

właściwych dla nurtu pozytywnego, dla myślenia o problemach gospodarczych w kategoriach racjonalności, 

efektywności czy optymalności. Chroni to zresztą nauki ekonomiczne przed nadmierną ideologizacją, czy polityzacją, 

rozumianą tutaj jako myślenie oparte na przesłance, że sprawcza wola polityczna może w sposób dowolny kształtować 

przebieg zjawisk i procesów gospodarczych. 

Odwołując się do poglądów jednego z najwybitniejszych współczesnych przedstawicieli ogólnej metodologii i 

filozofii nauki Mario Bunge (Bunge, 1967; Cordero, 2012), w analizie silnych stron nauk ekonomicznych wymieniona 

została akceptacja takich ogólnych założeń filozoficznych, jak: realność zewnętrznego świata, wielowarstwowa struktura 

rzeczywistości oraz poznawalność świata. Można to też ująć w ten sposób, że ekonomia jako nauka zawdzięcza swoją 

silę poznawczą akceptacji realizmu poznawczego (Hardt, 2013) oraz że - implicite - oznacza to, iż w rozwoju ekonomii 

jako nauki podstawowe kryterium postępu czy prawdy to kryterium realizmu naukowego, czyli  kryterium prawdy 

nawiązujące do korespondencyjnej definicji prawdy Arystotelesa. W przypadku nauk ekonomicznych będzie to po prostu 

zdolność do objaśniania zjawisk i procesów gospodarczych. W ramach ekonomii głównego nurtu i dominującego w niej 

pozytywistycznego ujmowania ekonomii jako nauki (Czarny, 2010), jest to operacjonalizowane poprzez oparte na 

metodach naukowych testowanie hipotez (przybierających formę zdań orzekających) odnoszących się do dającej się 

empirycznie obserwować rzeczywistości, co z definicji wyklucza z ekonomii jako nauki wszelkie wartościowanie w 

kategoriach aksjologicznych, czyli - w szerszym ujęciu - podejście normatywne do analizy ekonomicznej. Pomijając 

poprzednie rozważania na temat potrzeby różnorodności metodologicznej i równowagi metodologicznej, powyższe 

wykluczenie może być traktowane jako wątpliwe także z perspektywy ontologicznej. Chodzi mianowicie o 

fundamentalne pytanie: Czym jest obiektywnie istniejący, zewnętrzny w stosunku do badacza-ekonomisty świat 

gospodarczy? Czy to tylko świat tzw. realnej gospodarki, czy też "rzeczywistość regulacyjna" istniejąca w formie rożnych 

instytucji i struktur formalnych, a ponadto również "świat wartości", rozumiany tutaj jako system odnoszących się do 

gospodarki instytucji nieformalnych. Jeśli tak rozszerzająco - czego autorzy są zwolennikami – zostanie zdefiniowany 

"świat gospodarczy", to z całą pewnością kryterium realizmu naukowego - choć nadal bardzo ważne - nie może być 

                                                 
51 Oczywiście, można w tym względzie wskazać przykłady "stanowisk odrębnych", jak choćby koncepcja 

zaproponowana przez D.N. McCloskey, ujmowania ekonomii jako pewnego rodzaju sztuki retorycznej (McCloskey 

1994). 



jedynym i wystarczającym kryterium prawdy i postępu w naukach ekonomicznych52. Przykładowo jedynie możemy tu 

wspomnieć o kryterium społecznej użyteczności, czy kryterium siły predykcji M. Friedmana. 

Uwzględnienie wszystkich tych perspektyw ontologiczno-kognitywnych oraz ich implikacji w analizie ekonomicznej 

może skutkować co najmniej dwoma niebezpieczeństwami dla nauk ekonomicznych. Po pierwsze, trudnościami w 

komunikacji między ekonomistami reprezentującymi różne pozycje metodologiczne. Po drugie, spotęgować wspominaną 

już "pokusę" imperializmu ekonomicznego" (imperializmu ekonomii jako nauki), przy słabych często - w porównaniu do 

na przykład prawników, socjologów, antropologów społecznych i kulturowych czy etyków - kompetencji do badania 

innych niż tzw. "realna gospodarka" komponentów zewnętrznego świata gospodarczego (świat regulacyjny i świat 

wartości). Te niebezpieczeństwa mogą być oczywiście przekute w szanse rozwojowe, jeśli zwłaszcza imperializmowi 

ekonomicznemu przeciwstawimy racjonalną współpracę z innymi naukami społecznymi, a także przyrodniczymi, jak to 

się już dzieje choćby w obrębie ekonomii behawioralnej, ewolucyjnej czy ekologicznej. 

Uwagi końcowe - o wartości poznawczej i społecznej służebności nauk ekonomicznych 

optymistycznie Nauki ekonomiczne, a dyscyplina ekonomii w szczególności, od początków 

swego istnienia, czy raczej  procesu wyodrębniania się jako samodzielnej dyscypliny spośród innych nauk społecznych i 

humanistycznych, charakteryzują się swoistą dwoistością rozwoju. Z jednej strony mamy w nich do czynienia z nurtem 

teoretycznym, opartym w rosnącym stopniu na formalno-dedukcyjnym modelowaniu, na poszukiwaniu wzorem nauk 

ścisłych i przyrodniczych obiektywnych, wolnych od sądów wartościujących czy wszelkiej aksjologii praw względnie 

prawidłowości gospodarowania. Nurt ten przy tym jest znacznie wyraźniejszy w ekonomii, w mniejszym zaś stopniu w 

naukach o zarządzaniu, ze względu na ich "od zawsze" mniej nomotetyczny, a bardziej idiograficzny charakter. Z drugiej 

strony, od zawsze towarzyszyła ekonomistom refleksja i przeświadczenie, że nauki ekonomiczne są także naukami 

stosowanymi, aplikacyjnymi, naukami, które powinny poszukiwać rozwiązań realnych problemów gospodarczych w 

różnej skali: od mikroekonomicznej po globalną, a w tych poszukiwaniach nie można abstrahować od szeroko 

rozumianych wartości, a więc że nieuniknione jest przenikanie się w tychże naukach, a w ekonomii w szczególności,  

pierwiastka pozytywnego i normatywnego. 

Niezależnie od ogólnej lekcji wynikającej z odwiecznego i nadal intensywnego sporu między nurtem pozytywnym 

(value-free economics, z jego kulminacją w poglądach Lionela Robbinsa czy Gary Beckera) a normatywnym, że w 

ekonomii nie jest ani możliwe ani potrzebne dążenie do absolutnej "neutralności aksjologicznej" (na co zwrócił już uwagę 

Max Weber, mówiąc o tzw. metodologicznych sądach wartościujących jako koniecznych i uprawnionych w każdej nauce 

społecznej), ekonomiści zawsze w mniej czy bardziej skrywany sposób odczuwali swoisty kompleks względem 

matematyków, fizyków, czy innych przedstawicieli anglosasko pojmowanej science. Jeśli chodzi o matematykę, to ów 

kompleks miał i ma swoje źródło w tym, że ekonomia jako nauka z natury rzeczy, a więc ze względu na zjawiska i 

procesy, które bada, a przede wszystkim na wielką złożoność behawioralnych czy antropologicznych podstaw 

gospodarowania (o czym mówi już Adam Smith w Teorii uczuć moralnych, 198953) nie może posiąść porównywalnego 

stopnia precyzji rozważań i niezawodności wnioskowania – nawet w ramach najbardziej poprawnego metodologicznie 

rozumowania modelowo-dedukcyjnego. Należy też mieć świadomość faktu, że jeśli nawet osiągany jest postęp z punktu 

widzenia tego rodzaju sposobu rozumowania, to dzieje się to nieuchronnym kosztem przyjmowania założeń, które 

oznaczają daleko idące upraszczanie, a nawet deformację realnie obserwowanej rzeczywistości gospodarczej54. W 

odniesieniu do fizyki, przynajmniej klasycznej, można dodatkowo powiedzieć, że w ekonomii, a jeszcze bardziej w 

naukach o zarządzaniu, występuje brak porównywalnej pod względem precyzji czy dokładności zdolności do 

przewidywania przyszłego przebiegu badanych zjawisk i procesów, wynikający chociażby z ograniczonej (mimo 

istotnego rozwoju ekonomii eksperymentalnej) możliwości eksperymentowania, zwłaszcza w skali makroekonomicznej. 

Stąd mocno wątpliwe, a nawet fałszywe jest nawiązujące jeszcze do Friedmana (1953) przekonanie, że to siła predykcji 

powinna być głównym kryterium prawdy poznawczej i postępu naukowego w ekonomii. 

Wobec z jednej strony nieuniknioności pierwiastka normatywnego (aksjologicznego) w ekonomii, a także potrzeby 

poszukiwania rozwiązań, które są nie tylko optymalne czy efektywne, ale również społecznie oczekiwane, pożądane, czy 

akceptowane, wspomniany wyżej kompleks, czyli dążenie do ujmowania ekonomii jako hard science na wzór fizyki czy 

matematyki jest nieuzasadnione, a wręcz bezprzedmiotowe. Niezależnie bowiem od potrzeby stałego poszukiwania i 

doskonalenia podstaw teoretycznych i tożsamości metodologicznej, przy unikaniu wszakże prób nadawania ekonomii 

charakteru nauki czysto aksjomatycznej (jak choćby w związku z akceptacją instrumentalnego racjonalizmu), należy mieć 

                                                 
52 Kryteria prawdy, czy też - choć jest to nieco szerszy problem - postępu naukowego (postępu w nauce) to jeden 

z fundamentalnych obszarów badań w ramach metodologii i filozofii ekonomii jako nauki. Patrz na ten temat w 

szczególności Boehm S. et al. eds. 2002. Por. także: Pogonowska 2010 oraz Fiedor 2010. 
53 Ta fundamentalna dla przyszłego rozwoju zarówno filozofii moralnej, jak i ekonomii ukazała się drukiem w 

roku 1759. 
54 Warto w tym kontekście wspomnieć o kryterium realizmu instrumentalnego, bądź efektywności 

instrumentalnej, zgodnie z którym postęp w naukach ekonomicznych polega na wyższej (rosnącej) w stosunku do teorii 

konkurencyjnych efektywności w rozwiązywaniu problemów naukowych, co oznacza ipso facto jeśli nie odrzucanie, to 

przynajmniej dezawuowanie kryterium realizmu poznawczego. Kryterium efektywności instrumentalnej w swej 

rozwiniętej postaci zostało sformułowane przez L. Laudana (Laudan 1977, patrz zwłaszcza s. 31-69) oraz poddane pewnej 

upraszczającej modyfikacji przez  P. Mongina w kilku publikacjach; patrz zwłaszcza: Mongin (2002, s. 145-170). 



świadomość, że ekonomia była i pozostaje nauką w wielkim stopniu o utylitarnym, czy - ściślej biorąc - społecznie 

utylitarnym (aplikacyjnym) charakterze. Oznacza to, że powinna ona formułować uogólnienia, które nie tylko dobrze 

objaśniają zmieniającą się rzeczywistość gospodarczą, stając się podstawą predykcji zjawisk i procesów gospodarczych 

(nigdy jednak tak doskonałej, jak w naukach ścisłych i przyrodniczych), ale również pozwalają tak nimi sterować w 

politykach makroekonomicznych, sektorowych, polityce strukturalnej, regulacji publicznej itp., że społeczeństwo i 

gospodarka osiągają maksymalnie wiele korzyści dzięki wykorzystaniu dostępnych zasobów. To wykorzystanie powinno 

skutkować nie tylko wzrostem tradycyjnie pojmowanego dobrobytu (welfare), ale i subiektywnego oraz obiektywnego 

poczucie zadowolenia i szczęścia (well-being, happiness). To z kolei powinno oznaczać, że w poszukiwaniu rozwiązań 

efektywnych czy optymalnych nie mogą być ignorowane aksjologiczne, kulturowe i społeczne determinanty i 

uwarunkowania (społeczny kontekst) jednostkowych czy grupowych zachowań, decyzji i wyborów ekonomicznych. 
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Wzrost gospodarczy w świetle rozwoju nauki 

 

 

Streszczenie: Gospodarka oparta na wiedzy, szczególnie w krajach europejskich, staje się coraz ważniejszym 

fundamentem wzrostu gospodarczego. Jej istotny wpływ na kształtowanie nie tylko postępu ekonomicznego, 

lecz również rozwoju społecznego stanowi istotną przestrzeń badawczą nauk ekonomicznych w XXI wieku. 

Niniejsza praca koncentruje się na próbie opisania roli jaką odgrywa wiedza, a w szczególności szkolnictwo 

wyższe, w rozwoju. Do badania, jak i opisu zależności między rozwojem naukowym, a wzrostem 

gospodarczym wykorzystano w artykule model wzrostu zaproponowany przez McMahona. Głównym 

wnioskiem płynącym z pracy jest fakt, iż rozwój naukowy w zróżnicowany sposób jest wykorzystywany w 

gospodarkach krajów europejskich, zaś jego wpływ odczuwalny jest nie tylko na płaszczyźnie stricte 

ekonomicznej.  

 

Abstract: The knowledge-based economy, especially in European countries, is becoming an increasingly 

important foundation for economic growth. Its significant impact on shaping economic progress and social 

development is an important research space of economic sciences in the 21st century. This work focuses on 

attempting to describe the role that knowledge, and in particular higher education, plays in development. The 

article uses the growth model proposed by McMahon to study and describe the relationship between scientific 

development and economic growth. The main conclusion of the work is the fact that scientific development is 

used in various ways in the economies of European countries, and its impact is not only on the strictly economic 

level. 

 

Słowa kluczowe: wzrost gospodarczy, edukacja 

 



Wprowadzenie 

 Biorąc pod uwagę definicję efektywności ekonomiści mają pogląd, że jest to rezultat 

podjętych działań, opisany relacją uzyskanych efektów do poniesionych nakładów, co oznacza najlepsze 

efekty produkcji, dystrybucji, sprzedaży czy promocji, uzyskane po najniższych kosztach. Jest ona więc 

przedmiotem wielu dyskusji i analiz w takich obszarach, jak  m.in. gospodarki, przedsiębiorstwa, procesu, 

finansów, kierowania, inwestycji czy motywacji. Jako dominujące podejście w naukach ekonomicznych do 

efektywności można wskazać między innymi koncentrowanie się na efektywności w ujęciu finansowym, która 

rozumiana jest jako relacja między nakładami a wygenerowanymi kosztami poszczególnych decyzji 

gospodarczych.55 Ten sposób rozumowania ma na celu maksymalizację korzyści jednostki56. Efektywność 

ekonomiczna w perspektywie szkolnictwa nie ogranicza się jednak do efektywności wewnętrznej (tj. 

efektywności produkcji), która może być mierzona klasycznymi metodami pomiaru rentowności, lecz jest 

również rozszerzana o efektywność zewnętrzną, której rezultatem jest rozwój absolwenta, jak i społeczeństwa. 

Wzrost gospodarczy to z pewnością powiększanie się z okresu na okres podstawowych wielkości 

gospodarczych, jak produkcja, dochód, konsumpcja, akumulacja, występujący, gdy rośnie zakres 

świadczonych usług oraz spada produkcja rolnictwa i przemysłu. Wzrost jest związany z dynamiką każdego 

ze składników gospodarki oraz nawet implikuje możliwość regresu pewnych jej części, wówczas produkcja 

zmierzając się w różnych kierunkach, mając różną dynamikę, w końcu prowadzi do dodatniego efektu tych 

zmian.57  

Rezultaty badań korzyści z edukacji wskazują na szereg pozytywnych wyników indywidualnych do 

których zaliczyć należy elementy trudno mierzalne, takie jak: prestiż związany z posiadanym wykształceniem 

i wykonywaną pracą lub chęć samorealizacji58,59, jak również elementy zwrotu z inwestycji (wyższe dochody 

indywidualne)60. Ponadto, w naukach ekonomicznych coraz częściej wskazuje się również na korzyści 

społeczne wynikające z wykształcenia61: poprawa zdrowia, spadek nierówności, zmniejszenie przestępczości, 

czy wzrost poziomu inwestycji. Wszystkie te aspekty są również ujmowane w ujęciu nie tylko weryfikacji 

empirycznej, lecz również w świetle analiz teoretycznych. Początkowe prace w tym zakresie opierały się o 

propozycje Mincera62 w której wysokość zarobków została uzależniona od poziomu wykształcenia i 

doświadczenia zawodowego. Obecnie zainteresowanie ekonomistów koncentruje się na próbie uwzględnienia 

szerszego spektrum czynników na które oddziałuje proces edukacji – dzięki czemu dochodzi do próby 

uwzględniania maksymalizacji użyteczności z czynników pozapłacowych, czy zmian technologicznych63. 

Dodatkowo uległa rozbudowa aparatu metodologicznego prac w tym zakresie64. Celem niniejszej pracy jest 

zaprezentowanie oddziaływania rozwoju nauki na wzrost gospodarczy. Do opisu zależności teoretycznych 

posłużono się pracą McMahona65, której założenia zostaną przedstawione w dalszej części artykułu. 

 

                                                 
55 Skrzypek E., Efektywność ekonomiczna jako ważny czynnik sukcesu organizacji, Prace Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, nr 262, s. 314. 
56 Wrzosek S., Znaczenie efektywności ekonomicznej w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw, [w:] Dudycz T., 

Wrzosek S. (red.), Efektywność źródłem bogactwa narodów, WAE, Wrocław, 2010, s. 588. 
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Cel i metody pracy 

 Celem pracy jest zaprezentowanie i ocena wpływu edukacji na postęp gospodarczy oraz społeczny w 

wybranych krajach Europejskich. Do badania posłużono się teoretycznymi założeniami modelu wzrostu 

gospodarczego McMahona opisującego zależność między wzrostem gospodarczym, a rozwojem kapitału 

ludzkiego oraz wiedzy. W części empirycznej posłużono się danymi pochodzącymi z bazy danych Organizacja 

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) za lata 1990 – 2018 odnoszących się do wybranych zmiennych: 

procent osób w społeczeństwie posiadających wykształcenie wyższe, PKB per capita, wartość inwestycji 

prywatnych, wartość oszczędności gospodarstw domowych oraz wskaźnik ubóstwa. W pracy posłużono się 

danymi odnoszącymi się do 24. wybranych krajów europejskich w tym: Austrii (AUT), Belgii (BEL), 

Szwajcarii (CHE), Czech (CZE), Niemiec (DEU), Danii (DNK), Hiszpanii (ESP), Estonii (EST), Finlandii 

(FIN), Francji (FRA), Wielkiej Brytanii (GBR), Grecji (GRC), Węgier (HUN), Irlandii (IRL), Islandii (ISL

 ), Włoch (ITA), Litwy (LTU), Łotwy (LVA), Holandii (NLD), Polski (POL), Portugalii (PRT), 

Słowacji (SVK), Słowenii (SVN) oraz Szwecji (SWE). Do opisu zależności wykorzystano wybrane metody 

opisowe oraz metody analizy ilościowej w tym: analizę skupień oraz modele regresji liniowej. 
  

Wpływ edukacji na rozwój gospodarczy w ujęciu teoretycznym 

Model wzrostu endogenicznego zaproponowany przez McMahon’a66 jest modelem powstałym w 

oparciu o prace Lucasa, które obejmowały swoim zainteresowaniem wpływ nauki oraz technologii na 

kształtowanie się dochodu narodowego67,68. 

Punktem wyjściowym w opisie zależności między wzrostem gospodarczym, a zdolnością gospodarki do 

generowania wiedzy jest równanie ogólne opisane wzorem: 

 

𝑌𝑡 = 𝐼𝑡(𝐴𝐾𝑡
𝛽

(𝜇𝑡ℎ𝑡𝑁𝑡)1−𝛽)ℎ𝑎𝑡
𝛾

 

 

Gdzie: 𝑌𝑡 – dobra i usługi mierzone w PKB, 𝐼𝑡 – nowe idee wykorzystywane do tworzenia  

i wykorzystywania dostępnej technologii, 𝐴 – poziom technologii, który przy braku nowych idei pozostaje 

stały, 𝐾𝑡 - kapitał fizyczny, 𝜇𝑡 – udział godzin niepoświęconych nauce w dostępnym czasie ogółem (m.in. czas 

pracy), ℎ𝑡 – przeciętny kapitał ludzki rozumiany jako wiedza (nabyta podczas okresu kształcenia) oraz inne 

umiejętności, 𝑁𝑡 – liczba mieszkańców, ℎ𝑎𝑡 – przeciętny poziom wykształcenia. 

W niniejszym modelu istotną kwestią jest podkreślanie, przez autora, roli czynników zewnętrznych: w dużej 

mierze roli działalności publicznej w kształtowaniu wartości społecznych m.in. altruizmu, czy rozwoju 

kultury. Słusznie wskazywane jest, iż publiczna działalność oświatowa w dużej mierze przyczynia się do 

wsparcia dziedzin nauk humanistycznych, które cechują się niższym zainteresowaniem sektora prywatnego, a 

które to przyczynić mogą się do poprawy jakości życia przyszłych pokoleń. Formalnie zależność ta zawiera 

się w zarówno w wartości 𝐼𝑡 opisującej powstawanie nowych idei, jak również w udziale czasu poświęconego 

na edukacje (1 − 𝜇𝑡), który w przypadku nieodgrywania interwencyjnej roli państwa byłby w zdecydowanie 

niższy (szczególnie w dziedzinach nie nakierowanych na badania stosowane). 

Wyznaczane optymalnego wzrostu w przedstawionym modelu opiera się na funkcji celu, która dąży do 

maksymalizacji strumienia rzeczywistej konsumpcji na mieszkańca: 

 

∫
1

1 − 𝜎
 (𝑐𝑡

1−𝜎 − 1)𝑒−𝑝𝑡 𝛿𝑡 
∞

0

 

 

Strumień konsumpcji w nieskończonym horyzoncie czasowym (𝑡 = 0, … , ∞) jest dyskontowany za pomocą 

stopy 𝑝. Ponadto, w modelu zawarto występowanie awersji do ryzyka konsumenta określone przez 𝜎. W 

związku z powyższym przyjmuje się założenie, iż zarówno rząd, jak i poszczególne gospodarstwa domowe 

rozpatrują proces edukacji (oraz wiążące się z nim koszty oraz korzyści) w długim horyzoncie czasowym. 

Wartość dodana kapitału ludzkiego tworzona przez gospodarstwa domowe jest dana wzorem: 

                                                 
66 McMahon W.W., The total return to higher education: Is there underinvestment foreconomic growth and 

development?, The Quarterly Review of Economics and Finance, 2018. 
67 Lucas R. E. Ideas and growth, Economica, 76(301), 2009, s. 1–19. 
68 Lucas R. E., Knowledge growth and the allocation of time, MA: National Bureau of Economic Research, 

Cambridge., 2011. 



 
𝛿ℎ

𝛿𝑡
= 𝐺𝑡/𝑌𝑡𝛿(1 − 𝜇𝑡)ℎ𝑡 

 

Gdzie: 
𝛿ℎ

𝛿𝑡
 – wartość inwestycji brutto w tworzenie kapitału ludzkiego, 𝐺𝑡/𝑌𝑡 – jest częścią dochodu 

przeznaczoną przez państwo na wspieranie edukacji (w tym edukacji prywatnej),  

𝛿 – to współczynnik akumulacji określony przy założeniu, iż  1 − 𝜇𝑡 = 0, co oznacza iż cały pozostały 

dostępny czas jednostka przeznacza na edukację. 

Nowe idee oraz ich możliwe zastosowanie są uzależnione w modelu od działalności gospodarstw domowych 

oraz uniwersytetów. Zgodnie ze spostrzeżeniem, iż nowe technologie oraz idee powstają w oparciu o 

kształcenie, jak również o dalsze życie zawodowe (które może wiązać się z pełnoetatowym zatrudnieniem w 

jednostkach badawczych umożliwiających rozwój naukowy, jak również z zatrudnieniem na stanowiskach 

„kreatywnych” w pozostałych formach działalności gospodarczej) zaproponowany model przewiduje 

tworzenie kapitału  

w oparciu o pracę w danym okresie, jak również poprzez wykorzystywanie idei poznanych  

w okresie kształcenia: 

 

𝑙𝑡 = 𝛼ℎ𝑡
𝜂
 

ℎ𝑡 = ℎ𝑡−1

𝛿ℎ

𝛿𝑡
− 𝑑ℎ𝑡−1 

 

Kapitał ludzki powstaje więc w oparciu nie tylko o zwiększanie liczby absolwentów poszczególnych stopni 

edukacji, lecz również w czasie trwania ich pracy zawodowej.  

W związku  z tym wartość ogólna kapitału ludzkiego w danym okresie jest możliwa do zagregowania za 

pomocą sumy: 

𝐻𝑡 = ∑ 𝑁𝑡𝐼𝑡ℎ𝑡

∞

𝑡=0

 

 

Model ten umożliwia zatem uwzględnienie wzrostu kapitału ludzkiego rozumianego jako wzrostu liczby 

absolwentów, jak również jako zdolność do rozprzestrzeniania się wiedzy po zakończeniu okresu formalnej 

edukacji.  

Optymalna ścieżka wzrostu gospodarczego w modelu opisana przez równanie Hamiltonianiu przy 

wykorzystaniu powyższych założeń wygląda następująco: 

 

𝐻(𝐾, ℎ, 𝜃1, 𝜃2, 𝑐, 𝜇, 𝑡) =
1

1 − 𝜎
 (𝑐1−𝜎 − 1) +

𝜃1(𝐼(𝐴𝐾𝛽(𝜇ℎ𝑁)1−𝛽)ℎ𝑎
𝛾

− 𝑁𝑐)

𝑁
+ 𝜃2(𝐺/𝑌𝛿(1 − 𝜇)ℎ) 

 

Równanie to definiuje optymalną ścieżkę rozwoju, a zarazem umożliwia określenie optymalnego wzrostu 

konsumpcji oraz dochodu na mieszkańca. Dochód jest równy sumie konsumpcji, inwestycji oraz wydatkom 

rządowym w danym okresie, zaś wzrost dochodu oraz konsumpcji w modelu są sobie równe (pozostałe 

zmienne uznaje się za egzogeniczne). Oznacza to, że ścieżkę wzrostu konsumpcji można wyznaczyć na 

podstawie: 

 

(
𝛿𝑐

𝛿𝑡
) 𝑐𝑡 = 𝑀𝑃𝑃𝐾𝑡 − 𝑝 

 

Powyższe równanie oznacza, że optymalna stopa wzrostu konsumpcji jest równa krańcowej wydajności 

zdyskontowanego kapitału fizycznego. Dla gospodarki doskonale konkurencyjnej krańcowa wydajność 

zdyskontowanego kapitału fizycznego równa będzie zwrotowi z kapitału fizycznego, a w następstwie 

zwrotowi z kapitału ludzkiego: 

 

𝑀𝑃𝑃𝐾𝑡 − 𝑝 = 𝑀𝑃𝑃𝐻𝑡 − 𝑝 = (
𝛿𝑐

𝛿𝑡
) 𝑐𝑡 

 

Na podstawie równania określającego optymalną ścieżkę wzrostu gospodarczego możliwe jest również 

wyznaczenie wspólnej stopy wzrostu konsumpcji, dochodu oraz kapitału: 



 

(
𝛿𝑐

𝛿𝑡
) 𝑐𝑡 =

(1 − 𝛽 + 𝜂 + 𝛾)

1 − 𝛽
(

𝛿ℎ

𝛿𝑡
) ℎ𝑡 

 

Jak można zauważyć wspólna stopa wzrostu, zgodnie z modelem, będzie tym większa im większa będzie stopa 

wzrostu w inwestycje w kapitał ludzki. Co więcej, wraz ze wzrostem czynników zewnętrznych wpływających 

na edukację (takich jak pojawianie się nowych idei oraz wzrost wydatków rządowych) następuje 

przyśpieszenie tego wzrostu. Spostrzeżenie to wskazuje, iż wraz ze wzrostem nakładów na rozwój edukacji 

publicznej następuje przyśpieszenie wspólnej stopy wzrostu konsumpcji, dochodu oraz kapitału. Zależność ta 

będzie również przekładać się na gratyfikację społeczną wynikającą z pojawienia się nowych umiejętności 

tzn. wraz ze wzrostem wykształcenia nastąpi wzrost płacy jednostki w odniesieniu do całej populacji.  

 

Wpływ szkolnictwa na rozwój gospodarczy krajów europejskich 

Ze względu na wysoki poziom zróżnicowania gospodarek europejskich zdecydowano się na podział 

zbioru krajów na cztery grupy. Podział ten został dokonany w oparciu  

o wykorzystanie metody Warda. Dane odnoszące się do poszczególnych gospodarek zróżnicowano na 

podstawie tempa wzrostu PKB per capita. 

 

Wykres 1. Podział państw ze względu na zmiany PKB per capita 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD, https://data.oecd.org, data pobrania: 07.10.2019 

 

 Na podstawie zaprezentowanych na wykresie 1. wyników zdecydowano się na podział państw na 

cztery grupy badawcze obejmujące kolejno: 

Grupa 0.: Austrię, Niemcy, Belgię, Francję, Danię, Wielką Brytanię, Włochy, Szwecję, Szwajcarię; 

Grupa 1.: Finlandię, Holandię, Słowenię, Portugalię, Hiszpanię, Islandię, Grecję; 

Grupa 2.:Czechy, Węgry, Polskę, Słowację; 

Grupa 3.: Irlandię, Estonię, Łotwę oraz Litwę. 

Podział ten wskazuje na odmienną dynamikę wzrostu PKB per capita tych państw w latach 1990-2018. 

Najwyższy przeciętny wzrost wynoszący około 7,5% odnotowano w grupie 3., zaś najniższy w grupie 0 – 

gdzie wartość ta wynosiła około 3,5% rocznie. 

 

Wykres 2. Procent osób posiadających wykształcenie wyższe  



Grupa=0

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

Rok

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

P
ro

c
e

n
t 
o

s
ó

b
 p

o
s
ia

d
a

ją
c
y
c
h

w
y
k
s
z
ta

łc
e

n
ie

 w
y
ż
s
z
e

Grupa=1

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

Rok

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

P
ro

c
e

n
t 
o

s
ó

b
 p

o
s
ia

d
a

ją
c
y
c
h

w
y
k
s
z
ta

łc
e

n
ie

 w
y
ż
s
z
e

Grupa=2

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

Rok

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

P
ro

c
e

n
t 
o

s
ó

b
 p

o
s
ia

d
a

ją
c
y
c
h

w
y
k
s
z
ta

łc
e

n
ie

 w
y
ż
s
z
e

Grupa=3

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

Rok

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

P
ro

c
e

n
t 
o

s
ó

b
 p

o
s
ia

d
a

ją
c
y
c
h

w
y
k
s
z
ta

łc
e

n
ie

 w
y
ż
s
z
e

 Mediana 

 25%-75% 

 Zakres nieodstających 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD, https://data.oecd.org, data pobrania: 07.10.2019 

 

 W oparciu o przedstawiony podział dokonano grupowania zmian w udziale osób posiadających 

wykształcenie wyższe (co zaprezentowano na wykresie 2.). Wartości te były zdecydowanie najwyższe w 

grupach państw o najniższym i najwyższym wzroście dochodu PKN per capita. Warto jednak podkreślić, iż w 

grupie 0. można zaobserwować dynamiczny wzrost odchylenia standardowego, zaś w grupie 3. spadek tej 

wartości. Wskazywać może to na prowadzenie bardziej różnorodnej polityki kształcenia w grupie 0., która 

przyczynia się do narastania zróżnicowania poziomów udziałów absolwentów szkół wyższych w 

poszczególnych państwach. Ważnym spostrzeżeniem jest również fakt, iż najbardziej dynamiczną we 

wzroście liczby osób posiadających wykształcenie wyższe grupą jest grupa 1., która w badanym okresie 

odnotowała wzrost z poziomu około 10% do 37%.  

 

Tabela 1. Przyczynowość zmian osób z wykształceniem wyższym na zmiany PKB per capita 

 Opóźnienie (w latach)  

0 -1 -2 -3 Stosunek liczby szeregów  

w których wystąpiła predykcja  

w stosunku do liczby szeregów w 

badaniu ogółem  

Numer 

grupy 

0 0,84 0,53 0,79 0,67 5/9 

1 1,13 1,14 0,68 0,75 6/7 

2 - 0,47 0,96 0,82 4/4 

3 - - - 1,63 1/4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD, https://data.oecd.org, data pobrania: 07.10.2019 

  



Zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami teoretycznymi modelu podjęto się próby opisu wpływu 

zmian liczby osób posiadających wyższe wykształcenie na zmiany poziomu PKB per capita. Wyniki analizy 

zostały przedstawione w tabeli 1.. Zgodnie z propozycją   McMahon’a przeprowadzono próbę wyznaczenia 

oddziaływania zmian wartości obserwowanych w odniesieniu do poszczególnych grup za pomocą metody 

przyczynowości Grangera wykorzystując do tego analizę regresji z opóźnieniami. W przypadku 

powtarzających się zbliżonych wartości dla poszczególnych zostały uśrednione. Metoda ta nie wskazywała na 

występowanie zależności we wszystkich przypadkach co zostało ujęte w tabeli. Współczynnik determinacji 

ujętych modeli oscylował w okolicy R2=0,75. Wartości p w modelach przyjęto na poziomie 0,05. 

Istotnym spostrzeżeniem jest fakt, iż skuteczność predykcji spada wraz ze wzrostem numeru grupy badawczej. 

Może to wskazywać na występowanie zależności w której wzrost gospodarczy krajów o niskiej stopie jest w 

większej mierze zdeterminowany przez rozwój naukowy. Interesująca wydaje się również zależność, iż 

zgodnie z założeniami modelu teoretycznego można zaobserwować szerszy (w ujęciu liczby grup) wpływ 

liczby osób posiadających wykształcenie wyższe w zależnościach bardziej opóźnionych w czasie.  

 Poza wpływem edukacji i szkolnictwa wyższego na rozwój gospodarczy w badaniach ekonomicznych 

wskazuje się na szereg efektów zarówno indywidualnych, jak i społecznych. Jednym z nich jest ocena związku 

między posiadanym wykształceniem, a wysokością uzyskiwanych dochodów. Zgodnie z dotychczasowymi 

rozważaniami teoretycznymi, jak i badaniami empirycznymi wskazuje się, iż występuje pozytywna relacja w 

badanym zjawisku. Badania dotyczące Stanów Zjednoczonych prowadzone przez Acemoglu oraz Angrista 

wskazują, że każdy dodatkowy rok edukacji przekłada się na około 7,5% wzrost zarobków69. Do podobnych 

spostrzeżeń doprowadziły badania Caponi i Plesca, którzy wykazali iż osoby posiadające wyższe 

wykształcenie posiadają dochody o około 30-40 procent wyższe70. Podobne badania zostały przeprowadzone 

na podstawie danych europejskich – wyniki tych badań również wskazują na występowanie zależności między 

posiadanym dyplomem, a wynagrodzeniem pracownika około 7%71. 

Wzrost wynagrodzenia, przy założeniu iż spadkowej krańcowej stopy konsumpcji, będzie prowadził do 

wzrostu oszczędności gospodarstw domowych, a co za tym idzie do wzrostu inwestycji w danym państwie. 

Zależność między poziomem zdobytego wykształcenia, a zarobkami została z powodzeniem wykazania w 

badaniach: Heckmana72, Grossmana73 oraz Carda74. 

 

Wykres 3. Relacja zmian w liczbie osób wykształconych do wybranych zmian gospodarczych 

                                                 
69 Acemoglu D., Angrist J., How Large Are the Social Returns to Education? Evidence From Compulsory 

Schooling Laws, „NBER Working Paper” 1999, Nr 7444. 
70 Caponi V., Plesca M., Can Ability Bias Explain the Earnings Gap Between College and University 

Graduates?, 2007, IZA Discussion Paper nr. 2784. 
71 De la Fuente A., Human Capital in a Global and Knowledge-based Economy., Part 2: Assessment at the EU 

Country Level, Raport Komisji Europejskiej, 2003. 
72 Heckman J. J., The non-market benefits of abilities and education, University of Chicago, Oct. 16. Delivered 

at the 2nd Conference on “the life andwork of Gary Becker”, 2015. 
73 Grossman M., Education and non-market outcomes, W: E. Hanushek, & F.Welch (Eds.), Handbook of the 

economics of education (Vol. 1), Elsevier-North Holland, 2006, s. 578–633, 
74 Card D., The causal effect of education on earnings, In O. Ashenfelter, & D.Card (Eds.), Handbook of labor 

economics (Vol 5), New York:North Holland, 1999, s. 1801–1863 



Grupa=0

Inwestycje = -0,2964-6,5762*x
Oszczędności = -0,0162-0,1568*x
Wsk. Ubóstwa = 0,0131-0,2394*x

-0,20
-0,15

-0,10
-0,05

0,00
0,05

0,10
0,15

0,20

Wykształcenie wyższe

-10

-6

-2

2

6

10

Grupa=1

Inwestycje = -0,3076+3,2683*x
Oszczędności = -0,1802+1,5114*x
Wsk. Ubóstwa = 0,0188-0,2427*x

-0,08
-0,06

-0,04
-0,02

0,00
0,02

0,04
0,06

0,08
0,10

0,12
0,14

0,16
0,18

Wykształcenie wyższe

-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8

Grupa=2

Inwestycje = -0,9758+4,3997*x
Oszczędności = -0,0476+5,7337*x
Wsk. Ubóstwa = 0,0137-0,2517*x

-0,04
-0,02

0,00
0,02

0,04
0,06

0,08
0,10

0,12
0,14

Wykształcenie wyższe

-10

-6

-2

2

6

10

Grupa=3

Inwestycje = -0,8161+16,6453*x
Oszczędności = -0,3698-2,1054*x
Wsk. Ubóstwa = 0,0295-0,5835*x

-0,08
-0,06

-0,04
-0,02

0,00
0,02

0,04
0,06

0,08
0,10

0,12
0,14

Wykształcenie wyższe

-12

-8

-4

0

4

8

 Inwestycje
 Oszczędności
 Wsk. Ubóstwa

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD, https://data.oecd.org, data pobrania: 07.10.2019 

 

 Na wykresie 3 przedstawiono występowanie zależności w poszczególnych grupach miedzy 

finansowymi, omawianymi wcześniej, aspektami a zmianami w liczbie osób wykształconych. W przypadku 

krajów o najwyższych stopach wzrostu gospodarczego można zaobserwować, iż wzrost liczby osób 

wykształconych odbywa się równocześnie ze wzrostem poziomu inwestycji. Stopa wzrostu poziomu 

inwestycji stanowi zależność wynikającą ze wzrostu płacy implikowanej wykształceniem. Poza tym, relacja 

ta wynikać może również z lepszej zdolności absolwentów szkół wyższych do zarządzania posiadanymi 

aktywami poprzez odpowiednie oszczędności, jak również przez zwiększone zainteresowanie dodatkowymi 

formami inwestowania zasobów, które umożliwiają większą stopę zwrotu75. 

Ważnym spostrzeżeniem na płaszczyźnie społecznej pozostaje również fakt, iż w każdej grupie (patrz. Wykres 

3.) można zaobserwować spadek wskaźnika ubóstwa przy równoczesnym wzroście liczby osób z wyższym 

wykształceniem, co może wskazywać na występowanie wspomnianej zależności między wzrostem 

wynagrodzenia, a posiadanym wykształceniem. Ponadto, wykazuje się iż wraz ze wzrostem wykształcenia w 

danym rejonie następuje istotna zmiana w poziomie konsumpcji gospodarstw domowych, która zachodzi na 

płaszczyźnie jakościowej tej konsumpcji – tzn. zakupy gospodarstw domowych o wyższym średnim poziomie 

wykształcenia charakteryzują się odmiennym koszykiem zakupowym76.   
 

Podsumowanie 

 Celem pracy była charakterystyka wpływu edukacji na postęp i wzrost gospodarczy. Wykorzystany w 

pracy model teoretyczny McMahon’a wskazuje na występowanie zależności między wzrostem gospodarczym, 

                                                 
75 Solomon L. C., The relation between schooling and savings behavior, In F. T.Juster (Ed.), Education, income, 

and human behavior, NY: McGraw-Hill, 1975. 
76 Michael R. T., Measuring non-monetary benefits of education: A survey, W: W. McMahon, T. Geske (Eds.), 

Financing education: Overcoming inefficiencyand inequity, Urbana, Illinois: University of Illinois Press, 1982, s. 119–

149. 



a inwestycją w szkolnictwo, kapitał ludzki oraz nowe idee. Do badania wykorzystano dane odnoszące się do 

wybranych krajów europejskich, które to wskazały na: 

1. Występowanie wzajemnego oddziaływania wzrostu gospodarczego na inwestycje dokonywane w 

szkolnictwie wyższym, które są efektem możliwości finansowania szeregu kosztownych działań wynikających 

z posiadanych środków; 

2. Stwierdzono, że występuje silniejszy wpływ wzrostu liczby osób posiadających wykształcenie wyższe na 

dynamikę kształtowania się PKB w krajach o niższej dynamice, 

3. Zauważalny jest także istotny wzrost liczby osób posiadających wykształcenie wyższe. 

4. Stwierdzono także, że istnieje zauważalna relacja między poziomem wykształcenia społeczeństwa, a 

wzrostem gospodarczym, czyli można zaobserwować szereg zależności pozamaterialnych takich jak: poprawa 

jakości zdrowia, czy wzrost zadowolenia społeczeństwa. 
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Streszczenie 
Rozwój nauki określić można współcześnie dwiema charakterystycznymi cechami. Z jednej strony da się obserwować  

szybki proces pogłębiania się specjalizacji nauki, wyodrębniania się ze „starych” dyscyplin nowych  nurtów  nauki 

zajmujących się badaniem stosunkowo wąskich wycinków rzeczywistości. Procesowi temu – mającemu również miejsce  

w ekonomii i finansach - towarzyszy proces integracji, zbliżania się, przenikania poszczególnych dyscyplin naukowych.  

Konieczność rozwiązywania przez naukę coraz bardziej skomplikowanych zadań, wymagających analizy przy udziale 

różnych specjalistów, z różnych punktów widzenia, rodzi potrzebę rozwoju tzw. badań multi- i interdyscyplinarnych . 

Postęp nauki wymaga przekraczania granic dyscyplin, na ich „skrzyżowaniu” powstają często nowe idee i ważne 

odkrycia. Tezą programową rozwoju  ekonomii i finansów  o szczególnym znaczeniu, staje się obecnie nastawienie na 

interdyscyplinarność, na tzw. podejście kompleksowe czy też holistyczne.  Bez badań kompleksowych, w których 

uczestniczą różne nauki ze swoimi specyficznymi metodami i aparaturą pojęciową, nie można obecnie uzyskiwać 

osiągnięć naukowych. Przykładów zagadnień, których analiza i rozwiązanie wymaga udziału – obok ekonomistów – 

specjalistów z innych nauk, w  tym metodologów, jest współcześnie coraz więcej. W ekonomii  i w finansach, także w 

bankowości, wszystko ze wszystkim się łączy, wszystko na wszystko oddziałuje.Głównym celem niniejszych rozważań 

jest próba zaprezentowania  podejścia interdyscyplinarnego na przykładzie systemu bankowo-finansowego. 

Summary 

The development of science can be described today by two characteristic features. On the one hand, one can observe 

a  rapid process of deepening the specialization of science, emerging from the "old" disciplines of new trends of science 

dealing with the study of relatively narrow sections of reality. This process - which also has a place in economics and 

finance - is accompanied by the process of integration, approach, and shift of individual scientific disciplines. The need 

to solve by science more and more complex tasks that require analysis with the participation of various specialists, from 

different points of view, raises the need to develop the so-called multi- and interdisciplinary research. The progress of 

science requires crossing disciplinary boundaries, at their "crossroads" often new ideas and important discoveries arise. 

Scientific achievements cannot be achieved without comprehensive research, in which various sciences participate with 

their specific methods and conceptual apparatus. There are more and more examples of issues whose analysis and solution 

requires the participation of - in addition to economists - specialists from other sciences, including methodologists. In 

economics and finance, also in banking, everything connects with everything, everything affects everything. The main 

goal of these considerations is to try to present an interdisciplinary approach on the example of the banking and financial 

system. 

Słowa kluczowe:metodologia ekonomii i finansów,interdyscyplinarność, system bankowo-finansowy 

 

1.Wprowadzenie 

 
Bezprecedensowe wydarzenia na rynku bankowo-finansowym USA, a później także na rynkach europejskich i 

azjatyckich, które miały miejsce w II połowie roku 2007, w roku 2008 i w latach następnych, bez wątpienia wpłynęły 

na erozję poziomu zaufania do szeroko rozumianego świata finansów, z wieloma instytucjami i niektórymi 

instrumentami finansowymi na czele. Jeszcze bardziej aktualne i uprawnione stało się znane spostrzeżenie, że  tzw. 

przemysł finansowy, z bankowością na czele, jest stale zmieniającym się placem budowy. 

W tym kontekście nowego wymiaru i specjalnego znaczenia nabrało wiele starych, dobrze znanych pojęć, 

przykładowo: chciwość, zachłanność, żądza zysku za wszelką cenę, spekulacja, hazard moralny, lekkomyślność, 

uleganie pokusom, pobłażliwość, złudzenia, oczekiwania, skłonności, podświadomość, wyczucie, zdolność 

improwizacji, rozrzutność, egoizm, strach, niepewność, plotka, manipulacja, dezinformacja, panika, owczy pęd, stadne 

reakcje, przypadek, samospełniająca się przepowiednia, niechęć do straty, nadmierny pesymizm, nadmierny optymizm, 

irracjonalny entuzjazm, odpowiedzialność, wiara w autorytety, zaufanie (a raczej utrata zaufania) . Skłania to do 

sformułowania pytania o kształt  przyszłych nauk o finansach. Teoretycy i analitycy zajmujący się tą dyscypliną 

znajdują się przed   nadal aktualnym  wyzwaniem: jak opisać i objaśnić  zmiany, które miały miejsce w latach 

2007/2008 -2019 .  



Żyjemy w swego rodzaju „międzyepoce” czy też „interregnum”,  w czasach przenikania się „znanego starego” i 

„nieznanego nowego”. Dotychczasowe, tradycyjne podejścia wymagają modyfikacji i uzupełnień. Nieprzypadkowo 

pojawiły się opinie o potrzebie stworzenia nowej alternatywnej ekonomii i nowych finansów, raczej heterodoksyjnych 

niż ortodoksyjnych. 

Mówiąc o poszczególnych dziedzinach i dyscyplinach naukowych trzeba  zdawać sobie sprawę z tego, że każdy 

podział jest z konieczności bardzo uproszczony. W rzeczywistości nie ma przecież żadnej precyzyjnej linii demarkacyjnej 

pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami i subdyscyplinami , natomiast istnieją między nimi różnorodne i 

wielopłaszczyznowe powiązania, istnieje stała wymiana myśli i spostrzeżeń, a nowe odkrycie w jednej gałęzi wiedzy 

często poważnie wpływa na inne . Zakres przedmiotowy dyscyplin naukowych kształtuje się historycznie pod wpływem 

różnych okoliczności, wśród których względna „czystość klasyfikacji” z reguły nie znajduje się na pierwszym miejscu 

(jeżeli w ogóle jest brana pod uwagę). Stąd często dana dyscyplina obejmuje obok zakresu specyficznego tylko dla siebie, 

obcego innym dyscyplinom, pewne fragmenty badań uprawianych równocześnie przez inne dyscypliny. 

Granice między dziedzinami, dyscyplinami i subdyscyplinami nauki były ,są i będą płynne. Nauki ekonomiczne 

stanowią – podobnie jak i sama rzeczywistość gospodarcza – ściśle zintegrowaną całość. Skądinąd zrozumiałe 

rozpatrywanie rzeczywistości gospodarczej przez oddzielne dyscypliny i subdyscypliny może być uzasadnione głównie 

trudnością pełnego i równoczesnego ujęcia wszystkich problemów. 

Nie ulega wątpliwości ,że na gruncie ekonomii i finansów chodzi na ogół o opisywanie ,pomiar, porównywanie w 

czasie i przestrzeni, objaśnianie, wartościowanie(niestronnicza ewaluacja z różnych punktów widzenia), przewidywanie, 

proponowanie, w tym formułowanie sygnałów wczesnego ostrzegania.  Oczywiście w ograniczonych ramach tej pracy  

nie wszystko jest możliwe do ukazania w takim samym stopniu.  

 

2.Interdyscyplinarność, multidyscyplinarność, transdyscyplinarność 
Problematyka związków między dyscyplinami i dziedzinami nauki jest od dawna podejmowana na gruncie 

metodolologii i naukoznawstwa. Przykładowo   już  w  pracy  autorstwa J.T.Klein sprzed trzydziestu lat można znaleźć 

uznawane do czasów współczesnych rozróżnienie między interdyscyplinarnością , multidyscyplinarnością (praca nad 

tym samym problemem ,ale bez dialogu między dyscyplinami) i transdyscyplinarnością(badania  interdyscyplinarne na 

podstawie wspólnej wizji).77 Autorka zauważyła,że pojęcia te są nie tylko trudne do zastosowania w konkretnych 

sytuacjach, ale nawet trudne do zdefiniowania(czy chodzi o  wspólny przedmiot badań? o jednolitość metod?o wspólne 

wnioski? o wspólne praktyczne zastosowania?). 

Ostatnio w literaturze polskiej kwestie  relacji między ekonomią a innymi dyscyplinami i dziedzinami podjęli m.in. 

M.Gorynia i J.Wilkin. Pierwszy z wymienionych  zauważa,że między powiązanymi  dyscyplinami możliwe są w 

zasadzie trzy relacje-interdyscyplinarność, multidyscyplinarność i transdyscyplinarność. 78Interdyscyplinarność  może 

być rozumiana rozmaicie:(1)-prowadzone w danej dyscyplinie badania odwołują się wspomagająco do innych 

dyscyplin zlokalizowanych w innym obszarze nauki;(2)-prowadzone w danej dyscyplinie badania odwołują się 

wspomagająco do innych dyscyplin zlokalizowanych w innej dziedzinie nauki, ale należącej do tego samego obszaru 

nauki;(3)-prowadzone  w danej dyscyplinie badania odwołują się wspomagająco do dyscyplin zlokalizowanych w tej 

samej dziedzinie;(4)-prowadzone w danej subdyscyplinie  badania nawiązują wspomagająco do badań należących do 

innych subdyscyplin w ramach danej dyscypliny. 

Sprawą  granic , a w gruncie rzeczy   braku granic między naukami zajął się również J.Wilkin.79Budowaniem 

sztucznych opłotków w nauce , krepujących rozwój  i niesprzyjających postępowi,  określił   tworzenie  i obronę  

naruszania granic oraz  nieuzasadnione  podziały   wewnątrz nauki, w ramach poszczególnych  dziedzin i 

dyscyplin.Wąska specjalizacja wielu ekonomistów nie pozwala dostrzec i zrozumieć funkcjonowania złożonych 

układów i systemów współczesnej gospodarki (per analogiam  można to odnieść i do finansów, w tym do do systemów 

bankowo –finansowych).Ekonomiści coraz  częściej korzystają z dorobku innych nauk społecznych , 

humanistycznych,matematycznych, przyrodniczych ,medycznych.Wyłaniają się nowe pola badawcze , nie mieszczące 

się w formalnych podziałach na dziedziny i dyscypliny.Nie ulega wątpliwości ,że badania interdyscyplinarne zasługują  

współcześnie  nie tylko na werbalne  poparcie, lecz na realne wsparcie decydentów i gremiów mających wpływ na 

rozwój nauki. 

Przykładów zagadnień, których analiza i rozwiązanie wymaga udziału – obok ekonomistów – specjalistów z 
wielu innych nauk, jest współcześnie coraz więcej. Niemal wszystkie ważne dla gospodarki  i finansów problemy 
wymagają obecnie badań interdyscyplinarnych, oprócz specjalistów potrzebni są tzw.generaliści. Trudność analizy 
ekonomicznej wynika m.in. z tego, że zajmuje się ona procesami, na które oddziałują zarówno czynniki 
ekonomiczne, ale także pozaekonomiczne. W ekonomii, w tym i w finansach, także w bankowości, wszystko ze 
wszystkim się łączy, wszystko na wszystko oddziałuje. Znana zasada ceteris paribus  jest często stosowanym 
założeniem ułatwiającym analizę, ale też często wprowadzającym zbyt poważne uproszczenia. 

Za użyteczną w opisie i analizowaniu problematyki finansów i bankowości uznać można „metaforę kolażu”. 
Kolaż to technika, w której przedmioty i fragmenty przedmiotów układa się razem, tworząc coś nowego: 
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78 GoryniaM., Współczesne nauki ekonomiczne-tożsamość, ewolucja,klasyfikacje, w: Gorynia M.(red.),Ewolucja nauk 

ekonomicznych,PAN, Warszawa 2019 
79 Wilkin J., Nauka przekracza wszelkie granice,także w ekonomii, w :Gorynia M.(red.), Ewolucja nauk 

ekonomicznych ,PAN, Warszawa 2019 



samodzielny przedmiot. Posługując się kolażem jako metaforą, uznajemy wartość spoglądania z różnych punktów 
widzenia i korzystania z „kawałków” starych teorii w celu stworzenia nowego dzieła. Metafora kolażu przywraca 
zainteresowanie sprzecznościami, niejednoznacznością i paradoksem oraz redefiniuje rozmaite kwestie. Należy 
zauważyć, że poznanie za pomocą metafor jest częściowe, pozostawiają one bowiem białe plamy w postrzeganiu i 
myśleniu. Ograniczenia metafor, również metafory kolażu, sugerują, że samodzielnie żadna z nich nie zapewnia 
zrozumienia wystarczającego do zbudowania na nim całej wiedzy. Nie oznacza to więc odmówienia prawa do 
istnienia dotychczasowym ujęciom teoretycznym. 

Rzeczywistość jest różnorodna, a świat jest eklektyczny. Słowo „eklektyzm”, łączone z tzw. postmodernizmem, 
pochodzące od greckiego słowa „eklektikós”, używane jest w różnych kontekstach i bywa odnoszone do filozofii, 
religii, architektury, sztuki, malarstwa, rzeźby, muzyki, opery, teatru, filmu, mody, edukacji, nauki. Także do nauki  
ekonomii oraz do realnej  gospodarki. Eklektyzm to styl niezwykle trudny, wymaga smaku, harmonii, szlachetności, 
zachowania właściwych proporcji, aby kompozycja elementów z różnych stylów, epok, szkół, kierunków, teorii 
pozostawała w równowadze. Eklektyzm świadomie stosowany, kontrolowany, bynajmniej nie jest tożsamy z 
kompilacją, brakiem spójności, chaosem. 

Wydaje się, że powyższa „pochwała eklektyzmu” zasługuje na uwagę środowiska teoretyków szeroko rozumianych 

nauk ekonomicznych , w tym nauk o finansach. Obserwując poziom i styl dyskusji między ekonomistami, zresztą nie 

tylko w Polsce, można odnieść wrażenie, że wiele debat odbywa się według zasady: „albo – albo”. Dyskutanci nie są 

skłonni przyjąć, że antagonista też może mieć rację: w pewnych sprawach może rzeczywiście się myli, ale wiele 

zagadnień ujmuje trafnie. Można tu więc posłużyć się następującą formułą: eklektyzm tak, ale nie za wszelką cenę i 

„nie wszystko ze wszystkim”. Teorie ekonomii i finansów , jeśli mają być naukowe i użyteczne, powinny być 

eklektyczne. Oznacza to uznanie trafności opinii, że nie istnieje pojedyncza doktryna czy też teoria, w ramach której 

dałoby się zadowalająco wyjaśnić poszczególne fragmenty rzeczywistości. W praktyce należy wykorzystywać różne 

istniejące podejścia, łącząc kilka częściowo pokrywających się dyskursów metodą porównywania za pomocą metafor i 

budowania systemów myślowych wyższego rzędu, dzięki czemu można dojść do syntetycznych odkryć 

wykraczających poza granicę poszczególnych dyscyplin . 

W tym miejscu należy zaakcentować, że między ekonomią, finansami, zarządzaniem a wieloma innymi dyscyplinami 

należącymi do innych dziedzin nauki  istnieją, a w każdym razie istnieć powinny, silne związki. Dla pełnego 

zrozumienia zjawisk i procesów finansowych konieczna jest rekonstrukcja kontekstu, w jakim one przebiegają. 

Niezbędne jest więc odwoływanie się do rozmaitych dyscyplin, od filozofii i metodologii nauk, poprzez socjologię, 

psychologię, historię, geografię, demografię, matematykę i dyscypliny pokrewne, nauki polityczne, stosunki 

międzynarodowe, ponadto prawo , etykę, oraz –od niedawna- tzw. neuronauki. Korzystanie z pomocy wymienionych 

dyscyplin jest konieczne, niesie jednak ze sobą pewne niebezpieczeństwa. Chodzi o to, aby badania nad gospodarką i 

finansami nie zostały „przytłoczone” rozważaniami „nieekonomicznymi”/ „niefinansowymi”, które ze swej istoty mają 

charakter pomocniczy. W centrum zainteresowań ekonomistów/finansistów muszą znajdować się każdorazowo 

zjawiska i procesy ekonomiczne/ finansowe, a także zależności między nimi. Dotyczyć to może takich 

fundamentalnych  i zarazem uniwersalnych  problemów , jak choćby  sustainable development, bogactwo ,ubóstwo 

,nierówności , opodatkowanie, systemy emerytalne  czy też systemy bankowo-finansowe. 

 

3.System bankowo-finansowy-podejście interdyscyplinarne(studium przypadku) 

 

Próbę praktycznego  zilustrowania kwestii interdyscyplinarności   warto  poprzedzić  przeglądem niektórych 
definicji pojęcia „system finansowy” , czy też „system bankowo-finansowy”.Drugie z tych pojęć nie jest 
przypadkowe, zwłaszcza w kontekście  tzw. bank-oriented financial system-systemu, w którym fundamentalną rolę 
odgrywają banki.W literaturze polskiej znaleźć można pięć podejść do definiowania systemu finansowego.Są to: (1) 
podejście  instytucjonalne (zbiór określonych i zakwalifikowanych do odrębnych kategorii instytucji 
finansowych);(2) podejście monetarne (mechanizm zaopatrywania gospodarki w pieniądz  oraz organizacji obiegu 
pieniężnego);(3)podejście oparte na pośrednictwie (mechanizm pośredniczący między podmiotami nadwyżkowymi 
a deficytowymi gospodarki realnej);(4)podejście funkcjonalne (sieć rynków finansowych , pośredników 
finansowych oraz instytucji-system finansowy współtworzy i umożliwia przepływ  strumieni 
pieniężnych);(5)podejście systemowe(uporządkowany zbiór komplementarnych i możliwie spójnych elementów 
lub podsystemów- w podejściu tym akcentuje się zależności między jego elementami oraz wpływ tych zależności 
na funkcjonowanie całego systemu finansowego). 80 

Wśród autorskich definicji  na uwagę zasługują  propozycje :Z .Bodiego i R.C.Mertona (system finansowy  
obejmuje rynki , pośredników finansowych,firmy usługowe oraz inne instytucje wykorzystywane przy 
podejmowaniu decyzji finansowych przez osoby fizyczne ,firmy oraz rządy państw), F.S.Mishkina (system 
finansowy jest złożony i obejmuje wiele różnego rodzaju instytucji finansowych ,takich jak banki, towarzystwa 
ubezpieczeniowe,fundusze powiernicze,spółki finansowe i banki inwestycyjne,z których każda jest w znacznym 
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stopniu poddana regulacjom prawnym), S.Owsiaka (system finansowy to zespół  logicznie ze sobą powiązanych 
form organizacyjnych,aktów prawnych ,instytucji finansowych i innych elementów umożliwiających podmiotom 
nawiązywanie  stosunków finansowych w sektorze realnym i w sektorze finansowym ; elementami systemu 
finansowego są instytucje finansowe-banki,parabanki i niebanki,instytucje nadzoru,akty prawne i  
fundusze),L.Szyszki i J.Szczepańskiego(system finansowy to zespół norm prawnych ,zasad organizacyjnych i szeroko 
rozumianych instytucji wykorzystywanych przy realizacji funkcji finansów i  regulowania zjawisk finansowych przez 
władze państwowe i samorządowe) ,Z.Polańskiego (system finansowy stanowi mechanizm ,dzięki któremu 
świadczone są  usługi pozwalające na krążenie siły nabywczej w gospodarce , a rezultatem istnienia systemu 
finansowego jest możliwość  współtworzenia  pieniądza przez niefinansowe podmioty gospodarcze 
(przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe) oraz możliwość przepływu między nimi strumieni pieniężnych). 81 

System  bankowo-finansowy , jak trafnie zauważył N. Ferguson, autor „Potęgi pieniądza”, jest szalenie złożony, 
a wiele tworzących go wewnętrznych powiązań ma nielinearny czy wręcz chaotyczny charakter. 82 Dzieje rosnącej   
potęgi pieniądza nie biegły gładko, gdyż każde nowe wyzwanie wymagało nowej reakcji ze strony bankierów i 
innych osób zajmujących się finansami. Historia finansów  nie przypomina regularnie wznoszącej się krzywej, ale 
raczej andyjski horyzont , pełen postrzępionych szczytów i głęboko wciętych dolin , przypomina sinusoidę, pełną 
wzlotów i upadków, baniek spekulacyjnych i spektakularnych plajt, wybuchów manii i paniki,szoków i krachów 
giełdowych. 

Punktem wyjścia i swego rodzaju fundamentem  tych  rozważań jest zwrócenie uwagi na fenomen  tzw. finansyzacji 

gospodarki. Finansyzacja (finansjalizacja, finansjeryzacja, ufinansowienie) gospodarki i zachodzących w niej procesów 

jest przejawem coraz większego znaczenia i roli, jaką przywiązuje się do sfery finansów, w porównaniu z realną 

gospodarką. Finansyzacja, która jest jednym z efektów globalizacji, to ciągłe zwiększanie się roli sektora finansowego 

w gospodarce, polegająca na rosnącym znaczeniu w biznesie motywów finansowych i coraz większej skali i roli 

aktorów finansowych, którzy stają się coraz potężniejsi . Rosnąca rola  zasobów i strumieni  finansowych w 

funkcjonowaniu gospodarki oraz w życiu ekonomicznym i społecznym wywołała zmianę roli sfery finansowej, ze 

wspomagającej na dominującą.  

Finansyzacja to również rosnąca rola rynków i motywów finansowych w procesie podejmowania decyzji w skali 

lokalnej, jak i globalnej, międzynarodowej. Jej przejawem jest oderwanie przepływów towarów od przepływów 

finansowych, ze znacznym wzrostem wartości tych drugich oraz  rosnący udział sektora finansowego w PKB 

poszczególnych krajów. Pojęcie finansyzacji można rozpatrywać w szerokim, jak i wąskim znaczeniu tego słowa . 

Jednym z przejawów tego zjawiska jest również zmiana reguł współczesnego kapitalizmu.  We współczesnych 

korporacjach przedefiniowaniu uległo pojęcie właścicieli i udziałowców, pomiędzy którymi nie ma już takich więzi jak 

w przeszłości. Obecnie dominującym zjawiskiem jest presja na osiąganie zysku, maksymalizację dywidendy i to w jak 

najkrótszym czasie. Perspektywa interesariuszy (stakeholder perspective) ustąpiła miejsca perspektywie dla 

udziałowców, akcjonariuszy (shareholder perspective).  

 

Rys. 1. Nauki stanowiące otoczenie systemu bankowo-finansowego 
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Źródło : opracowanie własne. 

Rosnąca rola aspektów finansowych w procesie podejmowania decyzji świadczy o tym, że sama produkcja coraz 

częściej staje się bardziej przypadkową częścią działalności gospodarczej największych koncernów, dynamizując 

również konsumpcję. Istotę finansyzacji trafnie przedstawia również  znane stwierdzenie J. Toporowskiego: „W erze 

finansowej finanse głównie finansują finanse”  , wpływając też na charakter i dynamikę gospodarek. Ich konsekwencją 

są  znaczne  nierówności dochodowe, będące wynikiem spadku udziału płac w dochodach narodowych, wzrostem 

zamożności niewielkiej grupy obywateli. 

System bankowo-finansowy może być analizowany z różnych perspektyw . Na rys.1 zaprezentowano główne 

dyscypliny ,które  mogą być przydatne   w procesie badania  systemów  finansowych .Lista ta zapewne nie jest pełna , 

w rachubę wchodzić może również na przykład  antropologia, kulturoznawstwo, religioznawstwo, technika i 

technologia .Uwzględnienie  punktu widzenia i dorobku wymienionych dyscyplin wydaje się być warunkiem sprostania  

wszystkim siedmiu –wcześniej wymienionym-funkcjom  ekonomii i finansów :opis, pomiar,  porównywanie w czasie i 

przestrzeni, objaśnianie, wartościowanie, prognozowanie , proponowanie . W dalszej części  , ze względu na 

ograniczone ramy, zaprezentowane zostaną jedynie dwie dyscypliny:psychologia oraz neuronauki. 

 

4.System bankowo-finansowy a psychologia 

 

Istnieje ścisły związek  między ekonomią i finansami a psychologią, nauką, której przedmiotem badań jest życie 
psychiczne, zachowania jednostek i ich procesy umysłowe . Zgodnie z tzw. realistyczną koncepcją przedmiotu 
psychologii życie psychiczne jest fragmentem życia ludzi i zwierząt, polegającym na nieustannym 
przystosowywaniu się do rzeczywistości, tj. do podniet, bieżących sytuacji, warunków środowiskowych oraz na 
oddziaływaniu na rzeczywistość, dzięki temu zaś na kształtowaniu i spełnianiu rozmaitych potrzeb.W ciągu 
ostatnich kilkunastu lat pozycja nauki psychologii w społeczeństwie uległa poważnym zmianom. O ile dawniej 
psychologia była traktowana jako dyscyplina akademicka o niewielkiej użyteczności praktycznej, to obecnie coraz 
powszechniej traktuje się ją jako jedną z niezbędnych pomocy w organizowaniu i kierowaniu nowoczesnym 
społeczeństwem. Dyscypliną naukową zajmującą się analizą problemów ekonomicznych w perspektywie 
psychologicznej jest psychologia ekonomiczna. Jej historia rozpoczęła się w 1902 roku wraz z publikacją 
dwutomowego dzieła G. Tarde „Psychologia ekonomiczna”, a jej rozwój jako odrębnej dziedziny nauki wiąże się 
przede wszystkim z pracami G. Katony oraz przedstawicieli szkoły austriackiej. Dyscyplina ta bada psychologiczne 
mechanizmy i procesy leżące u podłoża konsumpcji i innych zachowań ekonomicznych. Zajmuje się preferencjami, 
wyborami, decyzjami i czynnikami na nie wpływającymi, jak również konsekwencjami tych decyzji i wyborów w 
odniesieniu do zaspokajania potrzeb. Zajmuje się ponadto wpływem zewnętrznych zjawisk ekonomicznych na 
zachowanie ludzi i ich poczucie dobrostanu. Badania te mogą być przeprowadzane na różnych poziomach 
ogólności: od gospodarstwa domowego i przedsiębiorstwa do makropoziomu społeczeństw.  

Ekonomia jeszcze kilkanaście lat temu lekceważąco odnosiła się do wątków psychologicznych, a tzw. ekonomia 
behawioralna była dyscypliną niszową. Obecnie jest to prężny dział w głównym nurcie ekonomii, z Nagrodami 
Banku Szwecji im. A. Nobla na koncie (Herbert Simon w 1978 r., Daniel Kahneman i Vernon Smith w 2002 r.). 
Ekonomia behawioralna jest hybrydą ekonomii i psychologii. Homo oeconomicus, będący standardem klasycznej 
ekonomii, to istota inteligentna, samolubna, podejmująca logiczne, racjonalne decyzje we własnym interesie. Taki 



człowiek znakomicie nadaje się do akademickich teorii, ma jednak istotną wadę: nie istnieje. Kiedy spoglądamy na 
prawdziwe istoty ludzkie, zamiast ekonomicznej logiki robota  odnajdujemy rozmaite zachowania irracjonalne, 
autodestrukcyjne, a nawet altruistyczne. Wolnym rynkiem nie rządzi zimny kalkulator i wyrachowana giełda, 
decydujące jest to, co ludzkie: nienawiść, kłamstwo, podstęp, uprzedzenia. Ludzie często działają irracjonalnie, 
lekceważąc przyszłość. Zmierzch hiperracjonalnego homo oeconomicus toruje drogę bogatszemu i bardziej 
realistycznemu modelowi człowieka na rynku, zwłaszcza że nasze irracjonalne skłonności i emocjonalne czułe 
miejsca prawie na pewno przetrwają. 

Gdyby świat był w pełni deterministyczny, a przy tym mało skomplikowany, wówczas człowiek (np. klient banku) 

mógłby rozporządzać pełną wiedzą o nim, m.in. o inwestowaniu, oszczędzaniu, czy też zaciąganiu kredytów. W 

rzeczywistości podmioty gospodarcze podejmują decyzje na ogół w stanie niedoskonałej wiedzy.  

Jednym z najbardziej reprezentatywnych przeciwników tradycyjnej koncepcji homo oeconomicus był 

H. Leibenstein, autor teorii racjonalności selektywnej (teorii efektywności X) . Zakwestionował on podstawowe 

założenie homo oeconomicus dotyczące maksymalizującego charakteru zachowań ludzkich. Interpretując racjonalność 

jako skłonność i zdolność do kalkulowania rozróżnił dwa jego stopnie: ścisłe (rygorystyczne) i luźne (przybliżone). W 

realnym świecie występować mogą oba przypadki. W sytuacjach, w których w grę wchodzą zachowania konsumentów 

oparte na luźnej kalkulacji może się zawierać świadomy wybór. Takie „szaleństwa” nie są działaniami, które 

koniecznie należałoby uznać za nieracjonalne czy pozbawione wszelkiej użyteczności. 

U podstaw koncepcji racjonalności selektywnej H. Leibensteina, w przeciwieństwie do racjonalności kompletnej, 

znajduje się myśl że jesteśmy w stanie znaleźć takie wymiary mieszczące się w interpretacji pojęcia racjonalności, w 

ramach których możemy wybierać taki lub inny stopień racjonalności. Jednym z takich wymiarów jest ścisłość lub 

luźność kalkulowania. Centralnym założeniem jest tu myśl, że ludzie zachowują się tak, jak im się podoba, albo tak, jak 

uważają, że muszą postępować, albo też wybierają jakieś kompromisowe rozwiązanie między tymi dwiema 

możliwościami. Zachowania nie maksymalizujące bynajmniej nie są irracjonalne. Zachowanie sensowne wymaga tylko 

racjonalności krańcowej, nie zaś racjonalności całkowitej w każdym momencie. Nie ma potrzeby zakładać, że ludzie 

muszą wysilać się maksymalnie w każdym wymiarze (kalkulowania, celowości, etc.) i w każdym momencie, aby w 

pełni wykorzystać każdą otwierającą się przed nimi możliwość. Postępowanie takie może być całkowicie sprzeczne z 

ich konstrukcją psychiczną. 

Ekonomiści behawioralni odkryli, że założenia teorii równowagi są fałszywe: konkurencja nigdy nie jest doskonała, 

nikt nie ma pełnej informacji, a uczestnicy rynku finansowego nie dokonują wyłącznie racjonalnych wyborów. 

Porzucenie założenia o rygorystycznie maksymalizujących zachowaniach i przyjęcie założenia o racjonalności 

selektywnej jest tu w pełni uprawnione. Bez specjalnych badań można stwierdzić, że wśród inwestorów, deponentów, 

kredytobiorców spotkać można takich którzy oceniają sytuację w sposób realistyczny, jak i takich którzy opierają swoje 

oceny głównie na tzw. myśleniu życzeniowym, podejmujących decyzje na podstawie niezależnych ocen, jak i tych, 

którzy je uzależniają od innych, inwestorów podatnych na zachowania odruchowe, jak i tych, którzy decyzje podejmują 

po starannym namyśle, inwestorów mniej lub bardziej wrażliwych na zmianę wielkości, inwestorów różnie reagujących 

na czas, w różnym stopniu uczących się na podstawie minionych doświadczeń, wreszcie mniej lub bardziej skłonnych 

do dokonywania od czasu do czasu irracjonalnych wyborów. 

 

5.Homo financiarus w ujęciu prof. P. H. Dembińskiego 

 

Autorem tego oryginalnego – nieco żartobliwego – terminu był przed  laty profesor Uniwersytetu we Fryburgu P. 

Dembiński 83, zadając pytanie o pojawienie się nowego gatunku ludzi, który roboczo nazwał homo financiarus, w 

odróżnieniu od homo oeconomicus (na marginesie dodać warto, że poza tymi dwoma pojęciami w piśmiennictwie 

funkcjonuje wiele innych, przykładowo: homo aestheticus, homo creator, homo faber, homo laborans, homo ludens, 

homo sapiens, homo socius, homo technologicus). Genealogicznie homo financiarus jest potomkiem i udoskonaleniem 

homo oeconomicus. 

Homo financiarus zachowuje się jak swoisty portfel papierów wartościowych. Dokładnie w ten sam sposób patrzą 

na osobę ludzką współcześni teoretycy finansów. Homo financiarus ma jeden jedyny cel – maksymalizowanie wartości 

tego portfela przy równoczesnej kontroli poziomu ryzyka. Homo financiarus porusza się w swoistym świecie, w 

świecie symboli, w świecie rzeczywistości wirtualnej. Homo financiarus widzi świat jako płaską, dwuwymiarową 

przestrzeń: jednym wymiarem opisującym ją jest stopień ryzyka, a drugim poziom rentowności. Odkrycia teorii 

finansów na początku lat pięćdziesiątych w jakiś sposób tę dwuwymiarowość podkreśliły. Homo financiarus porusza 

się więc w swoistym teatrze cieni. Przestrzeń ta zapełniona jest kontraktami, aktywami i prawami własności. Homo 

financiarus zajmuje się namiętnie handlowaniem i przepakowywaniem praw własności w coraz to inne zestawy i 

paczki. Na tym polega innowacja finansowa.  

Homo financiarus – twierdzi P. H. Dembiński – żyje w stadach, wokół nielicznych w skali świata, powiązanych ze 

sobą ośrodków. W tych ośrodkach demografia homo financiarus jest bardzo dynamiczna, zwłaszcza w momentach 

euforii finansowej. W niektórych takich niszach ekologicznych, jak Wall Street, jak to, co Londyńczycy nazywają 

Square Mile, homo financiarus wyparł właściwie wszystkie inne gatunki ludzkie. Jednostki homo financiarus, jeżeli 

tylko znajdą się na dłuższy czas poza stadem czy poza niszą ekologiczną, mają trudności z przeżyciem. W takich 

wypadkach dzieje się coś dziwnego: często zachowania typowe dla homo finaciarus ustępują. 
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Homo financiarus rozmnaża się głównie w dwóch miejscach: na uniwersytetach lub szkołach biznesu i na 

parkietach giełd. Są to miejsca, gdzie homo humanus przemienia się w homo financiarus. Na giełdach przekształcenie 

następuje w drodze jakiegoś emocjonalnego urzeczenia i fascynacji. Ogarnia wtedy człowieka wrażenie, że znajduje się 

w centrum świata i że wszystko może. Na uniwersytetach, czynnikiem przemiany jest praca naukowa i chwila, w której 

badacz odnosi wrażenie, że jest już dobrnął do istoty ekonomii rynkowej, a czasami nawet do sedna prawdy o 

człowieku. 

Proces wyłaniania się osobników homo financiarus z niższych odmian homo sapiens jest dla obserwatora wielce 

ciekawy, jednak z punktu widzenia społeczności homo humanus jest to dosyć przerażające zjawisko. Czy jest szansa – 

pyta P. H. Dembiński – aby homo humanus i homo financiarus kiedyś się spotkali? Można to samo pytanie 

sformułować inaczej: czy instynkty racjonalnej zachłanności, które każdy z nas w takim czy innym stopniu ma, są 

wyrazem prawdziwej natury ludzkiej, czy tylko wyrazem jej skaz? Można ten wątek pociągnąć dalej: jeżeli są wyrazem 

prawdziwej natury ludzkiej, to czy należy tym instynktom – chciwości – pozwolić rozwijać się w imię tego, co 

B. Mandeville i A.  Smith twierdzili o cudownych właściwościach rynku, który jest w stanie przemienić prywatne 

przywary w publiczne cnoty. A może, odwrotnie, należy działać według innych, wyższych wartości, i tłumić czysto 

ekonomiczne i finansowe odruchy, które przypominają homo financiarus? To pytanie jest ważne i trzeba je postawić 

zarówno na płaszczyźnie czysto intelektualnej, jak i na płaszczyźnie społeczno-kulturowej. 

Problem homo oeconomicus i jego potomka, określonego przez P. H. Dembińskiego mianem homo financiarus, 

przestaje być kwestią wyłącznie modelową, a staje się powoli problemem społecznym. Homo financiarus to nie jest 

model czy schemat, lecz pewna rzeczywistość socjologiczna, trochę tylko przejaskrawiona. W rozwiniętych krajach 

zachodnich, w centrach finansowych, w kuluarach uniwersytetów, homo financiarus w jakiś sposób stał się zdarzeniem 

czy zjawiskiem socjologicznym. Wyzwanie jest więc podwójne: intelektualne i społeczne.  Najwyższy czas – twierdzi 

P. H. Dembiński – aby ekonomiści  uśmiercili homo oeconomicus i homo financiarus jako wizerunki natury ludzkiej. 

Najwyższy czas, aby – po etapie dekonstrukcji natury ludzkiej, po rozłożeniu jej na składniki pierwsze  nastał etap jej 

rekonstrukcji czy rekompozycji, a następnie wprowadzenie tego integralnego człowieka do myśli i do modeli 

ekonomicznych. Chodzi więc także o finanse z ludzką twarzą , a w interesującym nas podejściu o system bankowo-

finansowy funkcjonujący zgodnie z regułami społecznej odpowiedzialności. 

 

6.W kierunku koncepcji neurofinansów/neurobankowości 

 

Rozwój nauki określić można współcześnie dwiema charakterystycznymi cechami. Z jednej strony da się 
obserwować dość szybki proces pogłębiania się specjalizacji nauki, wyodrębniania się ze „starych” dyscyplin, o 
wiekowych tradycjach, nowych dziedzin nauki zajmujących się badaniem stosunkowo wąskich wycinków 
rzeczywistości. Procesowi temu – mającemu również miejsce w naukach ekonomicznych – towarzyszy proces 
integracji, zbliżania się, przenikania poszczególnych dyscyplin naukowych. Konieczność integracji nauk 
ekonomicznych wynika stąd, że rzeczywistość społeczno – gospodarcza, stanowiąca przedmiot badań, nie jest 
podzielona na części, lecz stanowi całość. Konieczność rozwiązywania przez naukę coraz bardziej skomplikowanych 
zadań, wymagających analizy przy udziale różnych specjalistów, z różnych punktów widzenia, rodzi potrzebę 
rozwoju tzw. badań wielo- i interdyscyplinarnych (interdziedzinowych). Postęp nauki wymaga przekraczania granic 
dyscyplin, na ich „skrzyżowaniu” powstają często nowe idee i ważne odkrycia. W ekonomii  pojawiły się  
interdyscyplinarne „hybrydy”, które w starą naukę tchnęły zupełnie nowe życie (chodzi m.in. o ekonomię 
ewolucyjną, ekonomię złożoności, ekonomię behawioralną, neuroekonomię). 

Emocje mają kluczowy wpływ na krótkoterminowe decyzje finansowe. Jednym z  ekscytujących nowych pól 

neuronauk jest neurobankowość, zwłaszcza po kryzysie finansowym 2007/2008+ i w związku ze wspomnianą wcześniej  

tzw. finansyzacją. Neurobankowość (subdyscyplina in statu nascendi ) bada  procesy podejmowania decyzji, które leżą 

u podstaw zachowań finansowych. Neurobankowość  można  zdefiniować  jako badanie i stosowanie neuronauk do 

aktywności bankowej. Chodzi o badanie, w jaki sposób mózg odbiera, przetwarza, dokonuje oceny, rozumie i podejmuje 

decyzje w oparciu o dane ze świata zewnętrznego. Neurobankowość jako nowa projektowana neuronauka jest studium 

działalności ludzkiego mózgu. Oferuje nowe spojrzenie i może pomóc wyjaśnić ludzkie zachowanie. Łączy psychologię, 

neuronauki i bankowość, w celu zbadania, w jaki sposób mózg podejmuje decyzje. Nasza niezdolność do zachowań 

racjonalnych jest zakorzeniona w naszej psychofizjologii. Neurobankowość (i neurofinanse) opiera się na założeniu, że 

ludzie mają różne psychofizjologiczne oblicza, które silnie oddziałują na ich zdolność do podejmowania racjonalnych 

decyzji finansowych.  

Neurobankowość (jako jedna z tzw. neuronauk, do których zalicza się również modny neuromarketing) próbuje 

odpowiedzieć na pytanie, dlaczego decydenci (bankierzy, bankowcy, klienci banków – deponenci, kredytobiorcy etc., 

inni uczestnicy systemu bankowego) zachowują się tak, a nie inaczej podczas podejmowania decyzji, klasyfikowania 

zagrożeń i korzyści wynikających z wykonywanych transakcji bankowo-finansowych. Zajmuje się więc badaniem 

motywów i zasad ludzkiego działania w warunkach panujących na współczesnym rynku bankowo-finansowym, tzn. na 

ogół w „gąszczu” informacji i pod presją czasu (zakładanie rachunków bankowych, oszczędzanie, zaciąganie kredytów, 

płacenie gotówką lub z użyciem karty płatniczej, etc.). Organem służącym do podejmowania decyzji finansowych jest 

ludzki mózg, ze swoją „architekturą neuronową”. W chwili obecnej dysponujemy takimi technikami badawczo-

diagnostycznymi, które pozwalają „zajrzeć” do mózgu, zaobserwować go w trakcie podejmowania decyzji i 

dokonywania wyborów, również wyborów dotyczących pieniądza i finansów. 

 



7.Podsumowanie 

 

Tezą programową  rozwoju ekonomii i finansów  o szczególnym znaczeniu staje się obecnie nastawienie na 
interdyscyplinarność, na tzw. podejście kompleksowe. U jego podstaw leży związek wszystkich aspektów badanych 
zjawisk i procesów, fakt, że każdy z tych aspektów może być rozpatrywany tylko jako względnie samodzielny, 
wreszcie różne style pracy poszczególnych dyscyplin współdziałających ze sobą w celu poznania jednego problemu. 
Bez badań kompleksowych, w których uczestniczą różne nauki ze swoimi specyficznymi metodami i aparaturą 
pojęciową, nie można obecnie uzyskiwać osiągnięć naukowych.Globalny kryzys finansowy 2007/2008+ 
spowodował rozmaite zmiany, nie tylko w sferze realnej, ale i w warstwie intelektualnej. Można zaryzykować 
spostrzeżenie, że nic już nie będzie takie samo jak było. 

Żyjemy w czasach turbulencji w polityce, turbulencji klimatyczno-pogodowych, w świecie „czarnych łabędzi” , 
nieustających anomalii, niebezpiecznym, kruchym, trudno przewidywalnym ,w czasach niepewności i 
podwyższonego ryzyka, w erze zawirowań, chaosu, braku równowagi ,w świecie ekonomii niedoskonałej. Wielu 
badaczy , nie tylko ekonomistów, nieprzypadkowo  u progu trzeciej  dekady XXI wieku wskazuje na 
ponadprzeciętną zmienność, niepewność, złożoność, niejednoznaczność (volatility, uncertainty, complexity, 
ambiguity). 

Na uwagę w tym kontekście zasługuje stanowisko prof. Keena, że ekonomia jest pranauką, jak astronomia 
przed Kopernikiem, Tychonem de Brahe i Galileuszem (w pierwszym wydaniu swojej książki Keen uznawał 
ekonomię za naukę „patologiczną”). Wyraził nadzieję na jej lepsze działanie w przyszłości, jednocześnie odnotował, 
że byłoby obrazą dla innych dziedzin nauki przyznawanie ekonomii nawet warunkowego obywatelstwa w państwie 
nauk, jeśli zważyć na popełniane pod jej sztandarem parodie logiki oraz jej antyempiryzm.84  Autorów podających 
w wątpliwość naukowy status ekonomii i wskazujących na jej przedparadygmatyczny charakter było znacznie 
więcej. Steve Keen, po poddaniu krytyce ekonomii neoklasycznej, zauważył, że żadna alternatywna ,kompletna 
teoria na razie nie istnieje. Ale istnieją alternatywne sposoby myślenia o ekonomii zapewniające solidne 
fundamenty , na których można budować wolną od ideologii , empirycznie uzasadnioną nową teorię ekonomii.85Do 
takich sposobów myślenia-przykładowo oprócz ordoliberalizmu  czy nowego pragmatyzmu- zaliczyć należy bez 
wątpienia  postulat interdyscyplinarności w badaniach prowadzonych przez ekonomistów i finansistów. 
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Znaczenie powiązań wewnętrznych w przedsiębiorstwie międzynarodowym dla 

sprawności innowacyjnej jego filii zagranicznych. Perspektywa filii zagranicznych 
utworzonych w Polsce.86 

Streszczenie 

Coraz silniejsza pozycja przedsiębiorstw międzynarodowych (PM) w globalnej gospodarce, ich przewagi 

konkurencyjne wynikające z unikatowych kompetencji uzasadniają prowadzenie badań nad fenomenem tych 

przedsiębiorstw. W ostatnich latach ważny nurt badań obejmuje studia nad rozwojem filii zagranicznych, 

postrzeganych jako podmioty współkształtujące strategie przedsiębiorstw międzynarodowych, m.in. dzięki ich 

zdolności do tworzenia/pozyskiwania unikatowej wiedzy i wprowadzania innowacji. W literaturze podkreśla się 

znaczenie wewnętrznego zakorzenienia filii zagranicznej dla jej sprawności innowacyjnej. Prezentowane badania mają 

wypełnić lukę badawczą w odniesieniu do wpływu zakorzenienia wewnętrznego filii zagranicznej na sprawność 

innowacyjną filii zlokalizowanych w Polsce. 

 

W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne badania, przybliżono metodykę badania – scharakteryzowano próbę 

badawczą, sposób pozyskiwania danych, zdefiniowano i zoperacjonalizowano zmienne badania. Następnie 

przedstawiono  i przedyskutowano wyniki badania oraz sformułowano najważniejsze wnioski końcowe. 

Słowa kluczowe: filia zagraniczna, przedsiębiorstwo międzynarodowe, sprawność innowacyjna, Polska 

Abstract 

The strengthening position of multinational enterprises (MNEs) in global economy, their competence-creating 

capabilities stimulate studies on various aspects of MNE phenomenon. Research emphasizes the influence of 

foreign subsidiaries’ internal embeddedness on their  innovation performance. In the last years the role of foreign 

subsidiaries has been shifted from just an implementer to the shaper of the MNEs strategies. Foreign subsidiaries’ 

capabilities and initiative in knowledge development are reflected in their roles/mandates in innovation processes. 

This study on foreign subsidiaries established in Poland intends to fill the cognitive gap concerning the impact of 

subsidiaries’ internal embeddedness on their innovation performance.  

First, we outline the theoretical background of the study, then we briefly characterise the sample, and methods of 

data analysis. In the subsequent part we present results of our study and end up with discussion and conclusions.  

Key words: foreign subsidiary, multinational enterprise, innovation performance, Poland 

Wprowadzenie 

Coraz silniejsza pozycja przedsiębiorstw międzynarodowych (PM) w globalnej gospodarce oraz ich przewaga 
konkurencyjna wynikająca z unikatowych kompetencji uzasadniają prowadzenie badań nad fenomenem tych 
przedsiębiorstw. W ostatnich latach ważny nurt badań obejmuje studia nad rozwojem filii zagranicznych (FZ), 
postrzeganych jako podmioty współkształtujące strategię PM, m.in. dzięki ich zdolności do tworzenia/pozyskiwania 
unikatowej wiedzy i wprowadzania innowacji. Nowy kierunek badań to studia nad znaczeniem więzi FZ z partnerami w 
wewnętrznej oraz zewnętrznej sieci PM dla sprawności innowacyjnej filii PM.87 Postuluje się dalsze rozszerzanie badań 
w tym obszarze.  

Badania konceptualne nad więziami FZ ulokowanych w Polsce podejmowano bardzo rzadko. Studia empiryczne nt. 
funkcjonowania i powiązań FZ w sieci PM prowadzono w Polsce głównie metodą analizy przypadków. Badania nad 
sprawnością innowacyjną filii PM w gospodarkach transformujących się są także nieliczne. W tym obszarze mamy 
zatem do czynienia z luką badawczą. Jednocześnie duże znaczenie filii PM w polskim przemyśle i ich udział w polskim 
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eksporcie innowacyjnych produktów, a także zmienne oceny atrakcyjności Polski jako kraju goszczącego ZIB, 
skłaniają do analizy determinant decyzji PM dotyczących kierunków i trwałości rozwoju FZ utworzonych w Polsce. 
Jedną z tych determinant jest sprawność innowacyjna FZ.  

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że jedną z determinant sprawności innowacyjnej FZ są jej relacje ze 

spółką-matką oraz spółkami siostrzanymi. Znaczenie ma zakres tych przedmiotowy relacji, intensywność interakcji 

między partnerami oraz nasycenie tychże relacji wiedzą. Dlatego też celem prezentowanego artykułu jest 

rozpoznanie znaczenia powiązań filii zagranicznej z jej spółką-matką oraz spółkami siostrzanymi dla sprawności 

innowacyjnej tejże filii. W artykule najpierw przedstawiono podstawy teoretyczne badania, potem przybliżono 

metodykę badania – scharakteryzowano próbę badawczą, sposób zbierania danych i doboru przedsiębiorstw do 

badań, zdefiniowano i zoperacjonalizowano zmienne badania. Kolejna część opracowania prezentuje wyniki badań. 

W ostatniej części zamieszczono dyskusję nad otrzymanymi wynikami oraz wnioski końcowe.  

Tło teoretyczne 

Sprawność innowacyjna FZ wynika z poziomu jej zaangażowania w badania i rozwój, co przekłada się na jej 

zdolność innowacyjną i działania w tym zakresie. Zdolność innowacyjna wynika z posiadanych przez FZ 

zasobów/bazy wiedzy oraz zdolności absorpcji wiedzy, czyli umiejętności identyfikowania, 

nabywania/pozyskiwania, przyswajania, przekształcania i wykorzystywania wiedzy zdobytej w środowisku jej 

działania.88  

Wyniki działań innowacyjnych FZ przejawiają się poprzez zakres, różnorodność, intensywność i poziom 

nowości innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych; są również mierzone przez 

wartość własności intelektualnej. W artykule wykorzystano koncepcję „zakorzenienia” (embeddedness) 

przedsiębiorstwa, dla podkreślenia kluczowej roli pogłębionych relacji FZ z innymi podmiotami. Zakorzenienie 

może być czynnikiem sukcesu FZ, a jej relacje determinują jej pozycję w przedsiębiorstwie międzynarodowym 

(PM).89 Zakorzenione relacje biznesowe obejmują relatywnie duży zakres funkcji przedsiębiorstwa i charakteryzują 

się ponadprzeciętną intensywnością i trwałością powiązań, zaangażowaniem i wzajemnym zaufaniem i 

dostosowywaniem się partnerów oraz ich  współzależnością.90 

W korporacji międzynarodowej istotne jest utrzymywanie równowagi między zakorzenieniem wewnętrznym 

swoich fili zagranicznych – w ramach wewnętrznej sieci PM oraz ich zakorzenieniem zewnętrznym - z partnerami 

w krajach goszczących.91 Relacje wewnętrzne (intra-organizacyjne) to powiązania FZ z centralą przedsiębiorstwa 

macierzystego lub centralą regionalną oraz z innymi filiami w obrębie korporacji międzynarodowej. Relacje 

zewnętrzne (inter-organizacyjne) to powiązania zagranicznej filii (FZ) z niezależnymi partnerami: klientami, 

dostawcami, konkurentami, instytucjami badawczymi, agencjami rządowymi lub lokalnymi itp. działającymi w 

kraju goszczącym FZ. Zarówno powiązania wewnętrzne, jak i zewnętrzne umożliwiają FZ dostęp do różnych 

zasobów, które zwiększają  jej potencjał.92 

Powiązania FZ z centralą firmy-matki i pozostałymi filiami w ramach korporacji, umożliwiają dostęp do 

wiedzy, co zwiększa efekt uczenia się i umożliwia transfer rozwiązań innowacyjnych wypracowanych w sieci 

PM.93 W tych relacjach FZ może odgrywać rolę zarówno odbiorcy, jak i twórcy / dostawcy wiedzy i 

innowacyjnych rozwiązań. 

Biorąc pod uwagę poziom zdolności do kreowania innowacji i do rozwoju kompetencji, można wyróżnić dwie 

kategorie FZ, które jednocześnie odzwierciedlają dominujący kierunek przepływu wiedzy: FZ nastawione na 

otrzymywanie rozwiązań innowacyjnych oraz FZ nastawione na tworzenie rozwiązań innowacyjnych, czego 

przejawem jest podejmowanie prac badawczo-rozwojowych (w tworzonych lub rozbudowywanych centrach B+R), 
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których wyniki mogą być wykorzystane także szerzej w sieci PM.94 Centrala PM, podejmując decyzje o alokacji 

zasobów w ramach sieci korporacyjnej, odpowiednio je koordynując, może zachęcać FZ do pełnienia roli dostawcy 

zasobów opartych na wiedzy i bycia integratorem innowacyjnych rozwiązań.95  

Badania wskazują, że transfer wiedzy między centralą PM a jego filią ma pozytywny wpływ na jej sprawność 

innowacyjną.96 Jednak nadmierna biurokratyzacja zaangażowania centrali PM może tę sprawność ograniczać.97  

Więzi z centralą korporacji lub jej regionalnym biurem są szczególnie cenne dla filii będących netto-odbiorcami 

wiedzy98, a wręcz kluczowe dla tych, których wyniki są poniżej oczekiwań, co wymusza na nich wspieranie się 

zasobami centrali w sytuacji, gdy budowanie niezależnej pozycji w strukturach PM nie jest możliwe przy 

wykorzystaniu  jedynie  zasobów własnych  FZ. 99 W związku z tym bliskie relacje z centralą PM i dostosowanie 

do jej strategii mogą zwiększyć szanse FZ na przetrwanie.100 Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy 

środowisko biznesowe w kraju goszczącym nie oferuje dostępu do atrakcyjnych zasobów, umożliwiających 

budowanie trwałej przewagi  konkurencyjnej.101  

Relacje z innymi filiami w ramach struktur korporacyjnych mogą również generować przepływy wiedzy i 

innych zasobów, które przyczyniają się do wzrostu kompetencji, poprawy innowacyjności i ogólnej sprawności 

FZ.102 Badania pokazują, że głębokie zakorzenienie wewnętrzne jest pozytywnie związane z wynikami FZ, 

ponieważ ułatwia transfer wiedzy, wpływa pozytywnie na proces uczenia się, zwiększa ich przedsiębiorczość i 

innowacyjność.103 Należy zauważyć, że rosnąca liczba badań dotyczących wewnętrznych relacji FZ poświęcona 

jest tworzeniu ich kompetencji i wskazuje na transfer wiedzy i innowacyjnych rozwiązań z FZ do centrali 

korporacji (reverse knowledge transfer) podkreślając nasilenie tego zjawiska  ostatnich latach.104 

Badania nad tym, jak filie przejmują wiedzę od spółki-matki i spółek siostrzanych są wciąż aktualne, wciąż 

nieliczne i w związku z tym kontynuowane.105 Studia nad innowacjami, w które angażują się FZ zlokalizowane w 
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krajach Europy Środkowo-Wschodniej były jak dotąd rzadko prowadzone.106 Wśród badań na ten temat warto 

przywołać pracę Damijan i in. , w której autorzy wskazują, że FZ (zlokalizowane w nowych krajach UE) z 

wyższymi wydatkami na R&D i doświadczające intensywnego transferu wiedzy z centrali charakteryzują się 

wyższą innowacyjnością produktową.107 Zatem bogate w przepływ wiedzy z centrali relacje danej filii ze swoją 

spółką matką owocują lepszymi wynikami danej filii w obszarze innowacji produktowych. 

Filie zagraniczne, które rozwinęły szersze relacje wewnątrz sieci korporacyjnej, mają lepszy dostęp do 

informacji, co pozwala na łatwiejsze rozpoznawanie nowych możliwości na rynku, a to znów ma znaczenie dla 

statusu danej filii i jej postrzegania przez centralę. Filie takie mają szansę zająć lepszą pozycję w sieci korporacji 

międzynarodowej. Podmioty, które zajmują lepszą - centralną pozycję w sieciach to zwykle firmy, które rozwinęły 

wyróżniające ich kompetencje i zdolności w określonych obszarach (jak na przykład badania i rozwój, innowacje). 

Dzięki temu filie takie są zauważane przez centralę przedsiębiorstwa międzynarodowego, co znów daje im lepszy 

dostęp do zasobów korporacji.108 Filie te są w stanie wywierać wpływ na decyzje strategiczne centrali, dbając w ten 

sposób o swoją pozycję w sieci.109 Wszystko to umacnia ich siłę systemową wynikającą z zależności zasobowej 

centrali.110 Siła systemowa wynika ze specjalizacji filii zagranicznej w łańcuchu wartości PM i zależy od skali, 

zakresu i znaczenia działań filii dla przewagi konkurencyjnej PM. Zdolność filii do uzależniania innych podmiotów 

od jej zasobów określa więc siłę zależności zasobowej filii; siła ta rośnie wraz ze zdolnością filii zagranicznej do 

tworzenia kluczowych kompetencji, generowania, stosowania i transferu unikalnej wiedzy. 

Zdolności oraz inicjatywa filii w zakresie rozwoju wiedzy przekładają się na rolę, jaką może ona pełnić w 

procesach tworzenia innowacji, począwszy od podmiotu adaptującego innowacje, wdrażającego cudze innowacje 

na skalę lokalną, aż do roli „centrum doskonałości” i strategicznego lidera w skali świata.111 Filie zagraniczne, 

które posiadają status centrum doskonałości mają też zwykle szanse poszerzenia swojej autonomii. Zatem relacje, 

jakie występują pomiędzy filią, a jej centralą i spółkami siostrami, charakter tych relacji w kontekście przepływu 

wiedzy między wskazanymi podmiotami ma znaczenie dla sprawności innowacyjnej FZ i jej pozycji w sieci MNE..  

W dalszej części referatu zostaną przedstawione wyniki badań nad znaczeniem relacji wewnątrzkorporacyjnych 

dla sprawności innowacyjnej filii utworzonych w Polsce. 

Metodyka badania  

Charakterystyka próby badawczej  

Badania empiryczne zostały przeprowadzone wśród 440 FZ zlokalizowanych w Polsce i reprezentujących 

sektor przemysłu przetwórczego. Dobór przedsiębiorstw do badania miał charakter losowy, przy czym filie biorące 

udział w badaniu musiały być podmiotami średnimi lub dużymi, które podjęły swoją aktywność jako filie danego 

PM nie później niż w 2012 roku. 40% badanych firm to spółki średnie, a 60% to podmioty duże (wg. kryterium 

wielkości zatrudnienia).  

Dominującym sposobem utworzenia badanych filii jest greenfield – filia tworzona „od podstaw”(73%), 

przejęcie (24,8 %) oraz kooperacja z podmiotem polskim, a więc spółka typu joint venture (2,2%). Znaczna 

większość badanych filii jest starsza niż 6 lat. 

Badane filie pochodzą z ponad 40 państw. Ich główne kraje pochodzenia to Niemcy (24,00%), Włochy 

(7,50%), Francja (7,05%), Stany Zjednoczone (6,82%), Austria i Szwecja (5,91%), Holandia (5,68%), Dania 

(4,32%), Finlandia i Szwajcaria (3,86%). 97% badanych filii to podmioty z dominującym udziałem kapitału 

zagranicznego. 
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Jeśli chodzi o miejsce badanych filii w łańcuchu tworzenia wartości PM 51% z nich jest zaangażowane w 

aktywność badawczo-rozwojową, 70% filii produkuje materiały, 53% wytwarza komponenty produktów dla 

klientów zewnętrznych; (42%) wytwarza komponenty dla klientów korporacyjnych, 55% badanych jest aktywnych 

w ramach montażu i produkcji dóbr finalnych, które trafiają do statecznych odbiorców, 73% jest zaangażowanych 

w sprzedaż i marketing, a 53% badanych zajmuje się usługami posprzedażowymi ( Tabela 1).   

 

Tabela 1. Działania w ramach łańcucha wartości [N=440]  

 Działania tworzące wartość  Odsetek wskazań 

(%)  

1.  Działalność badawcza i rozwojowa* 51  

2.  Produkcja materiałów adresowanych do obiorców zewnętrznych (spoza sieci 

korporacji) 

70  

3.  Produkcja materiałów wytwarzanych  na potrzeby innych filii/centrali 54  

4  Produkcja komponentów adresowanych do obiorców zewnętrznych (spoza sieci 

korporacji) 

53  

5.  Produkcja komponentów wytwarzanych na potrzeby innych filii/centrali 42  

6.  Produkcja/montaż produktów finalnych (adresowanych do finalnych 

konsumentów lub użytkowników) 

55  

7.  Sprzedaż i marketing 73  

8.  Usługi przy- i posprzedażowe (serwis) 53  

Źródło: opracowanie własne 

 

Poziom autonomii badanych FZ oscyluje między 2,268 dla decyzji odnośnie do wyboru rynków zagranicznych, 

i 3,773 dla decyzji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (wykorzystana skala: 1 = decyzje podejmowane 

wyłącznie przez centralę; 5 = decyzje w pełni podejmowane przez filię). W obszarze decyzji operacyjnych poziom 

autonomii waha się od 2,486 do 4,268. W odniesieniu do operacji zakupowych, produkcji, aktywności 

marketingowej i sprzedaży, księgowości oraz innych aktywności w zakresie finansów, a także zarządzania 

zasobami ludzkimi autonomię oceniono jako ponadprzeciętną –  średnia ocen wyniosła 3,500 . Zdecydowanie niski 

poziom autonomii filii daje się zauważyć w odniesieniu do decyzji strategicznych (2,307) i operacyjnych (2,486) w 

zakresie badań i rozwoju, a także w obszarze rozwijania i modyfikowania technologii i produktów (3,009). (Tabela 

2).  

Tabela 2. Poziom autonomii decyzyjnej filii zagranicznej w przekroju realizowanych funkcji [N=440]  

Obszary decyzji    

Decyzje strategiczne dotyczące: Ś  OS  

1.  Wyboru rynku docelowego/ segmentu rynku 2,268  0,9454  

2.  Asortymentu  produktów filii 2,425  1,1310  

3.  Strategii badań i rozwoju (B+R) 2,307  1,0732  

4.  Strategii zakupów 2,841  1,0872  

5.  Strategii produkcji 2,995  1,1454  

6.  Strategii sprzedaży / marketingowej dla marek globalnych 2,564  1,1155  

7.  Strategii sprzedaży / marketingowej dla marek lokalnych 2,930  1,1679  

8.  Zarządzania finansami 2,720  1,0657  

9.  Zarządzania zasobami ludzkimi 3,773  1,0622  

Decyzje operacyjne  dotyczące: Ś OS  

1.  Działalności badawczo-rozwojowej 2,486  0,9687  

2.  Modyfikacji produktowych lub technologicznych (np. adaptacji do warunków 

działalności na rynkach w obsługiwanych przez filię krajach)  3,009  1,0303  

3.  Działalności zakupowej 3,530  0,8873  

4.  Działalności  produkcyjnej  3,711  0,9405  

5.  Sprzedaży / marketingu   marek globalnych 3,082  1,0555  

6.  Sprzedaży / marketingu marek lokalnych 3,586  0,9602  

7.  Czynności związanych z księgowością i finansami 3,689  0,8831  

8.  Czynności związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim 4,268  0,7701  

Ś - średnia, OS -odchylenie standardowe.  Skala: 1= brak autonomii, 5 = pełna autonomia filii zagranicznej  

Źródło: opracowanie własne 

 



Metoda i zmienne badania 

Badania pierwotne wśród przedsiębiorstw przeprowadzono z wykorzystaniem wspomaganych komputerowo 

wywiadów telefonicznych (CATI). Uczestnikami wywiadów byli dyrektorzy zarządzający i menedżerowie 

wyższego szczebla. Zakres czasowy badania obejmuje lata 2012-2017. Narzędziem badawczym był kwestionariusz 

wywiadu, w którym zastosowano różne formy pytań, tak aby uzyskać wiarygodne i rzetelne odpowiedzi. W 

kwestionariuszu najpierw proszono o podanie ogólnych danych o firmie, potem następowała część poświęcona 

sprawności innowacyjnej firmy i jej determinantom, wśród których ważne miejsce zajmowało wewnętrzne 

zakorzenienie filii. Do oceny zmiennych wykorzystano skalę Likerta. Definicje zmiennych wraz z ich 

operacjonalizacją zamieszczono w tabeli 3.  

 

Tabela 3. Konceptualizacja i operacjonalizacja zmiennych  

Zmienna                                                      Operacjonalizacja  

Sprawność 

innowacyjna 

Rezultat aktywności innowacyjnej, który ocenia się poprzez występowanie i poziom nowości 

poszczególnych typów innowacji – produktowych, procesowych i marketingowych. Do oceny 

wykorzystano skalę pięciostopniową, gdzie 1 oznacza znaczącą słabość firmy, a 5 oznacza 

znaczącą siłę. 

Zakorzenienie 

wewnętrzne  

Częstotliwość i trwałość powiązań filii z centralą, które mają znaczenie dla sprawności 

innowacyjnej tej filii. Ocena dokonywana z wykorzystaniem pięciostopniowej skali, gdzie 1 

oznacza ocenę najniższą, a 5 ocenę najwyższą. 

Źródło: opracowanie własne. 

Wyniki badania  

Menedżerowie uczestniczący w badaniu zostali zapytani o znaczenie ich powiązań z ich centralą oraz spółkami 

siostrzanymi dla sprawności innowacyjnej reprezentowanych przez nich filii. W pytaniach wykorzystano 

pięciostopniową skalę Likerta, gdzie 1 stanowiło najniższą ocenę, a 5 to ocena najwyższa. Okazuje się, że 

znaczenie powiązań ze spółką matką jest postrzegane jako ważniejsze niż więzi ze spółkami-siostrami (Tabela 4). 

Najwyższe znaczenie mają powiązania z centralą w obszarze innowacji produktowych i procesowych. Oceny 

wyniosły odpowiednio (3,930) oraz (3,964). Porównując ze sobą znaczenie powiązań filii ze spółkami siostrzanymi 

okazuje się, że za ważniejsze uważane są relacje ze spółkami-siostrami zlokalizowanymi zagranicą. Ocena 

ważności powiązań ze spółkami siostrzanymi zlokalizowanymi zagranicą wyniosła odpowiednio 3,559 dla 

innowacji produktowych oraz 3,367 dla innowacji procesowych. Jeśli chodzi o powiązania ze spółkami 

siostrzanymi działającymi w Polsce analogiczne oceny wyniosły 3,398 oraz 3,330 odpowiednio dla innowacji 

produktowych i procesowych. Znaczenie powiązań FZ z ich centralami i spółkami siostrzanymi w zakresie 

innowacji nietechnologicznych, które w prezentowanych badaniach utożsamiano z nowymi rozwiązaniami w 

zakresie logistyki, sprzedaży i marketingu wyniosło odpowiednio 3,630 dla centrali; 3,170 dla spółek siostrzanych 

ulokowanych w Polsce i 3,025 dla spółek funkcjonujących w innych krajach. Można zatem stwierdzić, że w 

odniesieniu do innowacji technologicznych ważniejsze są relacje ze spółkami zlokalizowanymi zagranicą, ale dla 

innowacji nietechnologicznych wyższej oceniane są relacje ze spółkami siostrami w Polsce (Tabela 4).  

 

Tabela 4. Znaczenie współpracy z jednostkami organizacyjnymi korporacji dla działalności/ sprawności 

innowacyjnej filii 

Podmioty 

współpracujące  

Innowacje produktowe – 

nowe lub mocno 

udoskonalone produkty 

Nowe metody 

produkcyjne i 

technologiczne know-

how 

Nowe rozwiązania w 

procesach logistycznych, 

sprzedażowych i 

marketingowych 

LW  Ś OS LW  Ś  OS LW  Ś  OS  

1.  Centrala PM  lub 

centrala regionalna  440  3,930  0,7092  440  3,964  0,7416  

 

440  

 

3,630  

 

0,9718  

2.  Siostrzane filie 

ulokowane w Polsce 88  3,398  1,0779  88  3,330  1,1216  

 

88  

 

3,170  

  

 

1,0637  

  

3.  Siostrzane filie w 

innych krajach 401  3,559  0,8229  401  3,367  0,8502  

 

401  

 

3,025  

  

 

0,8714  

  

LW – liczba wskazań; Ś – średnia; OS – odchylenie standardowe 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badan empirycznych 

 

Intensywność przepływów wiedzy w ramach sieci korporacyjnej została oceniona w przedziale od 3,000 do 3,600 

(przy wykorzystaniu skali od 1 = nie zachodzą przepływy, do 5=.bardzo intensywne przepływy). Zaskakujący może 

być wynik pokazujący, że ocena intensywności napływu wiedzy z centrali do spółek -córek w odniesieniu do innowacji 

technologicznych była tylko nieznacznie wyższa niż ocena odpływu wiedzy z filii do centrali w obszarze innowacji 



technologicznych. W relacjach ze spółkami siostrami ocena intensywności, a co się z tym wiąże  odpływu wiedzy była 

nieznacznie wyższa niż ocena napływu wiedzy od spółek siostrzanych (Tabela 5).  

 

 

Tabela 5. Przepływy wiedzy między podmiotami w sieci korporacyjnej PM a filią zagraniczną 

Przepływy wiedzy Innowacje 

produktowe – nowe 

lub mocno 

udoskonalone 

produkty 

Nowe metody 

produkcyjne i 

technologiczne know-

how 

Nowe rozwiązania w 

procesach 

logistycznych, 

sprzedażowych i 

marketingowych 

LW  Ś OS LW  Ś OS LW  Ś OS 

1.  Napływ wiedzy z centrali/centrali 

regionalnej PM do filii, który prowadzi 

do generowania innowacji  

419  

 

3,437  

 

0,6618  417  

 

3,659  

 

0,7430  

 

383  

 

3,316  

 

0,6447  

2.  Odpływ wiedzy z filii do centrali/ 

centrali regionalnej PM, który prowadzi 

do generowania innowacji 

419  

 

3,358  

 

0,6568  417  

 

3,626  

 

0,7430  

 

383  

 

3,345  

 

0,6797  

3.  Napływ wiedzy ze spółek siostrzanych 

zlokalizowanych w Polsce do filii, 

który prowadzi do generowania 

innowacji  

72  

 

3,486  

 

0,7871  
71  

 

3,451  

 

0,6277  

 

68  

 

3,324  

 

0,6094  

4.  Odpływ wiedzy z filii do spółek 

siostrzanych, zlokalizowanych w 

Polsce, który prowadzi do generowania 

innowacji 

72  

 

3,528  

 

0,8717  
71  

 

3,493  

 

0,6519  

 

68  

 

3,412  

 

0,7173  

5.  Napływ wiedzy ze spółek siostrzanych 

zlokalizowanych zagranicą do filii, 

który prowadzi do generowania 

innowacji  

357  

 

3,342  

 

0,5617  
343  

 

3,353  

 

0,5931  

 

293  

 

3,317  

 

0,5778  

6.  Odpływ wiedzy z filii do spółek 

siostrzanych, zlokalizowanych 

zagranicą, który prowadzi do 

generowania innowacji 

357  

 

3,563  

 

0,6131  
343  

 

3,359  

 

0,6373  

 

293  

 

3,307  

 

0,5978  

LW – liczba wskazań; Ś – średnia; OS – odchylenie standardowe 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badan empirycznych 

 

Sprawność innowacyjna badanych firm była oceniana z uwzględnieniem poziomu nowości poszczególnych 

typów innowacji. Badane filie rzadko generują innowacje, które są nowością w skali świata, częściej są to nowości 

dla Europy, a najczęściej są one nowością w skali Polski (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Sprawność innowacyjna filii zagranicznej [N=440]  

Poziom nowości innowacji Innowacje 

produktowe – nowe 

lub mocno 

udoskonalone 

produkty 

Nowe metody 

produkcyjne i 

technologiczne 

know-how 

Nowe rozwiązania w 

procesach 

logistycznych, 

sprzedażowych i 

marketingowych 

Ś  OS  Ś OS  Ś OS 

1.  Nowości na skalę światową 2,250  0,9285  2,443  1,1158  2,027  0,8822  

2.  Nowości na skalę europejską lub 

regionalną (regionu działania 

filii) 

2,748  1,0810  2,923  1,0296  2,445  0,9139  

3.  Nowości dla polskiego rynku  3,277  0,9619  3,266  0,9987  2,732  0,9597  

Ś – średnia; OS – odchylenie standardowe 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badan empirycznych 

 

Dyskusja i konkluzje 

 

Przyjmując perspektywę gospodarki w procesie transformacji weryfikowaliśmy wpływ zakorzenienia 

wewnętrznego filii zagranicznej na jej sprawność innowacyjną. Wyniki naszych badań nie są w pełni spójne z 



wynikami uzyskanymi przez J. Birkinshawa i in. oraz B. Ambosa i T.C Ambos.112 Wskazywali oni, że wewnętrzne 

relacje w przedsiębiorstwie międzynarodowym są bardzo wartościowe dla filii zagranicznych, zwłaszcza tych 

podmiotów, które charakteryzowały słabsze wyniki. Dodatkowo wyniki ich badań świadczyły, że filie zagraniczne 

są silnie zależne od zasobów i wiedzy centrali oraz siostrzanych spółek. By wyjaśnić uzyskane przez nas wyniki 

trzeba najpierw wskazać, że w naszym badaniu skupialiśmy się na znaczeniu powiązań FZ między centralą i 

spółkami siostrami wyłącznie w obszarze działalności innowacyjnej i związanej z tym zdolności innowacyjnej. 

Stąd też nasze wnioski ograniczają się do obszaru badań i rozwoju. Z tej perspektywy nasze obserwacje pozostają 

spójne z wynikami Damijana i in., które wskazują, że tylko filie zagraniczne zlokalizowane w nowych krajach 

członkowskich UE o wyższych wydatkach R&D i charakteryzujące się wyższy poziomem transferu wiedzy z 

centrali, osiągają wyższą produktową zdolność innowacyjną.113 Z tej perspektywy, w przypadku analizowanych 

filii intensywność napływu wiedzy z centrali i spółek siostrzanych, a także zaangażowanie badanych filii oceniamy 

jako niewystarczające.  

Menadżerowie analizowanych FZ są świadomi znaczenia wewnętrznych powiązań w PM dla kształtowania 

zdolności innowacyjnych ich filii. Wyniki te są zgodne z obserwacjami Gnyawali i in. oraz Crespo i in., którzy 

wskazują, że związki ze spółkami siostrami mogą usprawnić przepływy wiedzy pozwalające na budowanie 

kompetencji, poprawę innowacyjności filii i jej ogólnych wyników.114 Wyniki w zakresie omawianej zdolności 

innowacyjnej filii są kluczowe z perspektywy jej pozycji w przedsiębiorstwie międzynarodowym. 

Zhao i in., Horn i in., i Demeter i in. wskazują, że relacje wewnętrzne są warunkiem koniecznym do 

zaangażowania w relacje zewnętrzne.115 Stąd też filie, które nie doceniają znaczenia związków kooperacyjnych z 

centralą i siostrzanymi spółkami dla ich zdolności innowacyjnej (i ogólnej sprawności operacyjnej), nie są w stanie 

rozwinąć pogłębionych więzi innowacyjnych z partnerami zewnętrznymi. Zdolności innowacyjne analizowanych 

filii są w najlepszym wypadku umiarkowane, a w wielu przypadkach produkty wytwarzane przez FZ są 

przedmiotem eksportu przez sieci dystrybucji PM, stąd też filie te często nie stoją przed wyzwaniem adaptacji 

rozwiązań innowacyjnych do potrzeb rynku goszczącego, a w konsekwencji nie są poddane presji zbudowania 

sieci relacji z zewnętrznymi, lokalnymi partnerami. 

Wyniki naszych badań niosą kilka ważnych implikacji dla polityki gospodarczej i praktyki biznesowej. Po 

pierwsze, powstaje pytanie o trwałość zagranicznych inwestycji bezpośrednich napływających do Polski. 

Zagraniczne filie dedykowane do zadań związanych z produkcją, zakupami czy sprzedażą, a nie są w stanie 

podejmować zaawansowanych innowacji technologicznych, w konsekwencji są mniej wartościowymi jednostkami 

w ramach wewnętrznej sieci przedsiębiorstwa międzynarodowego niż filie wyposażone w zasoby wiedzy 

technologicznej i cechujące się wysoką sprawnością innowacyjną. Stosunkowo niski poziom zdolności 

innowacyjnych FZ zlokalizowanych w Polsce kwestionuje trwałość tych jednostek. Relatywnie niski poziom 

istotności wewnętrznych relacji dla sprawności innowacyjnej filii zagranicznych może również odzwierciedlać 

niską zdolność absorpcyjną tychże podmiotów, lub też politykę centrali wobec filii zlokalizowanych w gospodarce 

post-transformacyjnej. 

Wyniki naszych badań zdają się wskazywać na te uzasadnienia. W tym świetle zlokalizowane w Polsce filie 

zagraniczne wydają się mało ważnymi partnerami w sieci innowacji przedsiębiorstw międzynarodowych, a 

pozostałe jednostki przedsiębiorstw międzynarodowych nie są od nich silnie zależne. To deprecjonuje rolę 

zlokalizowanych w Polsce filii zagranicznych w globalnych łańcuchach wartości. Stąd też zagraniczne filie 

powinny rozwinąć relację z centralą i spółkami siostrami i wykorzystać wynikającą z nich wiedzę do tworzenia 

innowacyjnych rozwiązań. Poprawa relacji wewnętrznych powinna ułatwić polepszenie zdolności filii 

zagranicznych do uczestniczenia w procesie generowania wartości i umożliwić filiom wzrost udziału aktywów o 

wysokiej wartości dodanej (w tym tych o charakterze relacyjnym), a także realizację działań pozwalających na 

                                                 
112 Birkinshaw J., Hood N., Jonsson S., Building firm-specific advantages in multinational corporations: the role 

of subsidiary initiative, "Strategic Management Journal” 1998, nr 19(3). Ambos B., Ambos T. C., Location choice, 

management and performance of international R&D investments in peripheral economies, "International Journal of 

Technology Management” 2009, nr 48(1). 
113Damijan J. P., Kostevc C., Rojec M., Does foreign subsidiary’s network status impact its innovation activity?, 

MICRO-DYN, EU Sixth Framework Programme, Working Paper No. 27/10, 2010. 
114 Gnyawalị D. R., Singal M., Mu S., “C.” Knowledge ties among subsidiaries in MNCs: A multi-level 

conceptual model, "Journal of International Management” 2009, nr 15(4). Crespo C. F., Griffith D. A., Lages L. F., The 

performance effects of vertical and horizontal subsidiary knowledge outflows in multinational corporations, 

“International Business Review” 2014, nr 23(5). 
115 Zhao X., Huo B., Selen W., Yeung J. H. Y., The impact of internal integration and relationship commitment 

on external integration, “Journal of Operational Management” 2011, 29(1). Demeter K., Szasz L. Racz B.-G., The impact 

of subsidiaries’ internal and external integration on operational performance, “International Journal of Production 

Economics” 2016, nr 182. Horn P., Scheffler P., Schiele H., Internal integration as a pre-condition for external 

integration in global sourcing: asocial capital perspective, ”International Journal of Production Economics” 2014,  nr 

153. 



zwiększenie siły przetargowej pozwalającej na podniesienie poziomu autonomii w kreowaniu elastycznych 

strategii. 
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Streszczenie: 

Założenia normatywne w uproszczeniu dotyczą tego, które stany faktyczne uznajemy za tworzące po stronie 

podatników nierealizowany przez nich obowiązek podatkowy, przejawiający się w skali makro w owej luce.  Założenie 

normatywne kształtują zatem pewien wzorzec określający wielkość powinnego podatku, a różnica pomiędzy tym 

wzorcem, a podatkiem faktycznie uzyskanym stanowi lukę. Najbardziej oczywistym wzorcem wydaje się być 

obowiązujące i stosowane prawo podatkowe. Tak jednak nie jest. Stosowany wzorzec jest dalej idący i ma swoje źródło 

w intuicjach sprawiedliwościowych, które można zidentyfikować w raportach.  W pierwszej części zatem omówione są 



podstawowe koncepcje odnoszące się do sprawiedliwości podatkowej, a to utylitarystyczna, libertariańska oraz 

proceduralna. Druga część poświęcona jest identyfikacji szczegółowych założeń normatywnych na przykładzie raportu 

PIE. W tym przypadku to nie nieopodatkowane dochody szarej strefy kreują ową lukę, ale przede wszystkim dochody 

które podatnicy wykazują w swoich sprawozdaniach finansowych, a których z jakiś powodów nie traktują jako bazę 

podatkową. Zdaniem autorów raportu luka jest zatem wynikiem tzw. optymalizacji podatkowej, którą tym samym 

oceniają negatywnie (nomen omen tytułując raport „Horyzont optymalizacji”). W ramach owej optymalizacji, autorzy 

(przynajmniej w warstwie retorycznej) wyróżniają: 1) Optymalizację podatkową zgodną z celami ustawy (legalna i 

etyczna, ergo nie tworząca luki), 2) unikanie opodatkowania (legalne ale nieetyczne), 3) uchylanie się od 

opodatkowania (nielegalne i nieetyczne). Szacowanie luki zatem wydaje się silnie zależeć od kwalifikacji określonych 

mechanizmów zmniejszania dochodów do grupy 2 i 3. Kwalifikacja taka jest jednak podporządkowana owym, nie 

zawsze oczywistym intuicjom sprawiedliwościowym, opartym głównie na sprawiedliwości utylitarystycznej. Dla 

przykładu autorzy za naganne uznają następujące mechanizmy zmniejszania dochodu do opodatkowania: - wybór 

prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej (spółka transparentna podatkowo v. podlegająca CIT), - wybór 

formy finansowania działalności (kapitał v. dług), - odliczanie strat z lat ubiegłych, - wykorzystywanie zwolnienia z 

opodatkowania dywidend. Naganna ocena tych mechanizmów, niezależna od ich legalności przekłada się na określone 

komponenty szacowanej luki. Szczególnym komponentem luki jest tzw. luka KAS, szacowana w oparciu o wyniki 

przeprowadzanych kontroli podatkowych. Tu przyjmowane założenia normatywne odnoszą się do aspektów 

sprawiedliwości proceduralnej. W podsumowaniu wskazuję, że ujęcie szacunków luki z punktu widzenia 

sprawiedliwości libertariańskiej oraz z uwzględnieniem sprawiedliwości proceduralnej prowadzi do istotnej jej redukcji 

z 50 mld zł w roku 2015 do co najwyżej 1,5 mld.  

Słowa kluczowe: sprawiedliwość podatkowa, luka podatkowa, optymalizacja podatkowa, unikanie opodatkowania, 

założenia normatywne 

Abstract: 

Normative assumptions refer to our judgements on facts evoking the (unfulfilled) tax duty of the taxpayers. Normative 

assumptions shape certain standard or benchmark which determined the amount of due tax and the difference between 

the benchmark and tax actually collected is a tax gap. The most apparent benchmark should be the applicable law. But it 

is not. Applied benchmark goes beyond the law and has its sources in justice intuitions, which may be identified in 

reports. So in the first part, basic concepts of tax justice being utilitarian, libertarian and procedural are outlined. The 

second part is devoted to the identification of the particular normative assumptions based on the exemplary report on 

the tax gap in CIT of PIE. In this case, they are not the untaxed incomes of the shadow economy which create the gap, 

but first and foremost incomes revealed in the taxpayer’s financial reports, which for some reasons are not considered 

taxable. According to the report’s authors, the gap is thus the consequence of the so-called tax optimisation, which is 

judged negatively (btw. the title of the report is “The optimisation horizon”). In the optimisation the authors (at least in 

the rhetoric layer) distinguish 1) the optimisation compliant to the objectives of the law (legal and ethical so not 

creating the gap), 2) tax avoiding (legal but unethical), 3) tax evasion (illegal and unethical). Estimating the gap seems 

to be strongly dependent on the qualification of the taxpayer’s behaviour under the pp. 2 and 3. Such a qualification is, 

however, strongly subordinated to those, not always transparent justice intuitions, based on the utilitarian justice. For 

example the authors consider the following tax reducing mechanisms as being unfair: - the choice of the legal form of 

carrying on business (tax transparent company v. corporate income taxpayer), - the choice of the legal form of financing 

the business (equity v. debt), - tax credit for tax losses from past tax periods, - tax exemption for dividends. Negative 

assessment of those mechanisms, independent on their lawfulness, reflects the components of the estimated gap. The 

specific component of the gap is the so-called KAS (national revenue administration) gap, estimated on the basis of the 

official tax audits results. In this case, normative assumptions relate to the procedural justice. In summary I claim that 

providing the gap were approached from the view of libertarian and procedural justice it should be reduced from 50 

billion PLN in 2015 to at most 1,5 billion.  

Keywords: tax justice, tax gap, tax optimisation, tax evasion, normative assumptions 

 

Wprowadzenie 
Liczenie luki podatkowej w jakimkolwiek podatku sprowadza się do odpowiedzi na pytanie: Jaka kwota podatku 

powinna  była  wpłynąć do budżetu państwa (gminy) w danym okresie rozliczeniowym, a jaka faktycznie wpłynęła? 

Niniejszy tekst jest o owej powinności, czyli o pewnym abstrakcyjnym wzorcu normatywnym, który konstruują autorzy 

szacunków takich luk, wedle którego wyliczają kwotę należnego (powinnego) podatku. Skąd bierze się ów normatywny 

wzorzec, co go kształtuje i jak wpływa na owe szacunki? Najbardziej oczywista odpowiedź, iż wzorcem tym jest 

obowiązujące materialne prawo podatkowe wyznaczające granice opodatkowania jest jednocześnie najbardziej 

nietrafna, w szczególności w obszarze  podatków dochodowych. Zarówno bowiem w tytułowym raporcie PIE (Polski 

Instytut Ekonomiczny, 2019), jak i w opracowaniu metodologicznym Komisji Europejskiej (FISCALIS Tax Gap 

Project Group (FPG041), 2018) jak też w analizach OECD dotyczących tzw. działań BEPS116 obok dochodów 

                                                 
116 BEPS czyli base erosion and profit shifting odnosi się do strategii planowania podatkowego podejmowanego 

najczęściej przez multinarodowe koncerny, które wykorzystując lokalizacje swoich spółek z grupy w różnych 

jurysdykcjach zaniżają podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym w krajach o wysokiej stawce podatku i 



nieujawnionych (niezadeklarowanych) lub zadeklarowanych błędnie czyli niezgodnie z ustawą (tax fraud i tax evasion) 

wyróżnia się jeszcze optymalizację podatkową (tax avoiding), która jest zgodna lub pozornie zgodna z ustawą ale 

niezgodna z jej celami (niemoralna). Co najmniej tyle autorzy raportów przyznają wprost. Czym głębiej jednak 

wchodzi się w metodykę takich szacunków, tym więcej odkrywa się mniej lub bardziej ukrytych i uświadamianych 

założeń normatywnych kształtujących ów wzorzec, które silnie wpływają na wynik końcowy. Wstępna hipoteza jest 

taka, że bierze się on najczęściej z pewnych intuicji sprawiedliwościowych, zwykle indywidualnych i niekoniecznie 

szeroko podzielanych w społeczeństwie, niekoniecznie też uświadamianych, które bardzo istotnie kształtują wielkość 

szacunku.  

 

SPRAWIEDLIWOŚĆ PODATKOWA 117 
Pojęcie sprawiedliwości podatkowej w podręcznikach do finansów publicznych traktowane jest dość wąsko i odnosi się 

głównie do redystrybucyjnej funkcji podatków. Z tego punktu widzenia rozróżnia się sprawiedliwość horyzontalną 

(równi traktowani mają być równo) oraz wertykalną (nierówni mogą być traktowani nierówno). Takie ujęcie uważam 

jednak za zbyt wąskie i opowiadam się za szerokim przyjęciem, że każdy sąd normatywny dotyczący obowiązku 

podatkowego (jego konstrukcji, sposobu realizacji ale także reakcji na uchylanie się) winien być traktowany jako 

element owej sprawiedliwości. Z tego punktu widzenie bliskie mi jest ujęcie Brzezińskiego, który wyróżnia: 

1. Sprawied liwość wymienną , odnoszącą się do tzw. teorii korzyści lub wymiany świadczeń, według której 

uzasadnieniem obciążeń podatkowych są wzajemne świadczenia uzyskiwane przez podatnika od państwa. 

Sprawiedliwe obciążenie to takie, które jest adekwatne do owych świadczeń. Na drugim końcu jest jednak teoria 

zdolności płatniczej (współcześnie dominująca), która odrywa wielkość obciążeń od uzyskiwanych korzyści, a zwraca 

uwagę wyłącznie na zdolność do ponoszenia tych obciążeń.  

2. Sprawied liwość proceduralną , która odnosi się do konstruowania sprawiedliwej procedury 

dobrowolnego lub przymusowego realizowania obowiązku podatkowego. 

3. Sprawied liwość retrybutywną , odnoszącą się do zinstytucjonalizowanej reakcji sankcyjnej na 

naruszenia norm regulujących opodatkowanie. 

Tylko ta pierwsza dotyczy rozkładu ciężarów publicznych i ewentualnych benefitów na poszczególnych podatników i 

tylko ta pierwsza jest najczęściej (jeśli w ogóle) przedmiotem zainteresowania ekonomistów. Dwie pozostałe 

pozostawione są prawnikom, choć nie do końca słusznie, gdyż odpowiednia procedura oraz reakcja sankcyjna silnie 

przenosi się rozkład ciężarów publicznych.  

Koncepcji sprawiedliwości, które w jakikolwiek sposób można by odnieść do kwestii rozkładu ciężarów publicznych, 

do kwestii sprawiedliwej procedury czy do kwestii sprawiedliwej retrybucji jest wiele, niemniej tam gdzie ekonomiści 

wykazują nimi zainteresowanie, można je w dużym uproszczeniu zredukować do dwóch: koncepcji utylitarystycznej i 

libertariańskiej (Saez i Stantcheva, 2016). Ta pierwsza, zgodnie z założeniami jej twórców Jeremiego Benthama  i 

Johna Stuarta Milla (Mill, 2013), skupiać się będzie na maksymalizacji użyteczności społecznej nie zważając przy tym 

na ewentualną, uboczną redukcję użyteczności poszczególnych jednostek. Przy założeniu, że nie ma szczególnych 

powodów (związanych z użytecznością), dla których powinniśmy jednostki dzielić na jakieś mniej lub bardziej 

uprzywilejowane grupy, stanem idealnym jest efektywnie równy rozkład użyteczności, a to oznacza, że jeśli jednostki 

dysponują majątkiem który różnicuje ową użyteczności, to system podatkowy winien te różnice wyrównać. 

Utylitarystom bliska będzie teoria zdolności płatniczej jako podstawa określania wysokości ciężaru podatkowego. 

Utylitaryzmem zatem podszyte są wszelkie postulaty zmierzające do silnie progresywnego opodatkowania osób o 

najwyższych dochodach i majątku, progresywnego opodatkowania nadmiernej konsumpcji (podatki akcyzowe) jak też 

szeregu zwolnień podatkowych dla osób w dolnej skali zamożności. Utylitaryzm stoi też za wszelkimi pragmatycznymi 

postulatami optymalizującymi koszty poboru podatków jak też koszty reakcji karnej. Fakt, iż jakaś grupa podatników 

pozostanie bezkarna jest tu bez znaczenia, o ile tylko sumaryczna (lub przeciętna) użyteczność społeczna wzrośnie.  

Na drugim końcu tych rozważań znajdują się koncepcję libertariańskie, dla których (znowu w uproszczeniu) nie tyle 

istotna jest końcowa dystrybucja użyteczności co ochrona, traktowanych często jako naturalne, praw i wolności 

obywatelskich. Libertarianom zatem bliska będzie teoria korzyści lub wymiany świadczeń, gdzie płacona danina jest 

ekwiwalentem wzajemnych świadczeń otrzymywanych od państwa. W ślad za tym płacący więcej mogą więcej się 

domagać. Libertarianizm stoi także za zasadą sprawiedliwości horyzontalnej, zasadą ochrony źródeł opodatkowania, 

majątku podatnika, niekonfiskatoryjności podatku. Z libertarianizmu także wywodzi się istotna część zasad 

technicznych, obejmujących reguły tworzenia prawa podatkowego i reguły prowadzenia postępowania podatkowego, 

gdzie priorytetem jest ochrona praw i wolności podatnika.  

Ekonomiści zajmujący się finansami publicznymi będą mieli tendencję przy kształtowaniu obowiązków podatkowych 

do kierowania się sprawiedliwością utylitarystyczną. Nie do końca jest to jednak odzwierciedlane w intuicjach 

                                                 
przesuwają odpowiednią część zysków do krajów niskoopodatkowanych. Po kryzysie finansowym 2008 r. kraje G20 oraz 

OECD zdecydowały o podjęciu działań międzynarodowych mających przeciwdziałać temu zjawisku. Od tego czasu 

OECD opracowało 15 działań, stanowiących rekomendację co do regulacji krajowych i międzynarodowych. Szczegóły 

dostępne są na stronie https://www.oecd.org/tax/beps/.  
117 O sprawiedliwości podatkowej piszę znacznie szerzej w tekście „Sprawiedliwość podatkowa” który 

zamieszczony został w: Metaekonomia tom II. Zagadnienia z filozofii makroekonomii, Copernicus Center Press, Kraków, 

2019 (aktualnie w druku).  

https://www.oecd.org/tax/beps/


społecznych, gdzie w badaniach opartych na analizie przypadków, dominuje podejście libertariańskie (Saez i 

Stantcheva, 2016).  

W analizach ekonomicznych zwykle jednak zaniedbuje się trzecie podejście do kwestii sprawiedliwości podatkowej, 

czyli sprawiedliwość proceduralną. Wywodzi się ono z jednej strony z kontraktarianizmu (Rawls, 1994), a z drugiej 

strony z pewnego odłamu myśli liberalnej, który nie traktuje praw i wolności jako naturalnie przypisanych 

człowiekowi, ale raczej jako element zmiennego porządku kulturowego, który w określonych realiach okazał się być 

adaptacyjny, prowadząc do istotnego wzrostu użyteczności społecznej (Hayek, 1983), (McCloskey, 2016). Ten odłam 

myśli liberalnej zakłada także, że nasze intuicje moralne są zmienne i tworzą się nie w oparciu o jakiś transcendentny 

fundament (biologiczna konstrukcja lub prawo moralne nadane przez Boga), ale metodą bottom-up w oparciu o 

napotykane przypadki i ich ocenę ad casu, które są następnie uogólniane w formę bardziej abstrakcyjnych dyrektyw i 

testowane pod kątem adaptacyjności (Churchland, 2013), (Quine, 1986).  

Nie wchodząc głębiej w te koncepcje pozwolę sobie zredagować następujące postulaty: 

1. Systemu podatkowego nie da się oprzeć na jednej, wybranej teorii sprawiedliwości. Taka teoria sprawiedliwości 

nie jest potrzebna. Kluczowe wydaje się raczej eliminowanie dostrzeżonych ad casu niesprawiedliwości (Sen, 

2009). 

2. Nasze oceny sprawiedliwościowe ewoluują wraz z całym systemem oraz wraz z całym hayekiańskim 

porządkiem rozszerzonym. Nie da się ich całkiem od owego porządku oderwać. Nie da się stworzyć koncepcji 

sprawiedliwości, która transcendowałaby ów porządek i stanowiła obiektywne i niezależne źródło naszych ocen 

normatywnych. Oceny te tworzą się dynamicznie, raczej poprzez obserwację i agregację poszczególnych 

przypadków niż uprzednie przyjęcie abstrakcyjnych reguł.  

3. System sprawiedliwości podatkowej nie może być oparty tylko na analizie dominujących intuicji społecznych, 

co nie znaczy to, że można je całkowicie ignorować. Winny one stanowić istotny punkt odniesienia nie tylko z 

uwagi na konieczność hołdowania koncepcji umowy społecznej czy też zasady partycypacji, ale przede 

wszystkim z uwagi na pewien pragmatyzm. Szeroko akceptowalny system redystrybucji sprzyja dobrowolności 

ponoszenia danin publicznych i redukuje koszty ich poboru (Kirchgässner 2001).  

4. Jako że nasze sądy sprawiedliwościowe kształtują się raczej wedle zasady bottom-up, a rozstrzygając określone 

przypadki rozkładu danin publicznych, zwracamy głównie uwagę na faktyczne skutki danych regulacji, a nie ich 

postulowane efekty lub też abstrakcyjne prawa, które winny być realizowane niezależnie od efektów, przy 

analizie powinności podatkowych kluczowa jest choćby niedoskonała i hipotetyczna analiza ich skutków, co jest 

możliwe tylko przy uwzględnieniu spodziewanych efektów behawioralnych (czyli reakcji podatników na daną 

powinności). 

5. Z uwagi na powyższe, szczególna waga winna być przyłożona do dyrektyw sprawiedliwości proceduralnej, 

obejmującej zarówno dyrektywy tworzenia prawa podatkowego, jak i dyrektywy jego stosowania, zwłaszcza w 

przypadku sporów podatników z organami administracji podatkowej.  

Luka w CIT 
Jednym z bardziej obszernych opracowań dotyczących definicji luki podatkowej oraz metodologii jej liczenia jest 

raport grupy FISCALIS Komisji Europejskiej, który zresztą jest obszernie przywoływany w raporcie PIE (FISCALIS 

Tax Gap Project Group (FPG041), 2018). Zgodnie z nim pojęcie luki podatkowej obejmuje zarówno nieintencjonalne 

działania podatników, takie jak błędy i pominięcia, jak i działania zamierzone takie jak oszustwa podatkowe, uchylanie 

się i unikanie opodatkowania (FISCALIS Tax Gap Project Group (FPG041), 2018, str. 8). Luka podatkowa stanowi 

różnicę pomiędzy wpływami podatkowymi jakie powinny  wystąpić, a tymi jakie faktycznie wystąpiły w danym 

okresie, w danej jurysdykcji lub regionie (FISCALIS Tax Gap Project Group (FPG041), 2018, str. 11). Kluczowym 

elementem zatem, tak jak wyżej zostało to wskazane jest identyfikacja właściwego benchmarku, wzorca 

normatywnego, określającego jakie powinny być owe wpływy podatkowe. Pewną pomocą w identyfikacji benchmarku 

są możliwe przyczyny luki podatkowej, które raport charakteryzuje następująco: 

1. Niejasne prawo, pomyłki podatników wynikające z niedbalstwa, różnice w interpretacji, brak wiedzy podatkowej 

które prowadzą do różnicy pomiędzy podatkiem zamierzonym a faktycznie uzyskanym. Ten punt jest znamienny, 

gdyż kładzie on nacisk na proceduralne przyczyny luki, które w zasadzie są nieobecne w raporcie PIE.  

2. Niewypłacalność prowadząca do nieskutecznej egzekucji zaległości podatkowych, nawet pomimo ich prawidłowego 

zadeklarowania.  

3. Zamierzone działania podatników, które podzielić można na oszustwa podatkowe oraz uchylanie się od 

opodatkowania, które stanowią niezgodne z prawek ukrywanie lub zaniżenie dochodów, zawyżanie kosztów 

uzyskania przychodów, jak też oszukańcze korzystanie z ulg podatkowych oraz unikanie opodatkowania (tudzież 

optymalizację podatkową).  

Ten ostatni punkt, który w Raporcie PIE wysuwa się na czoło i jest prezentowany jako podstawowa przyczyna luki 

podatkowej, w Raporcie KE definiowany jest jako „takie ułożenie interesów podatnika których celem jest redukcja 

zobowiązania podatkowego, i które chociaż mogłoby być zgodne z ustawą jest zwykle w sprzeczności z celami, które 

ustawa ta zamierza osiągnąć (FISCALIS Tax Gap Project Group (FPG041), 2018, str. 11).” Raport PIE wyraźnie przy 

tym rozdziela kryterium legalności i etyczności określonych działań podatnika, uznając, że owe najbardziej 

problematyczne „unikanie opodatkowania” polega na „podejmowaniu działań pozornie zgodnych z literą prawa, ale 

wbrew celom ustawy (działania sztuczne)” i zgodnie z tabelą na str. 11 jest ono legalne ale nieetyczne. Tym samym w 



obu raportach takie działania stanowią negatywny element wzorca normatywnego (benchmarku), określającego jakie 

powinny być wpływy podatkowe.  

 

Założenia normatywne 
Powyższa definicja luki podatkowej wynika z pierwszego istotnego założenia normatywnego, wedle którego kryterium 

przestrzegania prawa podatkowego nie jest jedynym elementem przyjętego wzorca. Ekonomiści szacujący lukę 

oczekują od podatników identyfikacji zamierzonych celów ustawy i postępowania zgodnie z nimi. Jest to wyraz bardzo 

charakterystycznego dla ostatniego okresu przesunięcia od libertariańskiej sprawiedliwości podatkowej do 

utylitarystycznej. Ta pierwsza kładzie bowiem nacisk na ochronę praw podatnika, który nawet jeśli nadużywa regulacji 

ustawowych, winien być chroniony przed ewentualnymi nadużyciami interpretacyjnymi władzy. Dla tej drugiej 

priorytetem jest odpływ potencjalnych dochodów wskutek „sztucznych” działań podatników i tym samym redukcja 

użyteczności danej społeczności. Konsekwencją tego przesunięcia są działania BEPS podejmowane przez OECD, 

sprowadzające się do szeregu rekomendacji w zakresie rozwiązań prawnych, mających na celu przeciwdziałanie 

agresywnej optymalizacji. Implementacja tych działań prowadzi jednak do absorbcji przez system prawny rozwiązań, 

które swoje źródło mają w negatywnej ocenie moralnej określonych zachowań podatników. Wyraża się to przede 

wszystkim we wprowadzeniu do ustaw oraz do umów międzynarodowych szeregu ogólnych klauzul antyabuzywnych 

(GAAR – general anti-abusive rules). Ich konstrukcja zawsze stanowi pewien kompromis pomiędzy poziomem 

uznaniowości władzy, a ochroną praw podatnika. Projektodawcy z jednej strony doprecyzowują, które działania 

sztuczne uznawane być mogą za nadużycia, wprowadzają dodatkowe kryterium braku lub pomijalnej funkcji 

uzasadnienia gospodarczego danych działań, a z drugiej strony wprowadzają ograniczenia proceduralne co do 

stosowania tych klauzul. W Polsce wyrazem tego ostatniego jest Rada do spraw Przeciwdziałania Unikaniu 

Opodatkowania z określonymi kompetencjami w ramach procedury kontrolnej oraz wyłączna kompetencja Ministra 

Finansów do prowadzenia takich postępowań. W obu raportach ani ów kompromis, ani owe ograniczenia proceduralne 

nie znajdują odzwierciedlenia.  

W raporcie PIE zresztą owo szeroko rozumiane unikanie opodatkowania wysuwa się na plan pierwszy, tak jakby 

stanowiło ono podstawową przyczynę ewentualnej luki CIT. Na str. 14 znajdujemy tabelę „Wybrane grupy 

mechanizmów mających na celu zmniejszenie dochodu do opodatkowania”, gdzie spośród 11 opisanych tam 

mechanizmów, jedynie dwa mogą być uznane za niebudzące kontrowersji, a to kwestia cen transferowych (czyli 

zawyżanie lub zaniżanie cen w relacjach z podmiotami powiązanymi celem przesunięcia zysków do niżej 

opodatkowanych jurysdykcji) oraz kwestia ukrywania przychodów, czyli faktycznego oszustwa podatkowego. 

Pozostałe mechanizmy są co najmniej kontrowersyjne lub wprost oparte na intuicjach moralnych niewiele mających 

wspólnego z obowiązującym prawem. Szczególnie rażące są np.: 

1. Sposób finansowania działalności gospodarczej tj. finansowanie kapitałem dłużnym pozwalające na obniżenie 

podstawy opodatkowania o naliczone odsetki (w domyśle w miejsce finansowania wkładami wspólników czyli 

kapitałem założycielskim)118.  

2. Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej, ze wskazaniem przykładowo na wybór spółki komandytowej 

(w domyśle zamiast spółki będącej podatnikiem CIT) , która pozwala uniknąć podwójnego opodatkowania w sensie 

ekonomicznym119.  

3. Prawnie dozwolone odliczanie strat z lat ubiegłych, gdzie z przykładowych opisów wynika, że jako naganne 

traktowane są transakcje majątkowe kreujące stratę podatkową, którą można odliczyć od dochodu operacyjnego, jak 

też nabywanie spółek z uprzednio zadeklarowaną stratą. 

4. Nadużywanie (?) zwolnienia podatkowego od dywidendy, gdzie z opisu wynika, że chodzi m.in. o wykorzystywanie 

podmiotów pośredniczących do wypłaty dywidendy120. 

                                                 
118 W większość krajów obowiązują ścisłe reguły tzw. cienkiej kapitalizacji które określają w jakiej części 

odsetki od długu mogą obniżyć postawę opodatkowania. Jednak w tych granicach taka forma finansowania jednolicie 

traktowana jest jako domena swobodnego wyboru wspólników.  
119 Wybór formy prowadzonej działalności gospodarczej jest domeną swobodnego uznania przedsiębiorcy i 

nawet jeśli wybór ten jest podporządkowany celom podatkowym, to nikomu jak do tej pory nie przyszło do głowy aby 

traktować to jako formę obejście przepisów prawa podatkowego. Problem ten jednak jest istotnie szczególnie widoczny 

w Polsce, gdzie pomiędzy efektywnym opodatkowaniem dochodu wspólników spółki z o.o. i spółki komandytowej 

zachodzi znacząca różnica (34,39% v.19%). W wielu krajach różnica ta nie jest aż tak znacząca ze względu na 

progresywne opodatkowanie dochodów osób fizycznych, włączając w to przedsiębiorców. W efekcie według danych 

GUS na dzień 30.06.2019 zarejestrowanych spółek cywilnych, partnerskich, jawnych i komandytowych było niemal tyle 

co spółek z o.o. (351 tys. v. 385 tys.). 
120 Prawdopodobnie chodzi tu o sytuację, w której w ramach multinarodowego holdingu tworzone są spółki 

holdingowe do zarządzania inwestycjami w określonym obszarze geograficznym. Np. Irlandia jest powszechnie 

wykorzystywane przez inwestorów z USA jako lokalizacja takich spółek na Unię Europejską, głównie z tego powodu, że 

przy transferze dywidendy do USA nie pobiera podatku u źródła, a dywidendy otrzymywane od innych spółek unijnych 



Powyższe przykłady są tym bardziej istotne, że pomimo iż opisują one działania podatników zgodne z prawem, to i tak 

zostaną wykorzystane do kalkulacji luki CIT w raporcie PIE, tym samym  dodatkowo zawyżając przyjęty wzorzec 

normatywny względem obowiązującego prawa.   

Nieintencjonalne działania podatników, ich pomyłki lub niewypłacalność jako powód luki są zasadniczo pomijane. Jest 

to szczególnie wyraźne we fragmencie w którym wskazuje się na możliwe sposoby redukcji luki, gdzie na plan 

pierwszy wysuwa się retrybucja, efektywność kontroli i domiarów podatkowych oraz reakcja karna (Polski Instytut 

Ekonomiczny, 2019, str. 12). Kwestia przejrzystego prawa, jasnych zasad jego interpretacji jak też morale 

podatkowego, które jest podstawowym elementem sukcesu w poborze podatków (Kirchgässner, 2001), są pomijane. 

Powyższe stanowi drugie, istotne założenie raportu PIE: Podatnicy są traktowani są jednolicie jak podatkowi oszuści, a 

w najlepszym wypadku kombinatorzy. Konsekwencją tegoż jest podejrzliwe podejście do korzystania przez nich z 

jakichkolwiek ulg i przywilejów podatkowych, które przy wyliczaniu luki maksymalnej są eliminowane. Efekt ten ma 

kolosalny wpływ na wysokość owej luki. Przedstawiają to równania na str. 22 na podstawie których wyliczana jest 

Luka Bazowa minimalna (LBmin) oraz Luka Bazowa maksymalna (LBmax). W tej drugiej dochód obliczeniowy (DO) nie 

jest pomniejszany o prawnie dozwolone odliczenia oraz straty z lat ubiegłych. Sami autorzy przyznają, że „Wynika to z 

założenia, że wszystkie odliczenia zostały zastosowane niezgodnie z literą prawa (Polski Instytut Ekonomiczny, 2019, 

str. 22).” Po zastosowaniu odpowiedniej stawki podatku, zawyżenie luki podatkowej wynikające z tego założenia 

normatywnego w kolejnych latach wynosi: 2015 – 11,6 mld zł, 2016 – 9,7 mld zł i w 2017-  10,4 mld zł.  

Kwotowo największym problemem w szacowanej luce podatkowej jest założenie przyjęte powyżej w pkt. 1, tj. wybór 

formy prowadzenia działalności gospodarczej jako mechanizm nagannej optymalizacji podatkowej. Autorzy zdają się 

bowiem  milcząco zakładać w związku z powyższym, że całość zintytucjonalizowanej działalności gospodarczej 

powinna być opodatkowana podatkiem CIT i jeśli nie jest (tak jak w przypadku spółek osobowych wskazanych w 

przypisie 4, to wpływa to na rozmiar luki podatkowej liczonej na podstawie rachunków narodowych. Już na pierwszy 

rzut oka zresztą, prezentowane wyliczenia owej luki wydają się zadziwiające. W 2017 r wpływy z CIT wyniosły 29.8 

mld zł121. Wyliczona luka powiększona o rzeczywiste przychody z CIT prowadzi do wniosku, że owa luka mieści się, w 

przedziale 26,9 a 46,8 proc122. Jak odniesiemy to zaś do roku 2015, który według raportu był pod tym względem 

najgorszy, to luka wynosiła wówczas 50 mld zł, co przy rzeczywistych wpływach z CIT w wys. 25,8 mld zł, daje 66%. 

Do budżetu państwa zatem nie wpłynęło 2/3 należnych podatków. Trudno uwierzyć, że mamy aż tylu nieuczciwych 

podatników123. Osobliwe są także porównania luki rok do roku. Zgodnie z raportem PIE luka minimalna (czyli 

uwzględniająca prawnie dozwolone odliczenia) wyliczona na podstawie rachunków narodowych w roku 2015 wyniosła 

32,4 mld zł124. W roku 2016 luka ta zmalała do 3,6 mld zł czyli o 28,8 mld zł. Należałoby się zatem spodziewać 

skokowego wzrostu wpływów do budżetu, tymczasem faktycznie wzrosły one raptem o 0,57 mld zł. Skąd takie 

rozbieżności? Zasadniczym problem jest wielkość bazowa, od której wychodzi się szacując lukę w oparciu o rachunki 

narodowe, którą jest tzw. nadwyżka operacyjna brutto. Zgodnie z definicją w słowniku pojęć na stronie internetowej 

GUS jest ona: „pozycją bilansującą w rachunku tworzenia dochodów, powstaje w wyniku skorygowania produktu 

krajowego brutto o transakcje związane bezpośrednio z procesem produkcji (tj. koszty związane z zatrudnieniem, 

podatki pomniejszone o dotacje związane z produkcją i importem)”125. Nadwyżkę operacyjną liczy się w odniesieniu do 

sektora przedsiębiorstw, który dzieli się na finansowe i niefinansowe. Przedsiębiorstwa finansowe to w zasadzie bez 

wyjątku płatnicy CIT (spółki akcyjne oraz spółdzielnie). Jednak zgodnie z metodyką GUS: 

„Do sektora przedsiębiorstw niefinansowych zaliczono: 

a) Jednostki osób prawnych (niezależnie od liczby pracujących) prowadzące działalność gospodarczą, m.in. 

przedsiębiorstwa państwowe, przedsiębiorstwa komunalne, spółki (akcyjne i z.o.o.), spółdzielnie, przedsiębiorstwa 

zagraniczne drobnej wytwórczości. 

b) Jednostki organizacyjne niemające osobo wości  p rawnej  (niezależnie od liczby pracujących): − państwowe 

jednostki organizacyjne, spółki jawne, komandytowe i cywilne, 

− osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, z wyłączeniem 

indywidualnych gospodarstw rolnych (Główny Urząd Statystyczny, 2019, str. 273).” 

                                                 
korzystają ze wspólnotowego zwolnienia. Tyle tylko, że praktyka taka, traktowana w raporcie PIE jako naganna, jest 

zgodna zarówno z prawem lokalnym poszczególnych krajów jak i wspólnotowym.  
121 Wszystkie dane dot. wpływów podatkowych pochodzą ze strony Ministerstwa Finansów https://mf-

arch2.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-

panstwa/szacunkowe-wykonanie-budzetu 
122 W raporcie podano tu przedział 22,43 do 36 proc., ale nie wiadomo jak go policzono.  
123 Nawet w przypadku luki w VAT, wyjątkowo bolesnej dla budżetu i nagłaśnianej te proporcje były znacznie 

niższe. Według najbardziej dramatycznych szacunków wyniosła ona ok. 260 mld za lata 2008 - 2015, co daje 

średniorocznie ok 32,5 mld zł. To jest mniej niż luka w CIT, a w relacji do wpływów z VAT to raptem ok. 15% (wpływ 

z VAT i akcyzy w roku 2015 to 185,5 mld zł). 
124 Dla przejrzystości pomijam inne komponenty powiększające lukę tj. tzw. lukę zagraniczną i lukę KAS, które 

są jeszcze bardziej kontrowersyjne, o czym dalej w tekście.  
125 https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-

publicznej/220,pojecie.html 

 

https://mf-arch2.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/szacunkowe-wykonanie-budzetu
https://mf-arch2.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/szacunkowe-wykonanie-budzetu
https://mf-arch2.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/szacunkowe-wykonanie-budzetu
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/220,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/220,pojecie.html


Problem w tym, że podmioty wymienione w pkt. b) w powyższym cytacie nie są podatnikami podatku CIT, a wyłącznie 

podatku dochodowego od osób fizycznych. W raporcie PIE zaś brak jest jakiejkolwiek informacji wskazującej na to, że, 

zgodnie z metodyką opisywaną przez KE, dokonano korekty owej nadwyżki operacyjnej brutto, dzieląc ją pomiędzy 

podmioty będące i nie będące podatnikami CIT. Trudno powiedzieć na ile zabieg ten był świadomy, ale nie należy tego 

wykluczyć w świetle uwag raportu dot. wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej jako mechanizmu 

optymalizacji podatkowej. Wielkość tą można byłoby zapewne skorygować uwzględniając wpływy z podatku PIT i 

CIT od podmiotów wymienionych w pkt. a) i b) powyżej. Niestety dane te nie są mi znane. Oficjalne szacunki z 

wykonania budżetu nie rozdzielają wpływów z PIT na te pochodzące od przedsiębiorców i pozostałe. Poniższa tabela 

poglądowa, przygotowana na podstawie danych GUS z rejestru REGON, pokazuje jednak, że w Polsce mamy ogromną 

nadreprezentację jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek osobowych nie będących płatnikami CIT. 

Nawet jeśli przyjąć, że znaczna część jednoosobowych działalności gospodarczych nie zatrudnia powyżej 9 

pracowników i tym samym nie uczestniczy w nadwyżce operacyjnej liczonej przez GUS, to zważywszy że 

przedsiębiorców tych jest blisko 3 mln, i tak przewaga podatników PIT pozostanie kluczowa dla wyliczeń luki.   

 

Tabela Nr 1. Liczba zarejestrowanych, wybranych podmiotów, będących podatnikami PIT i CIT na dzień 30 czerwca 

2019 r. 126 

Szczególna forma prawna. Stan na 

30.06.2019 Nr GUS PIT CIT 

Spółki cywilne 19 280262   

Przedstawicielstwa zagraniczne 80   1684 

Wspólnoty mieszkaniowe 85   171656 

Osoby fizyczne prowadzące działalność 99 2796810   

Spółki partnerskie 115 2299   

Spółki akcyjne 116   8980 

Spółki z o.o. 117   385015 

Spółki jawne 118 32532   

Spółki komandytowe 120 35964   

Spółki komandytowo-akcyjne 121   3310 

Spółdzielnie 140   10219 

    3147867 580864 

    84,42% 15,58% 

 

Szczególne założenia normatywne przyjęte w raporcie PIE dotyczą kwestii transgranicznych, czyli rozdziału dochodu 

który powinien być opodatkowany w Polsce, i tego który może być opodatkowany za granicą. Chodzi tu przede 

wszystkim o osobny komponent tej luki jakim jest tzw. luka zagraniczna, która jest istotna gdyż wynosi w latach 2015-

2017 od 4,4 do 8,5 mld zł rocznie. Autorzy raportu uznali że transfery z tytułu odsetek od pożyczonego kapitału 

(obniżają podstawę opodatkowania) oraz z tytułu dywidend (nie obniżają podstawy opodatkowania) do „rajów 

podatkowych”, winny być opodatkowane w Polsce. Za „raje podatkowe” zaś uznano Belgię, Holandię, Luksemburg, 

Irlandię, Cypr, Maltę, Węgry oraz Szwajcarię. Kraje unijne uznano za raje na podstawie przywołanego na str. 24 

raportu KE, gdzie kraje te są wskazane jako „ułatwiające agresywne planowanie podatkowe”. Szwajcarię zaś dodano 

powołując się na rzekomy fakt uznawania tej jurysdykcji przez NBP, za taką  z którą „część transakcji nie ma 

uzasadnienia gospodarczego” (brak źródła). Wyliczeniu tej luki, jak łatwo zauważyć towarzyszy szereg szczegółowych 

założeń normatywnych: 

1. Wszystkie transfery kapitałowe do wybranych krajów mają charakter sztuczny podczas gdy do innych nie; 

2. Transfery takie powinny zostać opodatkowane w Polsce, a nie są. Druga część tego założenia nie jest do końca 

prawdziwa. Wypłata odsetek od pożyczonego kapitału co do zasady podlega opodatkowaniu tzw. podatkiem u źródła 

pobieranym w Polsce, podobnie jak wypłata dywidend. Tyle tylko, że tym drugim przypadku przy spełnieniu 

pewnych warunków obowiązuje zwolnienie podatkowe na podstawie dyrektywy unijnej.  

                                                 
126 Opracowanie własne na podstawie GUS „Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze 

REGON” dostępne na  https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-

strukturalne-grup-podmiotow/kwartalna-informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-rok-

2019,7,7.html 

 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow/kwartalna-informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-rok-2019,7,7.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow/kwartalna-informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-rok-2019,7,7.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow/kwartalna-informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-rok-2019,7,7.html


3. Transfery te winny być opodatkowane podatkiem CIT, niezależnie od tego kto jest ich odbiorcą. Raport nie rozróżnia 

bowiem czy transfer jest na rzecz podatnika CIT czy PIT, a tylko w tym pierwszym przypadku mógłby on 

ewentualnie podwyższać lukę CIT.  

Powyższe założenia są na tyle wątpliwe i na tyle odbiegają od normatywu ustawowego, że całość luki zagranicznej 

powinna być pominięta w szacunkach.  

Ostatnim komponentem luki jest tzw. luka KAS, która od strony metodologicznej jest niesłychanie ciekawym 

przedsięwzięciem, przedstawiającym tzw. metodę bottom-up szacowania luki, która generalnie polega na ekstrapolacji 

wyników kontroli podatkowych, z założenia dokonywanych w wybranej grupie podatników, na całą populację 

podatników. Grupa metod typu bottom-up jest wyszczególniona w raporcie KE ze wskazaniem pewnych dodatkowych 

korzyści z tej metody, jaką jest np. możliwość szczegółowej identyfikacji mechanizmów  unikania opodatkowania, 

które to mechanizmy są niewidoczne w metodach top-down, a w raporcie PIE są po prostu założone. Problem w tym, że 

metoda ta nie jest komplementarna, ale konkurencyjna do metody opartej na rachunkach narodowych i nie ma 

uzasadnienia dla sumowania wyników obu metod celem oszacowania luki. Obie bowiem liczą tą samą wartość tylko od 

innej strony. W raporcie PIE to sumowanie wyników jest formalnie uzasadnione tym, jakoby metoda oparta na 

nadwyżce operacyjnej nie pozwalała na uwzględnienie ew. zawyżania kosztów podatkowych przez podatników. Taki 

zarzut zależy oczywiście od tego o jakich kosztach mówimy, nie mniej jednak istotna część „sztucznych” kosztów 

powinna być wychwycona przez metodę rachunków narodowych, a w każdym razie nie wskazuje się tego problemu 

jako defekt metody, przeciwnie, podkreśla się raczej jej wszechstronność w tym zakresie (FISCALIS Tax Gap Project 

Group (FPG041), 2018, str. 35). Z drugiej zaś strony, raport PIE bazuje na niedopuszczalnym założeniu, że wszystkie 

domiary podatkowe dokonywane przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) dotyczą właśnie zawyżonych kosztów 

uzyskania przychodów. Dokonując ekstrapolacji wyników kontroli KAS zakończonych decyzjami wymiarowymi, 

raport PIE czyni szereg dalszych, wątpliwych założeń normatywnych. Są one dość specyficzne. Założenia dotychczas 

omawiane były mocno zakorzenione w utylitarystycznej sprawiedliwości, podczas gdy ich krytyka najczęściej 

dokonywana była z punktu widzenia sprawiedliwości libertariańskiej. Ponieważ jednak luka KAS opiera się na 

ustaleniach z kontroli podatkowych, przyjęte założenia odnosić się będą głównie do pewnych elementów technicznych, 

związanych ze sprawiedliwością proceduralną. Są one następujące: 

1. Wraz z upływem czasu oraz liczby kontroli, kontrole dokonywane przez urzędników KAS są coraz skuteczniejsze. 

Obrazuje to równanie na str. 29 raportu, z którego wynika, że przy czasie t zmierzającym do nieskończoności liczba 

kontroli efektywnych (ustalających domiar podatkowy) do ogólnej liczby kontroli zmierza do jedności. Takie 

założenie wydaje się umiarkowanie trafne. Uzupełnia ono jednak inny postulat metodologiczny, który nakazuje 

uwzględniać fakt, że podmioty typowane do kontroli nie są typowane przypadkowo, ale wedle określonych 

czynników ryzyka, które są co do zasady tajemnicą skarbową. Metoda musi wprowadzać korektę na nadreprezentację 

nieprawidłowości podatkowych w kontrolowanej grupie. W zależności od korekty założenie to może zarówno 

zawyżać jak i zaniżać lukę. 

2. Kontrolujący nie mylą się w swoich decyzjach, a podatnicy się od nich nie odwołują. Metoda bierze pod uwagę 

wyłącznie decyzje wymiarowe i nie zakłada, że mogą być one nietrafne, co może zostać zweryfikowane w 

procedurze odwoławczej w kolejnych instancjach. Trudno oszacować jakie to założenie może mieć wpływ na wyniki, 

ale z pewnością nie pomijalny. Przykładowo z raportu NIK z 2014 r.127 wynika niska jakość wydawanych decyzji 

wymiarowych, z których do 30% było zaskarżanych przez podatników, a z tych ponad 1/3 była uchylana. Założenie 

to zatem prowadzić będzie do zawyżania luki.  

3. Podatnicy nie korygują dobrowolnie błędów podatkowych ujawnionych w toku kontroli. Założenie to wynika z 

równań na str. 27 raportu PIE oraz z tabeli na str. 29 z których wynika, że zmienna rt, określająca liczbę kontroli 

przeprowadzonych efektywnie oznacza w istocie liczbę kontroli, w których wydano decyzje wymiarowe, nie 

obejmuje natomiast kontroli, w których po ujawnieniu nieprawidłowości podatnik sam zdecydował się na korektę 

zeznania podatkowego. Założenie to wydaje się konsekwencją uprzednio omawianego założenia, że większość 

podatników jest nieuczciwa i bez odpowiedniego instrumentu represji (w tym przypadku egzekwowalnej decyzji 

administracyjnej) nie zechce dobrowolnie rezygnować ze świadomie stosowanych mechanizmów unikania 

opodatkowania. W tym przypadku jednak założenie zaniża lukę podatkową. Prawidłowe zwiększenie wartości rt o 

korekty zeznań powodowałoby zwiększenie liczby podatników, u których ujawniono nieprawidłowości w wyniku 

kontroli.  

Jak widać zatem przyjęte założenia mogą działać w różne strony, a ich korekta jest w zasadzie niemożliwa z uwagi brak 

dostępu do odpowiednich danych z kontroli podatkowych. Taka korekta zresztą była prawdopodobnie mało użyteczna, 

gdyż zastosowana metoda wydaje się być dotknięta innymi błędami metodologicznymi lub nawet matematycznymi, 

których omawianie wybiegłoby poza tematykę tekstu. Widać to na przedstawionych cyfrach. Luka KAS jest 

niewspółmiernie niska w porównaniu do luki wyliczonej na podstawie rachunków narodowych, co zaskakuje jeśli 

weźmiemy pod uwagę, że wbrew raportowi PIE są to wyliczenia konkurencyjne i kwoty te powinny być zbliżone. Jeśli 

dodatkowa zauważymy, że łącza kwota domiarów podatkowych w roku 2017 wyniosła ok. 1,5 mld zł, to dane w tabeli 

                                                 
127 Raport NIK „Przestrzeganie praw podatników przez wybrane urzędy skarbowe i izby skarbowe” z dn. 3 

czerwca 2014 r. dostępny na stronie internetowej https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-przestrzeganiu-praw-

podatnikow-przez-izby-i-urzedy-skarbowe.html 

 

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-przestrzeganiu-praw-podatnikow-przez-izby-i-urzedy-skarbowe.html
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-przestrzeganiu-praw-podatnikow-przez-izby-i-urzedy-skarbowe.html


na str. 30 wskazują, że gdyby KAS skontrolowała wszystkich podatników CIT to mogłaby uzyskać z tego tytułu co 

najwyżej dodatkowe 0,7 mld zł. Kwota ta wydaje się zaskakująco niska. Niemniej w kontekście daleko dalej idących 

założeń normatywnych przy wyliczaniu luki z rachunków narodowych i luki zagranicznej, metoda bottom-up wydaje 

się najbardziej trafna i obiecująca. Można na jej podstawie wyselekcjonować wyłącznie podatników CIT, można ustalić 

najczęstsze powody nieprawidłowości i odnieść się do wzorca normatywnego, który winien być podstawą liczenia luki, 

czyli obowiązującego prawa w działaniu.  

 

Podsumowanie 
Szacunki luki podatkowej w CIT dokonane przez PIE oparte są na szeregu założeń normatywnych przyjętych wprost 

lub milcząco, które powyżej zostały zidentyfikowane. Ukształtowały one określony wzorzec normatywny pozwalający 

na wyliczenie ile podatków CIT powinno było w analizowanym okresie wpłynąć do budżetu państwa. Założenia te w 

znacznej części opierają się na koncepcji utylitarystycznej sprawiedliwości pomijają natomiast postulaty wynikające z 

koncepcji libertariańskich oraz kontraktacyjnych. W efekcie drastycznie zawyżają szacunki luki. Przy korekcie tych 

założeń wartość luki spada w roku 2015 z szacowanej kwoty 50 mld zł do ok. 1,5 mld zł, tj. z 66% do 5,8%. To co w 

istocie policzyli autorzy raportu to nie hipotetyczna wartość podatku, która wpłynęłaby do budżetu gdyby podatnicy 

kierowali się obowiązującym prawem, ale wartość która wpłynęłaby gdyby podatnicy kierowali się określonymi 

wytycznymi normatywnymi wynikającymi z utylitarystycznej sprawiedliwości. Oszacowano zatem potencjalne wpływy 

podatkowe, przy założeniu gruntownej reformy przepisów prawa podatkowego. Ponieważ taka hipotetyczna reforma 

byłaby z jednej strony niemożliwa (bo w części sprzeczna z przepisami prawa międzynarodowego), a z drugiej strony 

związana z kolosalnym efektem behawioralnym, którego autorzy nie uwzględniają, szacunki te mają znikomą wartość 

poznawczą.  
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Streszczenie 
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Decyzja o Brexicie, tj. wystąpieniu Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej (UE), wywołała nieustającą debatę 

na temat potencjalnych negatywnych konsekwencji, jakie ten proces może i prawdopodobnie będzie mieć, zarówno dla 

Wielkiej Brytanii, jak i dla pozostałych krajów UE-27. Po kryzysie zadłużenia w strefie euro, kryzysie instytucjonalnym 

w całej Unii Europejskiej i kryzysie migracyjnym, Europa wydaje się stać w obliczu kolejnego problemu – tzw. 

neonacjonalizmu. Wyniki referendum budzą niepokój – przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, ale wpływają również na 

pozostałe kraje członkowskie. Celem niniejszego artykułu jest sprawdzenie, w jakim stopniu Polska i poszczególne 

branże polskiej gospodarki mogą i powinny w rzeczywistości obawiać się Brexitu. 

Summary 

The decision about so-called Brexit, i.e. the United Kingdom’s withdrawal from the European Union (EU) structures 

caused an on-going debate on the persistent and adverse consequences it may and probably will have for both the United 

Kingdom, as well as for the remaining EU-27 countries. Following the euro zone debt crisis and the migration stream, 

Europe seems to struggle with yet another wave of crisis – the trail of neonationalism. The referendum’s results shed 

uncertainty – above all, in the United Kingdom, nonetheless it also affects other member states. The aim of this paper is 

to verify to what extent Poland and its industries can and should in reality fear Brexit. 

Słowa kluczowe: Brexit, pozycja konkurencyjna, dezintegracja 

Key words: Brexit, competitive position, disintegration 

 

Brexit a procesy globalizacyjne w świecie 

Decyzja Zjednoczonego Królestwa o opuszczeniu Unii Europejskiej była przełomowym momentem dla integracji 

europejskiej. Brytyjski elektorat zagłosował za opuszczeniem Unii Europejskiej większością 51,9%. Wynik referendum 

w sprawie Brexitu zorganizowanego 23 czerwca 2016 r. zaskoczył wielu obserwatorów i zapoczątkował szereg prób 

przewidzenia, jakie będą związane z nim konsekwencje, zarówno dla gospodarki brytyjskiej, jak i europejskiej. 

Brexit jest efektem słowotwórstwa dezintegracyjnego, które z jednej strony ma wypełnić zidentyfikowaną lukę 

semantyczną, z drugiej ma przyciągać uwagę. W przypadku słowa Brexit doszło do złożenia dwóch anglojęzycznych 

słów: Britain oraz exit. Co ciekawe, według Oxford Dictionaries (https://oxforddictionaries.com/definition/brexit) słowo 

to powstało już w 2012 r. (początkowo jako Brixit), a jego pierwowzorem było słowo Grexit. Jak zatem rozumieć słowo 

Brexit? Można tak, jak to zaproponowała Theresa May w wystąpieniu na zaledwie dwadzieścia dni po referendum: 

‘Brexit means Brexit’129. W potocznym i wąskim rozumieniu tego słowa, Brexit, używany jest dla określenia decyzji 

podjętej już w referendum i dla samego referendum. Nie jest to jednak rozumienie poprawne. Brexit bowiem nie jest 

jednorazowym wydarzeniem, ale długotrwałym procesem i tak też należy je postrzegać. Warto podkreślić, że określenie 

Brexit funkcjonowało w sposób masowy w środkach społecznego przekazu na długo przed wspomnianym referendum, 

nie zostawiając niemalże miejsca dla innego słowa – bremain, będącego złożeniem dwóch innych brytyjskich słów: 

Britain oraz remain (sugerującego pozostanie Wielkiej Brytanii w UE). W tym miejscu warto zapewne zadać pytanie, 

jaki był wpływ swoistej asymetrii w wykorzystywaniu obu terminów w okresie bezpośrednio przerzedzającym 

referendum na ostateczny jego wynik. Pytanie to, jakkolwiek ciekawe, wykracza znacznie poza ramy niniejszego 

opracowania.  

 W szerszym ujęciu Brexit oznacza cały proces opuszczania przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej, z 

uwzględnieniem wielowymiarowości potencjalnych konsekwencji tego procesu130. Dotyka zatem nie tylko Wielkiej 

Brytanii jako kraju, w którym podjęto demokratyczną decyzję o opuszczeniu Unii Europejskiej, ale wszystkich innych 

krajów członkowskich UE w wymiarze makroekonomicznym, mikroekonomicznym, politycznym, społecznym, 

prawnym, etc. W wymiarze makroekonomicznym Brexit należy odnieść do konsekwencji wyjścia Wielkiej Brytanii z 

Unii Europejskiej w odniesieniu do pozycji gospodarczej tego kraju (mierzonej wzrostem PKB, dynamiką handlu 

zagranicznego, wartością waluty brytyjskiej, etc.) oraz pozycji gospodarczej UE bez Wielkiej Brytanii jako kraju 

członkowskiego. Ujęcie mikroekonomiczne obejmuje zarówno poszczególne przedsiębiorstwa, jak i gospodarstwa 

domowe, indywidualnych pracowników ponownie w odniesieniu do tych jednostek, które funkcjonują na terenie Wielkiej 

Brytanii i z racji tego są w mniejszym bądź większym stopniu dotknięte decyzją o opuszczeniu UE, jak i te wszystkie, 

które w sposób pośredni odczują skutki decyzji podjętej w czerwcu 2016 r. 

Czym jest i czym będzie Brexit z perspektywy postępującej dotychczas globalizacji? Z punktu widzenia dłuższego 

okresu Brexit daje się sprowadzić do epizodu, odstępstwa od ogólnej prawidłowości. Brexit jest przejawem negatywnego 

                                                 
129 Cowburn, A., Theresa May says ‘Brexit means Brexit’ and there will be no attempt to remain inside the EU. 

The Independent, 11 July. http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/theresa-may-brexit-means-brexit-

conservative-leadership-no-attempt-remain-inside-eu-leave-europe-a7130596.html accessed 23 August 2016. 
130 Szymczyński, T.R., Brexit a wyzwania identyfikacyjne w odniesieniu do procesu integracji europejskiej z 

perspektywy hermeneutycznej, Rocznik Integracji Europejskiej, 2016. 



postrzegania globalizacji, a więc jego podstawową przesłankę stanowi odmienne od przyjętego zazwyczaj rozumienie 

sensu i efektów globalizacji. Brexit stanowi przykład nieracjonalnego, emocjonalnego podejścia do rachunku korzyści i 

kosztów globalizacji. Brexit jest wynikiem negowania pozytywnych per saldo efektów globalizacji. Brexit jest także 

przykładem spojrzenia fragmentarycznego i egoistycznego, aczkolwiek niepodbudowanego racjonalnie, na interes 

grupowy jego zwolenników, niesłusznie przypisującego pozostawaniu we wspólnocie integracyjnej i udziałowi w 

procesach globalizacji, niemożliwość osiągnięcia celów rozwojowych kraju i zaspokojenia interesów narodowych. 

Globalizację w sferze gospodarki można zdefiniować jako proces stopniowego zacierania się granic między 

poszczególnymi gospodarkami narodowymi, wyrażający się intensyfikacją międzynarodowych przepływów 

handlowych, zwiększoną migracją kapitału, ludzi i technologii131. W sensie ekonomicznym (od innych aspektów 

globalizacji w tym miejscu abstrahujemy) globalizację redukuje się niekiedy do wymiaru mikroekonomicznego, w 

którym główną rolę odgrywają zachowania korporacji międzynarodowych dążących do totalnej obecności na wszystkich 

(albo większości) rynkach oraz do daleko posuniętej standaryzacji działań na tych rynkach132. Wzrost zakresu i 

intensywności powiązań gospodarczych może odbywać się według dwóch modelowych rozwiązań: pierwsze polega na 

względnie równomiernym wzroście znaczenia współpracy międzynarodowej pomiędzy wszystkimi krajami 

(internacjonalizacja i globalizacja rozproszona/rozłożona równomiernie), drugie natomiast charakteryzuje się znacznym 

zróżnicowaniem znaczenia międzynarodowej współpracy gospodarczej z różnymi grupami krajów (regionalizacja). 

Regionalizacja może być więc rozumiana jako różnicowanie charakteru i intensywności współpracy gospodarczej w 

odniesieniu do różnych grup krajów wydzielonych według kryterium geograficznego ze skłonnością do koncentracji 

uwagi na jednej albo kilku grupach krajów. 

Brexit jest jednym z wielu przykładów epizodów, które wpływały zarówno w przeszłości, jak i będą wpływać w 

przyszłości na ewolucję globalizacji. Kołodko133 pisze: „… w latach 1914-1988 wiele wskazywało na to, że globalizacja 

jest w odwrocie, podczas gdy były to przejściowe, aczkolwiek trwające aż trzy pokolenia frykcje w jej permanentnym 

parciu do przodu”. Inne możliwe i niedające się wykluczyć zakłócenia procesu globalizacji mogłyby być w przyszłości 

związane na przykład z ewentualnym wybuchem konfliktu izraelsko-irańskiego albo chińsko-tajwańskiego. Przyjmując 

taką szeroką perspektywę nasuwa się pytanie o to, co może się stać w dalszej przyszłości z przynależnością Wielkiej 

Brytanii do Unii Europejskiej oraz międzynarodowej wspólnoty gospodarczej. Czy Brexit jest odwracalny? Czy Bre-

entry wydaje się kiedykolwiek możliwe? Trudno jest dziś udzielić wiarygodnej odpowiedzi na te pytania. 

Jeśli natomiast chodzi o wpływ Brexitu na procesy globalizacyjne, to niewątpliwie jest to przejaw deglobalizacji. Ze 

swej istoty Brexit jest przykładem szerzenia się tendencji populistycznych i nie jest przypadkiem odosobnionym. W 

wymiarze gospodarczym podstawowe postulaty Brexitu zmierzają do wzmocnienia protekcjonizmu i ograniczania 

wolności gospodarczej we współpracy międzynarodowej. W krótkim i średnim okresie Brexit spowoduje w szczególności 

w relacjach z krajami Unii Europejskiej zauważalne negatywne konsekwencje gospodarcze, które będą różnie rozkładać 

się zarówno w układzie geograficznym, jak i sektorowym. Natomiast z punktu widzenia dłuższego okresu oraz 

przyjmując perspektywę całej gospodarki globalnej znaczenie ekonomiczne Brexitu będzie mimo wszystko 

umiarkowane, a więc nie zachwieje samo w sobie w sposób istotny tendencjami globalizacyjnymi. Kolejne spostrzeżenie 

związane jest z zasygnalizowaną wcześniej za Kołodką synergią procesów integracji regionalnej i globalizacji. Z tego 

punktu widzenia Brexit jest naruszeniem tendencji integracyjnych, jest wyłomem na ich mapie i przykładem posunięcia 

dezintegracyjnego. Dodatkowo więc także w tym znaczeniu należy postrzegać Brexit jako przejaw deglobalizacji. 

 

Potencjalny wpływ Brexitu na sytuację krajów UE-27 

Mimo, iż Brexit dotyczy wyjścia jedynie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, jego konsekwencje odczuwalne będą 

zarówno dla Unii jako całości, jak i dla poszczególnych jej członków. Wcześniej omówiono wpływ Brexitu na procesy 

globalizacyjne, tu natomiast uwaga zostanie przeniesiona na podatność poszczególnych członków Unii Europejskiej na 

decyzję Wielkiej Brytanii o opuszczeniu struktur unijnych. Nie wszystkie kraje jednakowo odczują tę decyzję, gdyż nie 

wszystkie w takim samym stopniu utrzymywały kontakty gospodarcze z Wielką Brytanią, zarówno w wymiarze 

handlowym, jak i inwestycyjnym. Stąd podatność poszczególnych krajów członkowskich na skutki Brexitu może być 

znacząco różna.  

                                                 
131 Primo Braga C.A., The Threat of Economic Disintegration [w:] Future of Global Trade Order (2nd Edition), 

red. C.A. Primo Braga, B. Hoekman, EUI, IMD & FDC, San Domenico di Fiesole, 2017, s. 30. 
132 Yip G.S, Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna, PWE, Warszawa, 1996; Yip G.S., Strategia 

globalna, PWE, Warszawa, 2004. 
133 Kołodko G., Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Prószyński i S-ka, Warszawa, 2013, s. 

108. 



Słowo „podatność” pochodzi od łacińskiego vulnerare, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza „ranić”134. Stąd pomiar 

podatności na pewne zagrożenia musi odzwierciedlać zarówno ekspozycję (exposure) na określone zdarzenie, jak i 

związane z nim ryzyko. Podatność w rozumieniu ekonomicznym jest powszechnie rozumiana jako „podatność kraju na 

skutki spowodowane przez zewnętrzne siły gospodarcze w wyniku ekspozycji na takie siły”135. W tym przypadku siłę 

zewnętrzną oznacza opuszczenie przez Zjednoczone Królestwo struktur Unii Europejskiej. Pomiar wrażliwości krajów 

na Brexit odnosi się zazwyczaj do trzech elementów: poziom ekspozycji na Brexit (exposure), wrażliwość na Brexit 

(sensitivity) oraz odporność na jego skutki (resilience) (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Pomiar podatności krajów na Brexit – operacjonalizacja zmiennych 

Aspekt Zmienne Wpływ 

Ekspozycja 

Eksport do UK jako % PKB (dobra) 

Eksport do UK jako % PKB (usługi) 

Import do każdego kraju jako % PKB (dobra) 

Import do każdego kraju jako % PKB (usługi) 

+ 

+ 

+ 

+ 

Wrażliwość 

Koncentracja eksportowa: 

- Udział produktów rolnych w eksporcie do UK 

- Udział produktów high-tech w eksporcie do UK 

Koncentracja importowa: 

- Udział produktów rolnych w imporcie z UK 

- Udział produktów high-tech w imporcie z UK 

Migracja: 

- Udział imigrantów z Wielkiej Brytanii w populacji kraju  

- Udział emigrantów do Wielkiej Brytanii w populacji kraju  

 

+ 

- 

 

+ 

- 

 

+ 

+ 

Odporność 

Jakość instytucji 

ZIB (wartość) z UK jako % PKB 

ZIB (wartość) w UK jako % PKB 

Zdolność innowacyjna  

Jakość kapitału ludzkiego  

- 

- 

- 

- 

- 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Pomiar podatności na Brexit dokonać można poprzez równoczesną analizę wszystkich trzech wymiarów oraz 

utworzenie syntetycznego miernika ilustrującego stopień, w jakim poszczególne gospodarki są podatne na wyjście 

Wielkiej Brytanii ze wspólnoty europejskiej. Im wyższa wartość wskaźnika syntetycznego, tym większa podatność na 

negatywne konsekwencje Brexitu. W naszym przypadku wartość wskaźnika została podzielona na cztery grupy: niskiego, 

umiarkowanego, wysokiego i bardzo wysokiego oddziaływania zgodnie ze wzorem: 

grupa 1: 𝑑𝑖𝑚𝑖≥ 𝑑𝑖𝑚 ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅+ 𝑆𝐷𝑑𝑖𝑚; 

grupa 2: 𝑑𝑖𝑚 ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅≤𝑑𝑖𝑚𝑖< 𝑑𝑖𝑚 ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅+ 𝑆𝐷𝑑𝑖𝑚; 

grupa 3: 𝑑𝑖𝑚 ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ - 𝑆𝐷𝑑𝑖𝑚≤ 𝑑𝑖𝑚𝑖< 𝑑𝑖𝑚 ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅; 

grupa 4: 𝑑𝑖𝑚𝑖< 𝑑𝑖𝑚 ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ - 𝑆𝐷𝑑𝑖𝑚, 

gdzie 

𝑑𝑖𝑚 ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅  oznacza średnią wartość poszczególnych wymiarów (ekspozycja, wrażliwość, odporność, podatność),  

𝑆𝐷𝑑𝑖𝑚 oznacza odchylenie standardowe dla wymiaru. 

 

Tabela 2. Podatność poszczególnych krajów na konsekwencje Brexitu 

Kraj Ekspozycja Wrażliwość Odporność 
 Podatność – miernik 

syntetyczny 

Austria Umiarkowana Umiarkowana Wysoka Niska 

Belgia Bardzo wysoka Wysoka Wysoka Wysoka 

Bułgaria Umiarkowana Umiarkowana Niska Wysoka 

Chorwacja Umiarkowana Niska Niska Umiarkowana 

Cypr Bardzo wysoka Wysoka Wysoka Bardzo wysoka 

Czechy  Umiarkowana Umiarkowana Umiarkowana Wysoka 

Dania Umiarkowana Umiarkowana Bardzo wysoka Niska 

Estonia Umiarkowana Umiarkowana Umiarkowana Umiarkowana 

                                                 
134 Briguglio, L., Exposure to external shocks and economic resilience of countries: Evidence from global 

indicators, Journal of Economic Studies, 43(6), 2016, s. 1058. 
135 Tamże, s. 1058. 



Finlandia Umiarkowana Umiarkowana Wysoka Niska 

Francja Umiarkowana Wysoka Wysoka Wysoka 

Niemcy Umiarkowana Bardzo wysoka Bardzo wysoka Wysoka 

Grecja Umiarkowana Niska Umiarkowana Umiarkowana 

Węgry Umiarkowana Umiarkowana Umiarkowana Wysoka 

Irlandia Bardzo wysoka Bardzo wysoka Bardzo wysoka Bardzo wysoka 

Włochy Umiarkowana Wysoka Umiarkowana Wysoka 

Łotwa Umiarkowana Wysoka Umiarkowana Wysoka 

Litwa Umiarkowana Umiarkowana Umiarkowana Umiarkowana 

Luksemburg Wysoka Umiarkowana Bardzo wysoka Umiarkowana 

Malta Bardzo wysoka Wysoka Umiarkowana Bardzo wysoka 

Holandia Bardzo wysoka Bardzo wysoka Bardzo wysoka Umiarkowana 

Polska Umiarkowana Umiarkowana Umiarkowana Wysoka 

Portugalia Umiarkowana Umiarkowana Umiarkowana Wysoka 

Rumunia Umiarkowana Umiarkowana Niska Wysoka 

Słowacja Umiarkowana Umiarkowana Niska Wysoka 

Słowenia Umiarkowana Umiarkowana Umiarkowana Umiarkowana 

Hiszpania Umiarkowana Umiarkowana Wysoka Umiarkowana 

Szwecja Umiarkowana Umiarkowana Bardzo wysoka Niska 

Źródło: opracowanie własne.  

 

Ekspozycja krajów UE-27 na Brexit 

Żaden z krajów nie został sklasyfikowany jako gospodarka w niewielkim stopniu narażona na Brexit, co jedynie 

potwierdza potencjalną skalę problemów wynikających z wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Pięć krajów, a 

mianowicie Malta, Irlandia, Cypr, Holandia i Belgia są najbardziej narażone na skutki tego procesu. Są to kraje położone 

w bezpośredniej bliskości geograficznej (Irlandia) lub małe gospodarki, które historycznie wykazywały silne związki ze 

Wielką Brytanią (np. Cypr, Malta). Tylko jeden kraj, Luksemburg, został zakwalifikowany jako gospodarka o wysokim 

stopniu ekspozycji na Brexit, podczas gdy pozostałe 21 państw członkowskich zostało sklasyfikowanych jako 

umiarkowanie narażone. Należy zaznaczyć, iż różnice we wskaźnikach uzyskanych przez poszczególne kraje były 

stosunkowo niewielkie. 

Polska znalazła się w połowie rankingu (15. pozycja) w grupie gospodarek umiarkowanie narażonych na Brexit. 

Najbardziej zagrożony okazał się w jej przypadku eksport towarów do Wielkiej Brytanii (mierzony do poziomu PKB). 

Polska eksportuje m.in. pojazdy silnikowe i części zamienne, meble, odbiorniki telewizyjne i maszyny do 

automatycznego przetwarzania danych. Polska jest znacznie mniej zorientowana na wzajemne świadczenie usług, tym 

samym usługi nie stanowią głównego obszaru handlowego między tymi dwoma krajami. Podobnie Belgia, Irlandia i 

Holandia są również najbardziej narażone w zakresie eksportu towarów, podczas gdy Cypr, Malta i Luksemburg są 

bardziej narażone na zmiany wynikające we wzajemnym świadczeniu usług. Po stronie importu Irlandia i Malta mogą 

zostać zmuszone do poszukiwania alternatywnych dostawców różnych grup towarowych, natomiast tylko Malta jest 

poważnie narażona na potencjalne ograniczenia świadczenia usług. 

 

Wrażliwość krajów UE-27 na Brexit 

W kwestii wrażliwości związanej z opuszczeniem przez Wielką Brytanię struktur unijnych wyniki były bardziej 

zróżnicowane i podzieliły badane gospodarki na cztery grupy. Po raz kolejny Irlandia i Holandia okazały się ponosić 

potencjalnie największe ryzyko. Jednak tym razem to Niemcy zajęły trzecią pozycję w rankingu, swoim rezultatem 

niewiele odbiegając od Holandii. Niemcy są szczególnie wrażliwe w zakresie handlu produktami i usługami 

zaawansowanymi technologicznie, a dodatkowo czynnik ten wydaje się być w ich przypadku najbardziej niepokojącym 

ze wszystkich państw członkowskich UE-27. Cypr, Malta i Belgia zostały sklasyfikowane podobnie jak w przypadku 

pomiaru ekspozycji. Luksemburg zajmuje natomiast bardzo niską, gdyż dopiero 21 pozycję. Wynika to ze względnie 

pozytywnego efektu migracji netto i handlu zaawansowanymi technologiami. Po raz kolejny Polska znajduje się w środku 

rankingu (13. pozycja) i w jej przypadku żaden z analizowanych wskaźników cząstkowych nie stwarzał szczególnych 

problemów. 

 

Odporność krajów UE-27 na Brexit  

Wyniki analizy odporności są bardziej zróżnicowane niż dwa poprzednie wymiary. Szacuje się, że kraje uznawane za 

najbardziej konkurencyjne (północno-zachodnia Europa) powinny stosunkowo szybko powrócić do swoich wyników 

sprzed Brexitu. Zaskakujący jest jednak fakt, że oczekuje się, że Irlandia – sąsiad Wielkiej Brytanii, ale jednocześnie 

gospodarka, która zajęła 1. miejsce zarówno w analizach ekspozycji, jak i wrażliwości – ma również bardzo szybko 

przezwyciężyć negatywne konsekwencje Brexitu. Wynika to przede wszystkim z jej stabilnych instytucji, wysoko 

ocenionego kapitału ludzkiego i zdolności innowacyjnych. Polska zajęła 20. miejsce w analizie, co oznacza, że nie 

oczekuje się, że poradzi sobie z trudnościami, tak dobrze jak inne kraje. Wykazuje ona problemy w tych aspektach, w 



których Irlandia jest dobrze postrzegana. Jest jednak nadal w lepszej sytuacji niż Słowacja, Chorwacja, Bułgaria i 

Rumunia, które w ogóle nie wykazują zdolności adaptacyjnych. 

 

Polska i jej pozycja względem Brexitu 

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, Polska może w znacznym stopniu odczuć skutki Brexitu, głównie ze względu na 

niewielkie zdolności adaptacyjne. Trzy lata po referendum nadal nie są znane warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii 

Europejskiej, co w praktyce oznacza, że trudno ocenić zagrożenia związane z funkcjonowaniem w nowej post-Brexitowej 

rzeczywistości. Dotychczasowy brak porozumienia między Wielką Brytanią a Unią Europejską sugeruje, że coraz 

bardziej realny staje się scenariusz tzw. twardego Brexitu. Oznaczać to będzie większe restrykcje w relacjach między 

Wielką Brytanią a pozostałymi członkami Unii. W zależności od przyjętych regulacji handlowych, zasad przepływu 

kapitału oraz osób, skutki Brexitu będą także różnić się w zależności od branży. 

Jak wskazała wcześniejsza analiza, Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej, które – w sensie współpracy handlowej 

i inwestycyjnej – ma prawo obawiać się Brexitu w znacznym stopniu. Wynika to z bezpośrednich relacji, jakie 

utrzymujemy z Wielką Brytanią, ale również z pośrednich zawirowań, jakie mogą pojawić się w efekcie problemów na 

linii z pozostałymi krajami członkowskimi Unii. Ze względu na fakt, iż tzw. twardy Brexit staje się coraz większym 

zagrożeniem, Polska przeznaczyła w budżecie na 2019 r. ponad 1,5 mld zł rezerwy na zwalczanie negatywnych 

konsekwencji „rozwodu” Wielkiej Brytanii z Unią Europejską136. Jednak kwota ta ma w większości pokryć ewentualne 

zwiększenie polskiej składki do unijnego budżetu. Teoretycznie przygotowywane są organizacyjne i prawne rozwiązania, 

zarówno na poziomie całej Unii, jak i na poziomie poszczególnych gospodarek członkowskich, które miałyby łagodzić 

to rozstanie. Jednak mimo złożonych deklaracji, trudno jest na razie wskazać jakiekolwiek realne rozwiązania.  Warto 

przypomnieć, że w momencie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej – bez szczególnych ustaleń – podmioty 

gospodarcze utrzymujące relacje handlowe z tym krajem będą zobowiązane do czynności, które nie obowiązywały w 

handlu wewnątrzunijnym – w tym: dokonywania zgłoszenia celnego, rozliczania podatku pośredniego, a w przypadku 

świadczenia usług kwestii związanych z uznawaniem kompetencji zawodowych czy też tzw. praw paszportowych.  

Szacuje się, że w sytuacji „twardego Brexitu” i przyjęcia przez Wielką Brytanię taryfy celnej UE, średnia ważona stawka 

celna eksportu polskiego do tego kraju może wynieść 8,5%. Oczywiście w przypadku niektórych grup produktowych 

stawki te będą zdecydowanie wyższe – przykładowo eksport rolno-spożywczy może być objęty stawką 28%. Jest to o 

tyle niepokojące, że żywność stanowi 20% polskiego eksportu do Wielkiej Brytanii137. Pojawienie się ceł spowoduje 

także wzrost cen importowanych produktów, a w konsekwencji może się to przełożyć na popyt na nie. W przypadku 

branży spożywczej istnieje także dodatkowe obostrzenie związane z odmiennymi standardami bezpieczeństwa żywności 

i koniecznością pozyskiwania certyfikatów eksportowych. Ty samym zakłada się wzrost zagrożenia ze strony 

alternatywnych dostawców pochodzących z Kanady, Stanów Zjednoczonych, Australii, czy też Nowej Zelandii138. Aby 

przyjrzeć się sytuacji poszczególnych branż139 w tej części dokonaliśmy analizy ich podatności na Brexit w ujęciu 

handlowym. Założenia analizy są podobne do tych zastosowanych w analizie krajów członkowskich, a poszczególne 

czynniki oceny zaprezentowano w Tabeli 3. 

 

 

 

 

 

Tabela. 3 Pomiar podatności branż na Brexit – operacjonalizacja zmiennych 

Aspekt Zmienne Wpływ 

Ekspozycja 
Eksport do UK jako % PKB  

Import z UK jako % PKB 

+ 

+ 

Wrażliwość 
Udział w eksporcie do UK 

Udział w imporcie z UK 

+ 

+ 

                                                 
136 Business Insider, Polski rząd szykuje się na twardy brexit, 25.01.2019. 
137 Ambroziak, L., Twardy Brexit uderzy w eksporterów żywności do Wielkiej Brytanii, Polski Instytut 

Ekonomiczny, 2019. 
138 Forbes, Twardy brexit. Nie wszystkie polskie firmy muszą stracić, 2019. 
139 Dla uproszczenia jako branże rozumie się tutaj działalność gospodarczą wg klasyfikacji GUS. Analiza odnosi 

się do poziomu działów. 



Odporność 
Poziom globalizacji branży 

Zdolności innowacyjne (wg klasyfikacji Eurostat) 

- 

- 

  Źródło: opracowanie własne. 

 

Pozostałe kroki analizy były zbieżne z analizą krajów członkowskich – branże zostały podzielone na cztery grupy – 

niskiego, umiarkowanego, wysokiego i bardzo wysokiego narażenia na skutki Brexitu (Tabela 4). 

 

Tabela. 4 Podatność poszczególnych branż na konsekwencje Brexitu 

Kraj 
Ekspozycja Wrażliwość Odporność 

 Podatność – miara 

syntetyczna 

01 Uprawy rolne, chów i hodowla 

zwierząt, łowiectwo, włączając 

działalność usługową 

Umiarkowana Umiarkowana Niewielka Wysoka 

08 Pozostałe górnictwo i 

wydobywanie 
Umiarkowana Wysoka Wysoka Umiarkowana 

10 Produkcja artykułów 

spożywczych 
Umiarkowana Umiarkowana Umiarkowana Umiarkowana 

11 Produkcja napojów Umiarkowana Umiarkowana Wysoka Umiarkowana 

13 Produkcja wyrobów tekstylnych Bardzo wysoka Umiarkowana Wysoka Wysoka 

14 Produkcja odzieży Umiarkowana Umiarkowana Umiarkowana Umiarkowana 

16 Produkcja wyrobów z drewna 

oraz korka, z wyłączeniem mebli; 

produkcja wyrobów ze słomy i 

materiałów używanych do 

wyplatania 

Umiarkowana Umiarkowana Umiarkowana Umiarkowana 

17 Produkcja papieru i wyrobów z 

papieru 
Umiarkowana Umiarkowana Wysoka Umiarkowana 

18 Poligrafia i reprodukcja 

zapisanych nośników informacji Umiarkowana Umiarkowana Umiarkowana Wysoka 

19 Wytwarzanie i przetwarzanie 

koksu i produktów rafinacji ropy 

naftowej 

Umiarkowana Umiarkowana Wysoka Umiarkowana 

20 Produkcja chemikaliów i 

wyrobów chemicznych 
Wysoka Umiarkowana Bardzo wysoka Umiarkowana 

22 Produkcja wyrobów z gumy i 

tworzyw sztucznych 
Wysoka Umiarkowana Bardzo wysoka Niewielka 

23 Produkcja wyrobów z 

pozostałych mineralnych surowców 

niemetalicznych 

Umiarkowana Umiarkowana Wysoka Umiarkowana 

24 Produkcja metali Umiarkowana Umiarkowana Wysoka Umiarkowana 

25 Produkcja metalowych wyrobów 

gotowych, z wyłączeniem maszyn i 

urządzeń  

Umiarkowana Umiarkowana Wysoka Umiarkowana 

26 Produkcja komputerów, wyrobów 

elektronicznych i optycznych Wysoka Umiarkowana Bardzo wysoka Umiarkowana 

28 Produkcja maszyn i urządzeń, 

gdzie indziej niesklasyfikowana Bardzo wysoka Umiarkowana Bardzo wysoka Umiarkowana 

29 Produkcja pojazdów 

samochodowych, przyczep i naczep, 

z wyłączeniem motocykli 

Bardzo wysoka Wysoka Bardzo wysoka Wysoka 

30 Produkcja pozostałego sprzętu 

transportowego 
Umiarkowana Umiarkowana Wysoka Umiarkowana 

31 Produkcja mebli Umiarkowana Umiarkowana Umiarkowana Umiarkowana 

32 Pozostała produkcja wyrobów Bardzo wysoka Umiarkowana Umiarkowana Wysoka 

33 Naprawa, konserwacja i 

instalowanie maszyn i urządzeń Umiarkowana Umiarkowana Umiarkowana Umiarkowana 



41 Roboty budowlane związane ze 

wznoszeniem budynków Umiarkowana Umiarkowana Umiarkowana Umiarkowana 

43 Roboty budowlane 

specjalistyczne 
Umiarkowana Wysoka Niewielka Wysoka 

45 Handel hurtowy i detaliczny 

pojazdami samochodowymi; 

naprawa pojazdów samochodowych 
Wysoka Bardzo wysoka Niewielka Bardzo wysoka 

46 Handel hurtowy, z wyłączeniem 

handlu pojazdami samochodowymi Wysoka Bardzo wysoka Umiarkowana Bardzo wysoka 

47 Handel detaliczny, z 

wyłączeniem handlu detalicznego 

pojazdami samochodowymi 

Umiarkowana Bardzo wysoka Niewielka Bardzo wysoka 

49 Transport lądowy oraz transport 

rurociągowy 
Niewielka Umiarkowana Niewielka Umiarkowana 

52 Magazynowanie i działalność 

usługowa wspomagająca transport Umiarkowana Umiarkowana Umiarkowana Umiarkowana 

55 Zakwaterowanie Niewielka Umiarkowana Niewielka Wysoka 

58 Działalność wydawnicza Umiarkowana Umiarkowana Umiarkowana Umiarkowana 

70 Działalność firm centralnych 

(head offices); doradztwo związane z 

zarządzaniem 

Umiarkowana Umiarkowana Wysoka Umiarkowana 

71 Działalność w zakresie 

architektury i inżynierii; badania i 

analizy techniczne 

Wysoka Umiarkowana Umiarkowana Wysoka 

72 Badania naukowe i prace 

rozwojowe 
Wysoka Umiarkowana Bardzo wysoka Umiarkowana 

77 Wynajem i dzierżawa Umiarkowana Wysoka Wysoka Umiarkowana 

82 Działalność związana z 

administracyjną obsługą biura i 

pozostała działalność wspomagająca 

prowadzenie działalności 

gospodarczej 

Bardzo wysoka Wysoka Umiarkowana Bardzo wysoka 

94 Działalność organizacji 

członkowskich 
Niewielka Umiarkowana Niewielka Umiarkowana 

Źródło: opracowanie własne.  

 

Ekspozycja branż gospodarki polskiej na Brexit 

Wśród 38140 analizowanych rodzajów działalności, tylko niektóre są narażone na skutki Brexitu – w tym pięć bardzo 

silnie, a siedem kolejnych silnie. Większość branż, gdyż aż 22 powinno odczuć ten proces w sposób umiarkowany, a trzy 

można nazwać jako obojętne względem Brexitu. Szczególną ekspozycję na Brexit wykazują branże związane z produkcją 

(produkcja wyrobów tekstylnych, pojazdów samochodowych, maszyn i urządzeń gdzie indziej nie sklasyfikowanych oraz 

pozostałych wyrobów), a także działalność administracyjna wspierająca prowadzenie działalności gospodarczej. Do 

grupy wysokiego ryzyka należy natomiast szeroko pojęty handel, działalność naukowa i rozwojowa (dział 71 i 72) oraz 

także niektóre branże produkcyjne (wyrobów chemicznych oraz tworzyw sztucznych). Natomiast niską ekspozycję na 

Brexit wykazują generalnie te branże, które swoją specyfiką są typowo lokalne (zakwaterowanie, działalność organizacji 

członkowskich) oraz transport.  

 

Wrażliwość branż gospodarki polskiej na Brexit 

Analiza wrażliwości na Brexit daje wyniki zbieżne z rezultatami analizy ekspozycji. W przypadku większości branż, te 

które wykazywały silniejszą ekspozycję na skutki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii były także bardziej wrażliwe na jej 

konsekwencje. Tym razem trzy branże wykazują bardzo wysoką wrażliwość, pięć wysoką wrażliwość natomiast 

wszystkie pozostałe umiarkowaną. Najbardziej wrażliwy wydaje się być handel (zarówno detaliczny, jak i hurtowy), gdyż 

w jego przypadku rynek Wielkiej Brytanii stanowi bardzo duży udział w całości polskiego eksportu. Ponadto wysoką 

wrażliwość przejawiają także wynajem i dzierżawa, pozostałe górnictwo i wydobycie specjalistyczne roboty budowlane. 

Chociaż analiza nie wskazała żadnych branż, które można nazwać niewrażliwymi na Brexit, najniższe wskaźniki 

ponownie odnotowano w przypadku transportu, zakwaterowania działalności organizacji członkowskich i - co 

zaskakujące – przy działalności naukowej i rozwojowej. 

                                                 
140 Liczba analizowanych działów podyktowana jest dostępnością danych. 



 

Odporność branż gospodarki polskiej na Brexit  

Analiza odporności branż, czyli inaczej ich zdolności adaptacyjnych, wykazała największe zróżnicowanie – sześć branż 

zostało uznanych za bardzo odporne, jedenaście za odporne, najwięcej, gdyż trzynaście za umiarkowanie odporne, a 

siedem za nieodporne. Do branż z pierwszych dwóch grup należą głównie branże produkcyjne oraz działalność naukowa 

i rozwojowa, a także wynajem i dzierżawa. Wynika to z wysokiego czynnika globalizacji i geograficznego rozproszenia 

działalności, a także ze stosunkowo wysokiego czynnika innowacji. Niską adaptacyjność wykazuje natomiast handel, a 

także te branże, które w poprzednich analizach na szczęście wykazywały niskie zagrożenie Brexitem (zakwaterowanie, 

transport i działalność organizacji członkowskich). 

 

Podsumowanie 

Historia Brexitu i podatności brytyjskich partnerów gospodarczych na Brexit uwypukla niektóre aspekty tzw. 

trylematu Rodrika141, tj. trójkąta niemożliwości dla globalnej gospodarki. Demokracja, suwerenność narodowa i globalna 

integracja gospodarcza są ze sobą wzajemnie niekompatybilne, co oznacza, że jednocześnie możemy łączyć ze sobą tylko 

dwa, a nigdy trzy ze wspomnianych wymiarów. Brexit możemy niewątpliwie uznać za przejaw rozczarowania 

globalizacją, za sygnał niezadowolenia z efektów procesów globalizacyjnych ze strony brytyjskiego społeczeństwa (a 

może jedynie polityków). Ale to, czy Brexit jest odpowiedzią na to niezadowolenie jest więcej niż wątpliwe.  

Polska wydaje się być szczególnie narażona na ekonomiczne skutki Brexitu. Z jednej strony Polska wykazuje ścisłe 

powiązania gospodarcze z Wielką Brytanią (przede wszystkim handlowe), z drugiej natomiast nie wydaje się posiadać 

odpowiednich zdolności adaptacyjnych do zwalczania konsekwencji tego procesu. Analizując pozycję Polski wobec 

Brexitu można zauważyć, że: 

 Polska jest jednym z krajów najbardziej podatnych na konsekwencje Brexitu – plasuje się w grupie silnie 

narażonych gospodarek UE; jest to konsekwencją wspomnianej już umiarkowanej ekspozycji i wrażliwości 

gospodarki polskiej na Brexit, którym towarzyszy również umiarkowana (ograniczona) odporność na to 

wydarzenie; zgodnie z uzyskanym miernikiem (0.35) Polska jest szóstą w kolejności gospodarką UE 

zagrożoną tym procesem, zaraz po krajach historycznie i geograficznie bezpośrednio powiązanych z Wielką 

Brytanią, 

 większość branż w znaczącym stopniu odczuje skutki Brexitu, przy czym szczególnie na nie narażone są 

handel oraz część usług, 

 mimo istotnego udziału branż produkcyjnych w relacjach gospodarczych Polski z Wielką Brytanią ich 

sytuacja wydaje się być stosunkowo stabilna, co przypisuje się dość wysokiej odporności, mierzonej 

poziomem innowacyjności i stopniem globalizacji branż. 

 

***  
Łukasz Hardt142 

Utylitaryzm, deontologia i etyka cnót: zbieżne czy przeciwstawne fundamenty 

etyczne ekonomii? 

 

Streszczenie: Ekonomia neoklasyczna oparta jest na utylitaryzmie – o wartości czynu (również 

dotyczącego konsumpcji dóbr) decyduje uzyskiwana z niego użyteczność. Z powodu wyboru tego 

właśnie fundamentu etycznego ekonomia jest często krytykowana. Głosy krytyki płyną m.in. od 

tych badaczy, którzy swoje rozstrzygnięcia etyczne sytuują w obszarze etyki cnót. Twierdzą oni, że 

rynek działa w oparciu o instrumentalną racjonalność i odwoływanie się jedynie do zewnętrznych 

motywacji, a w rezultacie tracą na znaczeniu te czyny, które mogą posiadać wartość autoteliczną, 

wynikającą często z wewnętrznych motywacji uczestników gry rynkowej. W konsekwencji, jak 

podkreślają zwolennicy etyki cnót, ekonomia neoklasyczna próbuje unieważnić kategorię cnoty, a 

                                                 
141 Rodrik, D., How Far Will International Economic Integration Go? Journal of Economic Perspective, 14, 2000, 

s. 177-186. 
142 Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, lhardt@wne.uw.edu.pl  
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przez to uniemożliwić pełny rozwój zdolności ludzkich. Innym systemem etycznym, 

przeciwstawianym często utylitaryzmowi, jest deontologia, a więc etyka zasad, a nie celów. Czy 

konflikt pomiędzy utylitaryzmem a etyką cnót i deontologią jest nieunikniony, jak twierdzi np. w 

kontekście etyki cnót M. Sandel, czy może ma on charakter jedynie pozorny i rynek (wbrew 

pozorom) cnotliwe, ale też ograniczone zasadami moralnymi działania premiuje (tak twierdzą m.in. 

w odniesieniu do etyki cnót Bruni i Sugden w tekście z 2013 r.)? Celem artykułu jest próba 

odpowiedzi na to pytanie. Istotnym punktem analizy jest refleksja nad właściwym rozumieniem 

trzech tu przywołanych systemów etycznych, a także analiza tego, na ile ekonomiści traktują te 

systemy jedynie jako „nierealistyczne założenia modeli”, a na ile twierdzą, iż świat międzyludzkich 

interakcji jest w rzeczywistości przez nie poprawnie opisywany. 

 

„[…] ekonomię studiowałem, bo chciałem                                                                                                                 

zostać przyzwoitym człowiekiem”. 

Z. Herbert (2008, 210) 

Wprowadzenie 

Ekonomiści często krytykowani są za swój rzekomy brak zainteresowania etyką. Niektórzy idą o 

krok dalej i twierdzą, że ekonomia zagraża cnocie i moralności. Jak w swojej głośnej książce 

zauważa M. Sandel, dzieje się tak, gdyż imperializm ekonomii idzie w parze z triumfalizmem 

rynku, a wtedy „wartości rynkowe wypierają wartości nierynkowe, które zasługują na troskę” 

(2013, 22). M. Łuczewski z kolei jednoznacznie stwierdza, że „ekonomia moralna została 

odrzucona przez zwycięski kapitalizm” (2015, 113)143. Natomiast o. M. Zięba dodaje: „[…] 

ekonomia ostatnich stuleci […] przybrała formę zmatematyzowanej more physico nauki – 

zdepersonalizowanej i pozbawionej wymiaru etycznego” (2015, 101)144. Stanowisko tych autorów 

nie dziwi, gdyż taki sposób patrzenia na ekonomię i rynek ma długą tradycję, bo przecież już 

Arystoteles w Etyce nikomachejskiej pisał: „Życie natomiast upływające na zdobywaniu majątku 

jest poniekąd życiem pod przymusem, a bogactwo nie jest tym dobrem, którego szukamy” (Księga 

I.5.; 2007, 83). W ostatnich latach tego typu krucjata przeciwko ekonomii przybrała na sile, co ma 

związek z jej domniemaną rolą w doprowadzeniu do Wielkiej Recesji. W dyskusji tej pod 

pręgieżem stawia się zresztą nie tylko teorię ekonomii, ale też samych ekonomistów, którzy – jak 

zauważa chociażby Colander (2016), dotknięci zostali grzechem pychy. Zarzuca się im, że w 

konstruowanych przez nich modelach stosuje się nadmiernie nierealistyczne założenia, w tym te, 

zgodnie z którymi człowiek nie tyle jest nawet jednostką maksymalizującą użyteczność, ale jest 

samą funkcją użyteczności. To znowu nihil novi w dyskusji nad ekonomią, bo kwestie te poruszane 

były m.in. w ramach Methodenstreit, czy wcześniej w sporze R. Jonesa z D. Ricardo i J.S. Millem.  

 Dyskusja nad ekonomią wymaga precyzji i właściwego języka. Jej paradoksem jest to, że 

wielu krytyków ekonomii, zarzucających jej nadmierne zmatematyzowanie, nie posługuje się 

adekwatnym językiem do mówienia o ekonomii, a więc tym oferowanym przez filozofię nauki. 

Gdy na ekonomię spojrzy się z zewnątrz, to okaże się, że wiele zarzutów wobec niej 

formułowanych jest chybionych, a co najmniej źle postawionych (Hardt 2016). Kwestia 

nierealistyczności założeń wysuwa się w tym kontekście na pierwszy plan. I stąd taka potrzeba 

filozofii ekonomii, która obecnie dynamicznie się rozwija. Zaprzęgnięcie filozofii nauki do studiów 

nad ekonomią przyczyniło się do zdecydowanego postępu w analizie relacji pomiędzy modelami, 

teoriami i opisywanymi przez nie domenami empirycznymi (zob. np. Mäki 1992, 2009; Reiss 

2012), czy też związków pomiędzy makro- a mikroekonomią (np. Hoover 2001). Podobnie w 

przypadku roli matematyki w ekonomii (np. Lawson 2003), czy też retorycznej krytyki ekonomii 

(McCloskey 1985; Mäki 1995)145.  

                                                 
143 W swojej analizie Łuczewski odwołuje się do tych tradycji intelektualnych, gdzie postrzega się kapitalizm 

jako zaspokojenie, religię, kult publiczny, czy nawet jako winę. W tym ostatnim punkcie nawiązuje do Z. Baumana i jego 

książki Konsumowanie życia.  
144 Zięba stawia więc tezę, że we współczesnej ekonomii zadość stało się tezie L. Walras, że „[…] czysta teoria 

ekonomii jest nauką, która przypomina fizykę i matematykę w każdym swym wymiarze” (1874/1984, 71). 
145 O coraz większym stopniu zorganizowania (żeby posłużyć się terminem R. Backhouse’a) programu 

badawczego filozofii ekonomii świadczy również ukazanie się ważnych prac zbiorowych podsumowujących jej 



Ekonomia ponownie zetknęła się z filozofią nie tylko na gruncie filozofii nauki, ale również 

etyki, której pojęcia stały się ramą analityczną do rozważania natury dobrobytu, preferencji, 

użyteczności, racjonalności, czy też moralnych granic rynku, a także implikacji przyjęcia różnego 

rodzaju tradycji etycznych (m.in. etyki cnót, różnorakich wersji koncepcji deontologiczny i tych 

związanych z konsekwencjalizmem) dla ekonomii pozytywnej i normatywnej, ale też relacji 

pomiędzy nimi. Przywołane wcześniej głosy krytyczne w stosunku do ekonomii, sprowadzające się 

w dużej mierze do sprzeciwu wobec stania się przez nią Newtonowską fizyką nauk społecznych, 

doskonale można analizować odwołując się do literatury dyskutującej przywołane powyżej kwestie. 

Kanoniczną pracą dobrze ilustrującą tego rodzaju podejście jest głośna książka Etyka ekonomii. 

Analiza ekonomiczna, filozofia moralności i polityka publiczna, autorstwa D. Hausmana, M.S. 

McPherson i D. Satz, która ukazał się w języku polskim w 2017 r. W pracy tej twierdzi się, że 

„ekonomia w pewnej części w sposób konieczny pozostaje nauką moralną” (52) i trudno się z tym 

nie zgodzić.  

Celem mojego tekstu jest podjęcie konkretnej kwestii ze styku ekonomii i etyki, a 

mianowicie problemu fundamentu etycznego teorii ekonomii. Innymi słowy, jest to w pierwszym 

rzędzie pytanie o to, na ile ekonomia oparta jest na utylitaryzmie, ze wszystkimi tego 

konsekwencjami dla oferowanych przez nią rozstrzygnięć, a na ile można odnaleźć w niej tradycję 

deontologiczną i tą związaną z etyką cnót (por. Wincewicz-Price 2016). Wykazuję, że w ekonomii 

jest więcej etyki niż przeciętnemu obserwatorowi tej dziedziny wiedzy może się wydawać. Co 

więcej, stawiam pytanie o to, czy rozstrzygnięcia na poziomie przedzałożeń etycznych ekonomii 

mają znaczenie tylko dla jej formalnych modeli, czy również dla konstruowania i oceniania 

konkretnych polityk publicznych. Wreszcie, odnoszę się do kwestii moralnych granic rynku, ale też 

moralnych granic zachowań operujących na nim podmiotów, gdyż nie są to zagadnienia ze sobą 

tożsame. Niniejszy tekst ma charakter eseju i nie pretenduje do bycia wyczerpującym artykułem 

naukowym, stąd konieczne w takim przypadku skróty i uproszczenia . Taka forma mojej 

wypowiedzi ma na celu to, aby stanowić zaproszenie dla innych badaczy – zarówno ekonomistów, 

jak i filozofów, często niepozostających we wzajemny kontakcie intelektualnym, do podjęcia 

analizy dyskutowanych tu kwestii. Całość kończy podsumowanie.  

Założenia etyczne w ekonomii 

Gdy student pierwszego roku ekonomii zaczyna swoją przygodę z nauką Adama Smitha, to zwykle 

na początku konfrontowany jest z modelem wyboru konsumenta. Uczony jest, że „znaczenie ma 

jedynie problem, czy jeden koszyk ma wyższą użyteczność od drugiego” (Varian 1997, 84), a 

użyteczność opisuje wyłącznie preferencje. Wcześniej zapoznaje się z koncepcją ograniczenia 

budżetowego i gdy zestawi ją z założeniem o maksymalizowaniu użyteczności, to nie pozostaje mu 

nic innego jak stwierdzenie, że „ludzie wybierają najlepszy koszyk [konsumpcji], na jaki ich stać” 

(ibid., 103). Takie postawienie sprawy rodzi jednak wiele problemów. Dlaczego uznajemy, że o 

wartości czynu mają decydować jego konsekwencje, a nie ściśle określone reguły postępowania? A 

co jeśli konsument ma silną preferencję do nadużywania alkoholu, czy wtedy również powiemy, że 

jej zaspokajanie jest dla niego dobre i zwiększa jego dobrobyt? Ekonomia neoklasyczna ucieka od 

tych pytań i przyjmuje formalną teorię preferencji – nie interesuje się tym, które rzeczy są dobre dla 

jednostek, a jednie oferuje metodę szeregowania preferencji. Z drugiej strony można przecież sobie 

wyobrazić, że ekonomiści jednak zbliżą się do teorii substancjalnej, w ramach której mówi się o 

rzeczach nieredukowalnie dobrych dla ludzi. Kwestie te były żywo dyskutowane w ekonomii w 
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XIX w. J. Bentham twierdził, że dobrem jest przyjemność, J.S. Mill mówił o szczęściu, a H. 

Sidgwick stawiał tezę, że dobrem tym jest taki stan mentalny, który jest nieredukowalnie pożądany 

(zob. Hausman i in. 2017, 244-245). Nawet w języku polskim synonimem słowa rzecz jest dobro, a 

więc od pytania o to, co jest dobre dla człowieka uciec nie można.  

 Innym problemem neoklasycznej teorii preferencji jest to, że nie rozstrzyga co może znaleźć 

się w funkcji użyteczności jednostki, ani też, które dobra mogą stać się przedmiotem 

ekonomicznego wyboru. Dzieje się to w sytuacji, gdy nie sposób znaleźć na świecie społeczeństwa, 

które by nie ograniczało zakresu rynku – ludzkich narządów, głosów wyborczych, czy wyroków 

sądowych zwykle kupić nie można. Co do preferencji, to jeśli opisują je funkcje użyteczności, to 

ich argumentami są ilości dóbr, ale przecież często jest tak, że samo robienie czegoś, bez 

namacalnego skutku tego działania, może człowieka uszczęśliwiać. Choć obecnie dopuszcza się 

uwzględnienie w funkcji użyteczności jednostki użyteczności kreowanej jej działaniem u innego 

uczestnika rynku (zob. np. Becker 1996), to nadal wiele problemów z tym związanych pozostaje do 

rozstrzygnięcia146. Przykładowo: jeśli każda z tych jednostek maksymalizuje użyteczność, co 

przecież zakładamy, to czy w sytuacji większej ich liczby możliwa będzie taka redystrybucja 

dochodu pomiędzy nimi, która podniesie, w sensie Pareto, ich dobrobyt? Żeby na to pytanie 

odpowiedzieć, należy z kolei rozstrzygnąć czy międzyosobowe porównania użyteczności są 

możliwe. O tym jak trudna jest to kwestia nie trzeba chyba nikogo przekonywać.  

 Pozostając jeszcze przy problemie preferencji w prostym modelu wyboru konsumenta, 

warto zastanowić się nad tym, czy te preferencje są z góry określone i same nie mogą być 

przedmiotem wyboru. Jeśli ktoś jest uzależniony od narkotyków (ma takie preferencje), a więc ich 

konsumpcja podnosi jego użyteczność, to przecież zwykle nawet taka osoba potrafi spojrzeć 

niejako z perspektywy na swoje życie (preferencje) i stwierdzić, że chciałaby mieć inne preferencje. 

Mówiąc nieco paradoksalnie, mogę nie lubić tego co wybierać lubię147. Innymi słowy, warto 

zestawić ze sobą aktualne preferencje (actual preferences) i te, których pragnę (desired 

preferences). W żadnym, nawet średniozaawansowanym, podręczniku mikroekonomii odwołań do 

tego drugiego rodzaju preferencji próżno jest szukać, choć w wielu pracach na styku analizy 

ekonomicznej i filozofii moralności kwestie te są dyskutowane. Harsanyi (1997) wprowadza 

dodatkowo rozróżnienie na aktualne preferencje i poinformowane preferencje (informed 

preferences), a więc takie, które hipotetycznie konsument posiadałby, gdyby miał wszystkie 

niezbędne informacje i potrafił z nich skorzystać. Jeśli aktualne preferencje nie są poinformowane, 

to stają się wadliwe (mistaken preferences). Autor ten zgłasza daleko idący postulat, zgodnie z 

którym w ekonomii dobrobytu i etyce użyteczność osoby powinna odnosić się do hipotetycznych 

poinformowanych preferencji. Inną kwestią jest to, na ile w polityce publicznej państwo powinno 

reagować odnosząc się do tego rodzaju preferencji i stosować pozytywny paternalizm, a na ile w 

problemy te nie wchodzić i liberalnie założyć, że człowiek ma prawo do każdego rodzaju 

preferencji. Jeszcze innym zagadnieniem jest w ogóle to, na ile polityka publiczna powinna odnosić 

się do ludzkich preferencji, często nieznanych przecież zewnętrznemu podmiotowi, a na ile do 

ludzkich potrzeb, które są dużo bardziej obserwowalne.  

 W kontekście modelowania ludzkich wyborów poprzez odniesienie się do użyteczności 

bazującej na preferencjach, interesujące jest to, na ile człowiek powinien mieć „prawo” do 

wyborów sprzecznych z preferencjami, co można rozszerzyć również na wybory dotyczące 

preferencji względem preferencji. Zagadnienie to jest niesłychanie istotne, gdyż aby mówić o 

wolności jednostki nie wystarczy li tylko powiedzenie, że może wybrać między 𝑆 a ~𝑆, ale 

również, że może żadnej z tych alternatyw nie wybrać nie mówiąc już o możliwości ustanowienia 

początku i wybraniu 𝑍. Warto w tym kontekście przytoczyć ważne słowa H. Arendt z jej książki 

Wola (1971/1996): 

                                                 
146 W przywołanej tu pracy Becker endogenizuje preferencje i zakłada, że w konfrontacji z procesem rynkowym 

mogą się one zmieniać, co w szczególności powoduje, że przestają być stabilne.  
147 Podchodząc do tej kwestii bardziej formalnie, trzeba stwierdzić, iż mogą występować preferencje względem 

preferencji. I tak, jeśli preferowanie palenia od niepalenia zapiszę jako 𝑆 𝑝𝑟𝑒𝑓 ~𝑆, ale mój podmiot wolałby preferować 

niepalenie od palenia, to mogę to zapisać jako (~𝑆 𝑝𝑟𝑒𝑓 𝑆) 𝑝𝑟𝑒𝑓(𝑆 𝑝𝑟𝑒𝑓 ~𝑆) (zob. Jeffrey 1974).  



„W moich rozważaniach nad problemem woli wielokrotnie już wspomniałam o dwóch całkowicie 

odmiennych sposobach rozumienia tej zdolności. Z jednej strony, pojmuje się ją jako zdolność 

wyboru pomiędzy przedmiotami lub celami (liberum arbitrium). Służy ona za rozjemcę pomiędzy 

pojawiającymi się celami i swobodnie rozważa środki potrzebne do ich osiągnięcia. Z drugiej 

strony, powiada się o woli, że jest «zdolnością zaczynania całkowicie samodzielnie pewnego 

szeregu w czasie» (Kant)” (223)148.  

W kontekście tego, o czym pisałem wcześniej to stanowienie początku może częściowo oznaczać 

uświadamianie sobie przez wybierający podmiot całego bogactwa jego preferencji, które – żeby 

posłużyć się pojęciem Harsanyi’ego, stają się bardziej poinformowane. To informowanie może 

oznaczać przecież dostrzeżenie przez podmiot tych alternatyw, o których wcześniej nie wiedział, a 

w rezultacie działanie w kontrze do jego „początkowych” preferencji149. Wreszcie, wejście w 

relację z drugim człowiekiem, poprzez mechanizm sympatii i normatywnego zaangażowania, może 

modyfikować użyteczność dokonującego wyboru podmiotu (Sen 1977)150. To, że w standardowym 

modelu wyboru konsumenta w ekonomii neoklasycznej zakłada się, że innych wpływających na 

moją użyteczność ludzi nie ma, i że początku stanowić nie mogę, jest przecież bardzo mocnym 

założeniem etycznym. Do kwestii tych jeszcze wrócę w kolejnej części eseju. 

 W tym momencie chciałbym się jeszcze bliżej przyjrzeć założeniom etycznym stojącym u 

podstaw neoklasycznej idei ograniczenia budżetowego. W swojej najprostszej postacie zakłada się 

tam, że konsument ma określoną sumę pieniędzy do wydania i na tej podstawie, przy danych 

cenach dóbr, wiadomo, które koszyki konsumpcji są dla niego dostępne. Określenie jego zasobu 

pieniężnego nie musi być łatwe, gdy dopuszcza się wybór międzyokresowy, czy też, gdy jego 

dochód jest funkcją oczekiwanych cen posiadanych przez niego czynników produkcji. Nas 

interesują jednak innego rodzaju kwestie. Przykładowo: jeśli znajdzie on idąc do pracy portfel pełen 

pieniędzy, to czy gotówkę tę zaliczy do swojego dochodu, czy może odda portfel jego 

właścicielowi?151 Można pójść dalej i zapytać, czy zasadnym jest założenie o ograniczeniu poziomu 

spożycia poprzez wykluczenie możliwości kradzieży pożądanych przez konsumenta dóbr? 

Wreszcie, czy zawsze jest tak, że konsument posiada pełną wiedzę o posiadanych przez siebie 

zasobach i czy nie występują takie sytuacje, gdy części z tych zasobów nie uwzględnia w swoich 

decyzjach? Podobnych pytań można by zadać więcej. 

 Zastanówmy się w tym momencie nad jednym z zarysowanych powyżej problemów, tj. 

możliwością uzyskania interesującego nas dobra poprzez jego kradzież. W sposób interesujący 

kwestia ta pojawia się w literaturze z zakresu tzw. ekonomii konfliktu, gdzie – używając 

neoklasycznego modelu równowagi ogólnej, zakłada się, że konsument chcąc posiąść dane dobro 

stoi przed wyborem – wyprodukować czy zawłaszczyć152. Skoro wejście w posiadanie dobra staje 

się możliwe poprzez jego ekspropriację, to każda ze stron wymiany powinna szacować relatywne 

koszty technologii produkcji i technologii konfliktu (Hirshleifer 1988). Innymi słowy, zamiast 

inwestować w potencjał wytwórczy być może bardziej opłacalne jest kierowanie zasobów na zakup 

broni, która może posłużyć do przejęcia danych dóbr. W takiej sytuacji, nieco upraszczając, 

możemy się spodziewać, że prawdopodobieństwo wygranej w konflikcie będzie zależało od 

„militarnej” przewagi jednej ze strony. Wracając do konsumenta chcącego maksymalizować 

użyteczność przy danym ograniczeniu budżetowym, to w przywołanej tu perspektywie opłacalną 

strategią może być nabycie przez niego broni i użycie jej do kradzieży dóbr. Analizując literaturę z 

zakresu ekonomii konfliktu, zaskakujące jest to, że nie ma w niej właściwie zupełnie odwołań do 

dylematów etycznych. W modelach tych wybór pomiędzy walką a dobrowolną wymianą ma 

podobny charakter do wyboru pomiędzy konsumpcją czekolady a pączków. Implicite jest więc tu 

założenie, że opowiedzenie się za strategią konfliktu nie jest obciążone moralnie. Z drugiej strony 

                                                 
148 Skoro się już pojawiło odwołanie do Kanta, to – w kontekście rozumienia wolności jako zdolności do 

stanowienia początku, jest to nawiązanie do transcendentalnej idei wolności filozofa z Królewca.  
149 Dyskusja tego, na ile jest to rzeczywiście stanowienie prawdziwego początku wychodzi zdecydowanie poza 

ramy niniejszego eseju.  
150 Zob. szerszą dyskusję tych dwóch koncepcji w: Kwarciński (2014).  
151 Hausman i in. (2017, 172) dyskutują ten przykład, ale nie w odniesieniu do ograniczenia budżetowego.  
152 Jeden z pierwszych tego typu formalnych modeli zawdzięczamy Haavelmo (1954).  



wiemy przecież, że ludzie zwykle nie kradną i nie inwestują w technologie konfliktu. Nawiązując 

do idei metapreferencji A. Sena, być może można stwierdzić, że konsument ma pewną głęboką 

preferencję określającą wybór pomiędzy pozostaniem w ramach ograniczenia budżetowego a 

wejściem w konflikt i walką „zbrojną” o zasoby. Być może wystarczy po prostu stwierdzić, że z 

zasady nie kranie się i już.  

 Powyższe rozważania – najpierw dotycząc preferencji, użyteczności i dobrobytu, a 

następnie ograniczenia budżetowego, jednoznacznie pokazują, że nawet najbardziej formalna teoria 

ekonomii jest do swoich fundamentów przesiąknięta bardzo konkretnymi założeniami etycznymi, 

choć często mają one charakter przesłanek przyjmowanych za oczywiste, a przez to 

przemilczanych. Ekonomiści założeń tego drugiego rodzaju często nie dostrzegają, ale dla filozofa 

ekonomii są one bardzo istotne, gdyż – jak zauważył K. Ajdukiewicz, nauka może być rozumiana 

jako zbiór czynności, które mogą być jawne lub entymematyczne153. Te milczące założenia i 

przesłanki mogą dotyczyć rozstrzygnięć etycznych w teorii ekonomii, w tym tych opisanych 

powyżej. W następnej sekcji eseju prowadzoną wcześniej dyskusję porządkuję i zakorzeniam ją w 

debacie dotyczącej tego, na ile ekonomia oparta jest na fundamencie etycznym utylitaryzmu, a na 

ile na deontologicznych systemach etycznych i tych opisywanych pojęciem etyki cnót. 

Utylitaryzm, deontologia i etyka cnót 

Pokazane wcześniej nasycenie neoklasycznej teorii ekonomii, nawet na poziomie najprostszego 

modelu wyboru konsumenta, mocnymi przedzałożeniami etycznymi każe odrzucić dychotomiczne 

rozróżnienie na ekonomię normatywną i pozytywną (zob. np. Putnam 2003). Nie oznacza to 

oczywiście uznania ekonomii za nieobiektywną i w tym sensie niespełniającą podstawowych 

standardów naukowości. Chodzi raczej o dopuszczenie dyskursu odwołującego się do „zmiennych” 

nieobserwowalnych, a więc odrzucenie naiwnego obiektywizmu i opowiedzenie się za 

obiektywizmem krytycznym154. Ten drugi bliski jest temu co A. Sen (1993) określa jako 

obiektywność kontekstualną (positional objectivity), której istotnym elementem w ekonomii są 

rozstrzygnięcia etyczne (van Staveren 2007, 22). Zwykle nawiązują one do filozofii moralnej 

Arystotelesa (etyka cnót), Kanta (deontologia) i Benthama (utylitaryzm). Często, co zresztą 

fragmentarycznie pokazałem już w poprzedniej części tekstu, w teorii ekonomii mogą jednocześnie 

funkcjonować przedzałożenia z każdej z tych tradycji. Warto wskazać na najważniejsze różnice 

pomiędzy nimi. 

 Utylitaryzm jest jedną z konsekwencjalistycznych teorii etycznych: jest moralnością 

skutków, ale nie zasad, jak to ma miejsce w deontologicznych systemach filozofii moralnej. 

Początkowo użyteczność była synonimem przyjemności i w dużej mierze rządziły nią uczucia: 

„Mierzenie użyteczności, a piękna w szczególności, […] ma odmienny charakter niż pomiar w 

fizyce. W odniesieniu do moralności nigdy nie ma obiektywnych wartości [zmiennych]” 

(Edgeworth 1884, 141). Później ekonomiści zaczęli odnosić użyteczność raczej do dobrobytu, który 

bardziej niż w kategorii przyjemności rozumieli jako zaspokajanie racjonalnych i świadomych 

preferencji155. Emocje zaczął zastępować rozum i w tym sensie utylitaryzm zbliżył się do etyki 

deontologicznej. Nadal jednak różnice pomiędzy tymi tradycjami mają fundamentalny charakter. W 

szczególności utylitaryzm sugeruje, by zasoby były kierowane tam, gdzie spowodują najwięcej 

dobra. Przykładowo: zamiast leczyć pacjenta, który najbardziej tego potrzebuje, ale produktywność, 

z którego będzie niska powinienem wybrać zainwestowanie środków finansowych w poprawę stanu 

zdrowia tych, których dobrobyt w wyniku tego działania wzrośnie bardziej (por. Hausman i in. 

                                                 
153 Z racji na eseistyczny charakter niniejszego tekstu rozumowania entymematyczne utożsamiam ze 

stanowieniem milczących założeń, choć zdaję sobie sprawę, że różnice pomiędzy nimi istnieją (zob. Kmita i Nowak 

1969). Tego typu założenia określam też często w tekście mianem przedzałożeń.  
154 Por. dyskusja nad realizmem naiwnym a realizmem krytycznym (Hardt 2013).  
155 Stało się to m.in. w wyniku tzw. rewolucji ordynalnej, gdzie użyteczność stała się po prostu wartością funkcji 

od konsumpcji określonych dóbr. Jak zauważa jednak Kwarciński (2016, 367), elementy dziedzictwa 

dziewiętnastowiecznych utylitarystów są nadal obecne w standardowej neoklasycznej teorii mikroekonomicznej. Po 

pierwsze, użyteczność nadal, choć często jedynie heurystycznie, wiązana jest z tym co dobre dla konsumenta. Po drugie, 

metoda agregacji popytu indywidualnego przypomina utylitarystyczny rachunek szczęścia. Po trzecie, racjonalność 

rozumiana jest zwykle w kategoriach korzyści własnej.  



2017, 236-237). Z drugiej strony deontologiczne normy nie są absolutne, np. zabicie jednej osoby 

by ratować życie pięciu może być niedopuszczalne, ale zestrzelenie przejętego przez terrorystów 

samolotu mającego uderzyć w stadion pełen tysięcy ludzi może okazać się moralnie słuszne. Ważne 

jest też rozróżnienie na te normy, które ograniczają działanie podmiotu poprzez pozwolenie mu na 

działanie niemaksymalizujące użyteczności i na te normy, które zabraniają mu maksymalizowania 

dobrobytu. Uznanie, że moralnie dopuszczalnym może być wybranie mniejszego dobra jest 

poważnym problemem etyki deontologicznej.  

 Jak jednak pogodzić te dwie opisane wyżej tradycje etyczne? Jest to możliwe i wskażę tutaj 

na dwa możliwe rozwiązania156. Po pierwsze, atrakcyjna jest koncepcja metarankingu preferencji 

Sena. W tym ujęciu występują preferencje względem preferencji (zob. przypis nr 5). W 

szczególności, dany podmiot może najpierw określić, które działania są moralne i jako takie mogą 

być wybrane, a dopiero w drugim kroku wybrać te z nich, które pozwolą mu na osiągnięcie 

maksymalnej użyteczności. Przykładowo konsument może uważać za niemoralną optymalizację 

podatkową polegającą na zmianie rezydencji podatkowej i ograniczyć się jedynie do tych decyzji 

podatkowych, które dostępne są w jego miejscu działania. Jak trafnie wskazuje Wincewicz-Price 

(2016, 450), obserwacja podmiotu ujawnia tylko podstawowy ranking jego preferencji. Po drugie, 

reguły deontologiczne mogą być rozumiane po prostu jako ograniczenia nakładane na możliwości 

decyzyjne podmiotu, ale jednocześnie abstrahuje się tu od rozważania tych ograniczeń w 

kategoriach moralnych. Komentując te kwestie van Staveren (2007) zauważa, że w neoklasycznej 

ekonomii niejako intuicyjnie zakład się, że ograniczenie ludzkich wyborów prowadzi do obniżenia 

dobrobytu, podczas gdy w ekonomii instytucjonalnej dominuje przekonanie, że normy moralne 

poprzez redukcję kosztów wymiany i ograniczenie negatywnych efektów zewnętrznych w działaniu 

rynku mogą dobrobyt wręcz podnosić. Interesujące i wymagające osobnej analizy jest to, że 

ekonomiści wolą mówić, że instytucje są ważne, ale już nie, że normy moralne mają znaczenie. 

Zupełnie jakby bali się, iż uznanie ekonomii na naukę moralną może jej naukowości zaszkodzić. 

Nic bardziej błędnego.  

 Pora odnieść się teraz do trzeciej przywołanej wcześniej tradycji etycznej, a więc etyki cnót. 

Centralna dla tego systemu filozofii moralnej kategoria cnoty rozumiana jest za Arystotelesem jako 

trwała predyspozycja osoby do czynienia dobra. Innymi słowy, cnota jest w takim ujęciu zdolnością 

etyczną, która zdobywana jest w codziennych interakcjach z innymi ludźmi, gdyż człowiek ze 

swojej natury jest istotą społeczną. W tym sensie etyka cnót nie jest indywidualistycznym 

systemem etycznym. Działanie jednostki w tej perspektywie powinno być szukaniem dobra, ale 

jednocześnie w dobry sposób. Pisze o tym w księdze II Etyki nikomachejskiej Arystoteles, który 

wskazuje, że umiarkowanie jest wstrzymywaniem się od rozkoszy zmysłowych, czy też – jak 

powiedzielibyśmy nawiązując do J. Benthama, od hedonistycznej przyjemności (użyteczności). 

Dalej w swoim dziele Arystoteles zauważa, że cnota nie jest kategorią uniwersalną i zawsze ma 

charakter kontekstualny i odnoszący się do jednostki. Dlatego też we wzroście cnoty rozum, ale też 

emocje mają istotne znaczenie (Nussbaum 2001). Biorąc wszystko powyższe pod uwagę, trzeba 

zgodzić się ze stwierdzeniem van Staveren (2007), że etyka cnót może być „kompromisem” między 

utylitaryzmem a deontologią: 

„[…] etyka cnót może być postrzegana jako transcendująca dychotomię utylitaryzmu i deontologii, 

gdyż zgadza się ona z tym, że w świecie realnym ludzie przejmują się konsekwencjami i 

obowiązkami, ale zawsze w odniesieniu się do relacji społecznych i kontekstu” (28). 

Wydaje się, że teorią ekonomiczną, która jest najbardziej zgodna z etyką cnót jest podejście 

zdolnościowe A. Sena (capability approach). Chodzi o to, że to co ma pierwszorzędne znaczenie to 

to, na ile ludzie mają możliwości (zdolności) do określonego funkcjonowania. Przykładowo: osoba 

jest zadowolona wtedy, gdy wie, że może studiować na prestiżowej uczelni nawet jeśli ostatecznie 

studiów tych z innych powodów nie podejmie. W takiej koncepcji dobrobytu nasza uwaga odchodzi 

od preferencji w kierunku zdolności i to na nich powinna koncentrować się polityka społeczno-

gospodarcza.  

                                                 
156 Inne interesujące możliwości dyskutuje Wincewicz-Price (2016).  



 Nawet ten pobieżny przegląd trzech podstawowych systemów etycznych wskazuje na to, że 

każdy z nich ma swoje wady, ale też zalety. Wydaje się, że najmniej realistycznym jest utylitaryzm, 

który jednocześnie niesie ze sobą szereg problemów, również natury czysto logicznej w 

opierających się na nim rozumowaniach. Etyka deontologiczna i ta nawiązująca do idei cnoty 

bardziej adekwatnie opisują człowieka w jego codziennym działaniu. Problemem tej pierwszej jest 

jednak to, że moralność redukowana jest do ograniczeń, które egzekwowane są przez zewnętrzny 

autorytet, np. państwo. Z kolei wyzwaniem dla tego drugiego systemu etycznego jest to, że cnota 

tworzy się i jest podtrzymywana w intensywnych relacjach społecznych, które są zwykle możliwe 

w małych wspólnotach i trudno się je zachowuje w silnie heterogenicznych zbiorowościach 

ludzkich. Nie ulega jednak wątpliwości, że dyskusja założeń etycznych teorii ekonomii wymaga 

zwykle sięgnięcia do każdego ze wskazanych tutaj systemów etycznych. 

 Pozostaje teraz zmierzenie się z pytaniem o to, na ile nierealistyczne mogą być założenia 

etyczne w modelach ekonomicznych. Być może jest przecież tak, że choć wszyscy zgadzamy się z 

tym, że człowiek nie jest wyłącznie podmiotem kierującym się zasadą maksymalizacji 

użyteczności, to jednak prowadzenie analizy tak jakby takim podmiotem był może prowadzić do 

dobrych wyjaśnień zjawisk gospodarczych. Analogicznie w przypadku opowiedzenia się za 

deontologią czy etyką cnót. Kwestie te dyskutowane są poniżej.  

Etyka w modelach ekonomicznych, czy w instytucjonalnej strukturze rynków 

Filozofowie ekonomii są zgodni co do tego, że modele oparte na nierealistycznych założeniach 

mogą dobrze wyjaśniać (Mäki 2009; Hardt 2013). Aby miało to jednak miejsce, muszą one być 

odpowiednio nierealistyczne, a więc pomijać czynniki nieistotne dla objaśnianych zjawisk, a brać 

pod uwagę te kluczowe. Pierwsze z nich J. S. Mill nazywa minor causes, a te drugie greater causes. 

Co więcej, to samo założenie może pełnić w różnych modelach różne funkcje. I tak, powiedzenie, 

że ‘zakładam zerowe koszty transakcyjne’ może oznaczać, że moje rozumowanie jest wtedy i tylko 

wtedy prawdziwe, gdy koszty transakcyjne są równe zero (tzw. założenie o zakresie stosowalności 

teorii), ale przecież może też oznaczać, że koszty transakcyjne są tak bardzo nieistotne, że w 

szczególności mogę założyć, że są zerowe (tzw. założenie o nieistotności). Istnieje też trzecia opcja: 

mogę wiedzieć o tym, że koszty transakcyjne są wysokie, ale dalej zakładać, że są zerowe, gdyż 

takie założenie może mi pomóc w budowie modelu, ale gdy już tenże model sformułuję, to tego 

założenia się pozbędę (tzw. założenie o funkcji heurystycznej). Oczywiście założenia modeli 

ekonomicznych moglibyśmy charakteryzować jeszcze na wiele innych sposobów, ale te 

wprowadzone powyżej są zupełnie wystarczające dla prowadzonej przeze mnie refleksji.  

 Problemem ekonomii jest w dużej mierze to, że jej adepci często zapominają o tym, że 

badają modele, a nie ściśle określone zjawiska empiryczne. Co więcej, nie informują swoich 

odbiorców o tych założeniach modeli, które z jednej strony wyznaczają zakres ich stosowalności, a 

z drugiej określają ich matematyczną strukturę często kosztem dodawania do nich takich założeń, 

które nie powstały poprzez zastosowanie metody izolacji (tzw. tractability assumptions). 

Jednocześnie błędem jest ocenianie modeli tak jakby miały to być uniwersalne narzędzia do analizy 

dowolnych problemów empirycznych. Jak trafnie zauważa Guala, „To, że model w danych 

okolicznościach przestaje działać nie oznacza, iż musi zostać odrzucony, a jedynie, iż nie jest 

aplikowalny w tej domenie” (2005, 220). Dodam tylko, że nie chodzi wyłącznie o problem 

aplikowalności w odniesieniu do określonej rzeczywistości empirycznej, ale również w odniesieniu 

do postawionych celów badawczych. Ekonomia rozwija się nie poprzez budowanie uniwersalnych 

modeli i teorii, bo takowych po prostu nie da się uzyskać, ale raczej poprzez powiększanie 

biblioteki modeli (Rodrik 2015). W takiej perspektywie nauką ekonomii jest konstruowanie modeli, 

a sztuką wybór odpowiedniego z nich, tak aby odpowiadał naszym celom badawczym, ale też 

często służył rozwiązywaniu problemów z zakresu polityki gospodarczej. Ciekawe jest w tym 

kontekście to, że gdy wrócimy do podręcznikowej prezentacji modelu wyboru konsumenta, to nie 

znajdziemy tam listy zastrzeżeń co do zakresu jego stosowalności, a wątpliwości w tym względzie 

prezentowane są studentom dopiero na bardziej zaawansowanym etapie studiów, gdy pojawiają się 

chociażby nawiązania do teorii perspektywy Tversky’ego i Kahnemana. Tak długie 

podtrzymywanie mitu o uniwersalności tego podstawowego modelu ekonomicznego nie pozostaje 

bez wpływu na rozumienie przez studentów rynku, w tym jego etycznych fundamentów. W 



literaturze pojawia się nawet tzw. hipoteza o indoktrynacji, zgodnie z którą postawy osób po 

studiach ekonomicznych w późniejszym życiu zawodowym często są bliskie tym 

charakterystycznym dla homo oeconomicus157.  

 W kontekście powyższych uwag trzeba zastanowić się jednak nad tym, czy aby nie jest tak, 

że podobnie jak w modelu wyboru konsumenta jest więcej etyki niż mogłoby się początkowo 

wydawać, tak też jest w rzeczywistości gospodarczej i zachowania podmiotów gospodarczych 

ukierunkowane na maksymalizację użyteczności i zysku są jednak przesiąknięte cnotą i zasadami. 

Aby mówić o rynku jako o miejscu, gdzie działania ludzi mają charakter realizacji określonych 

kompetencji behawioralnych (cnót) niezbędne jest ustosunkowanie się do następującego 

zagadnienia: czy podmioty rynkowe kierują się jedynie motywacją zewnętrzną (np. pragnieniem 

zysku), czy również motywacja wewnętrzna ma dla nich znaczenia (np. chęć pomocy drugiemu bez 

względu na koszty)? Bruni i Sugden (2013) zauważają, że aby dopuścić motywację wewnętrzną 

należy w pierwszym kroku uznać, że rynek składa się z praktyk, w ramach których cnota może się 

wykuwać, i że jednocześnie rynek ma swój telos, który definiowany jest przez tych autorów jako 

„obopólna korzyść z dobrowolnej wymiany” (153). W takim ujęciu ludzie nie kierują się jedynie 

altruizmem, ale również wzajemnością. Autorzy ci wskazują na kilka kluczowych dla działania 

rynku cnót. Po pierwsze, jest to cnota uniwersalności (virtue of universality), a więc dyspozycja do 

wchodzenia w relację handlową z każdym, co oznacza negację wszelkiego rodzaju faworyzmu, 

protekcjonizmu, czy też amoralnego familiaryzmu. Po drugie, cnota bacznej uwagi (virtue of 

alertness), która charakteryzuje zarówno konsumentów i przejawia się m.in. ich skłonnością do 

porównywania cen, eksperymentowania z nowymi produktami i dostawcami, ale też opisuje ona 

producentów i oznacza po prostu postawę przedsiębiorczą, bazującą na empatii i pomysłowości. 

Następnie Bruni i Sugden (2013) konceptualizują w kategoriach cnoty takie charakterystyki 

podmiotów rynkowych jak: skłonność do ufania innym (virtue of trust and trustworthiness), 

predyspozycję do partnerskich relacji rynkowych, odrzucanie barier w wymianie rynkowej i 

uznanie wartości konkurencji, czy też brak oczekiwania zapłaty za produkt, który nie jest ceniony 

przez innych (virtue of self-help). Kończąc swoją analizę odrzucają oni krytykę ze strony tych 

tradycyjnych oskarżycieli rynków (np. M. Sendela), którzy uważają wymienione cnoty jedynie za 

sprytny wybieg na rzecz fałszywego umoralnienia rynkowego egoizmu. 

 Ludzkie działanie ma wiele motywów i nie może być opisane jako wynikające wyłącznie z 

któregoś z wyżej wymienionych systemów etycznych. Skoro ontologia rzeczywistości społecznej, 

ale też operujących w niej podmiotów jest ontologią potencjalności, to rację mają Bruni i Sugden 

(2013), że ludzkie działanie jest aktualizacją ludzkich zdolności, a więc cnót. Z drugiej strony, zbyt 

mało uwagi poświęcają czynnikom ograniczającym ludzkie wybory, a więc normom moralnym, jak 

również formalnym instytucjom. Krytyka ich stanowiska z pozycji deontologicznych byłaby z 

pewnością bardziej skuteczna niż z punktu widzenia klasycznego utylitaryzmu. Nie ulega jednak 

wątpliwości, że w działaniu rynku motywacji utylitarystycznych nie brakuje i muszą one być brane 

pod uwagę, choć często nie są one pierwotne i są pochodną drzemiących w człowieku zdolności i 

pragnień. Dostrzeżenie w działaniu podmiotów rynkowych cnót i zasad może zdecydowanie pomóc 

w wyjaśnianiu wielorakich zjawisk gospodarczych. Warto więc, aby to zaskakujące bogactwo 

etyczne rynków ekonomiści dostrzegli i wzięli sobie do serca następujące słowa A. Sena: „[…] 

ekonomia ma dwa wyraźnie odmienne źródła, ale są one ze sobą powiązane; z jednej strony jest to 

zainteresowanie etyką, a z drugiej perspektywa bardziej ‘inżynierska’” (1987, 2), a jeszcze lepiej w 

połączeniu ze stwierdzeniem P. Samuelsona i W. Nordhausa, że „Ekonomia jest częścią obu tych 

kultur [nauk humanistycznych i ścisłych]; jest przedmiotem, który rygor nauk ścisłych łączy z 

poezją nauk humanistycznych” (1995, 28). Jedną z dróg do odzyskania tradycji humanistycznej dla 

ekonomii może być sięgnięcie do alternatywnych w stosunku do utylitaryzmu systemów etycznych, 

a zwłaszcza deontologii i etyki cnót.  

Podsumowanie 
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Mam nadzieję, że po lekturze niniejszego eseju jego czytelnik z mniejszym zdziwieniem odczytuje 

słowa Z. Herberta, które stanowią jego motto158. Wchodząc w głąb założeń etycznych ekonomii 

dotykamy przecież podstawowych kwestii opisujących nieredukowalne motywy ludzkiego 

działania, a tym samym snujemy refleksję nad kondycją ludzką, co przecież jest warunkiem 

podstawowym stawania się przez człowieka bardziej człowiekiem, w tym bycia po prostu 

przyzwoitym. Okazuje się też, że studia z zakresu entymematycznych założeń etycznych ekonomii 

siłą rzeczy prowadzą do zagadnień nie tylko z obszaru antropologii, ale również ontologii 

rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Wykazałem to wychodząc od zdawałoby się zupełnie 

aksjologicznie neutralnego modelu wyboru konsumenta, gdzie – jak się okazało, nie sposób uciec 

od rozstrzygnięć deontologicznych, a także wielu fundamentalnych problemów z rozumieniem 

człowieka jako podmiotu maksymalizującego swój – rozumiany w kategoriach zaspokajania 

preferencji – dobrobyt. Jednym z tych problemów jest zagadnienie ludzkiej wolności, w tym wolnej 

woli.  

 W kolejnym kroku do analizy tych zagadnień zaprzęgnąłem refleksję związaną z trzema 

podstawowymi systemami z zakresu filozofii moralności, mogącymi stanowić fundament etyczny 

ekonomii, a więc utylitaryzmem, deontologią i etyką cnót. Okazało się, że każdy z nich ma swoje 

mocne i słabe strony, ale każdy z nich odnosi się do ważnych aspektów działania rynku i obecnych 

na nim podmiotów. Co więcej, opowiedzenie się po stronie jednego z nich niesie ze sobą istotne 

implikacje dla kształtowania, ale też treści polityki gospodarczej.  

 W ostatniej części eseju pokazałem, że podobnie jak w teorii ekonomii jest więcej etyki niż 

mogłoby się wydawać, tak samo w działaniu rynku jest znacznie więcej nieutylitarystycznych 

motywacji niż mogłoby się to wydawać tym wszystkim, którzy uważają, że rynek niszczy cnotę i 

moralności (zob. np. MacIntyre 1984; Sandel 2013). Tak jak ekonomia jest nauką moralną (choć 

wielu tego nie dostrzega), tak samo działanie rynku nie rozgrywa się w pustce aksjologicznej, a 

operujące na nim podmioty to jednak zdecydowanie coś więcej niż wchodzące ze sobą w interakcje 

funkcje użyteczności. Obecnie ekonomiści rozumieją to dużo lepiej niż w tych latach, gdy 

dominowało marzenie o unifikacji teorii ekonomii na bazie modelu równowagi ogólnej Arrowa-

Debreu. Ekonomia po nagrodach Nobla dla A. Sena, D. Northa, V. Smitha, czy D. Kahnemana jest 

z pewnością nauką dużo bardziej moralną, ale powrót do fundamentalnej dyskusji o jej założeniach 

etycznych może ten proces „umoralniania” ekonomii jeszcze wzmocnić. W tym kontekście mam 

też nadzieję, że niniejszy esej choć trochę przyczyni się do popularyzacji tego rodzaju refleksji w 

środowisku polskich ekonomistów, do czego znakomitą okazją jest X Kongres Ekonomistów 

Polskich.  
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Podziały między ekonomią ortodokysjną a heterodoksyjną: źródła, rodzaje i 

aspekty a rozwój ekonomii 

Streszczenie: Artykuł porusza problematykę podziałów istniejących między ekonomią 

heterodoksyjna i ortodoksyjną skupiając się na źródłach tych podziałów, ich rodzajach, modelach i 

aspektach. Celem artykułu jest głębsze zrozumienie ich natury i odpowiedzenie sobie na pytanie, o 

powody braku dialogu między podejściami tych ekonomii i szanse na zbudowanie. Taki dialog 

wydaje się ważnym warunkiem dla rozwoju ekonomii postawionej wyzwań postępującej złożoności 

rzeczywistości ekonomicznej jak też trendów społecznych i zmian klimatycznych wymagających 

wypracowania nowego podejścia do ekonomii – zakorzenionej w systemie społecznym i 

ekologicznym. Jest on jednak utrudniony poprzez istniejące podziały. W artykule poszukuje się 

odpowiedzi na temat źródeł takich podziałów i przyczyn braku takiego dialogu. Stawia się tutaj 

dwie tezy odnośnie czynników pogłębiających podziały i utrudniającymi dialog. Po pierwsze 

wskazuje się, na rolę reprezentowanej przez naukowca wizji rozwoju nauki - monizmu lub 

pluralizmu. Po drugie dostrzega się tu znaczenie czynników natury instytucjonalno-społecznej. 

Dlatego należałoby zwrócić baczniejszą uwagę nie tylko na najczęściej podkreślane różnice 

odnoszące się do teorii, ale na społeczno-instytucjonalne zarzewie podziałów. We wnioskach 

przedstawia się propozycje dalszego rozwoju ekonomii otwartej na dialog wskazując na pewne 

konkretne rozwiązania, które mogłyby sprzyjać lepszej komunikacji wewnątrz ekonomii. 

Summary: The paper deals with the problems of existing divisions between heterodox and 

orthodox economics focusing on the sources of these divisions, their types, models and aspects. The 

purpose of the article is to understand their nature more profoundly and answer the question about 

the reasons for the lack of dialogue between the approaches of these economies and the chances of 

encouraging such a dialogue. The latter seems to be an important condition for the development of 

economics in times of increasing complexity of economic reality, social trends and climate change 

requiring a new approach to economics - rooted in the social and ecological system. However, it is 

hindered by existing divisions. The article looks for answers about the sources of such divisions and 

the reasons for the lack of such a dialogue. The paper imposes two theses regarding the factors 

contributing to deepening of divisions and hindering dialogue. First, thesis refers to the role of the 

scientist's vision of science development - monism or pluralism. Second thesis deals with the 

importance of institutional and social factors. Therefore, more attention should be paid not only to 

the most frequently emphasized differences of theories, but also to the socio-institutional source of 

divisions. Conclusions contain proposals for further development of economics, which is open to 

dialogue, indicating certain specific solutions that could promote better communication within 

economics. 

 

Słowa kluczowe: ekonomia ortodoksyjna, ekonomia heterodoksyjna, rozwój ekonomii, monizm, 

pluralizm, paradygmat 

 

Wstęp 



 Mówiąc o podziałach istniejących między ekonomią ortodoksyjną a heterodoksyjną, wkraczamy w 

obszar pełen różnych opinii na temat następujących zagadnień: (1) sposobów definiowania 

ekonomii ortodoksyjnej i heterodoksyjnej, (2) sposobów dokonywania podziału między nimi, (3) 

tego czy zasadne jest mówienie o ekonomii heterodoksyjnej jako pewnej całości (zamiast mówić o 

różnych podejściach do ekonomii w ramach nurtu heterodoksyjnego) i o ekonomii ortodoksyjnej 

jako wywodzącej się z ekonomii neoklasycznej (zwłaszcza w kontekście prowokacyjnej tezy 

Colandera umiejscowionej w tytule artykułu „Śmierć ekonomii neoklasycznej” (The death of 

neoclassical economics) – Colander, 2000), zwłaszcza w kontekście dyskusji na temat monizmu i 

pluralizmu w nauce), 4) różnych aspektów tego podziału, który może dotyczyć podziału 

odnoszącego się do teorii albo do kwestii społeczno-instytucjonalnej. Aby lepiej wyjaśnić te 

aspekty, użyję tu metafory zaczerpniętej z innej dyscypliny, która przez o wiele dłuższy czas niż 

ekonomia mierzyła się z współistnieniem ortodoksji i heterodoksji, czyli teologii. 

 

Definicje 
Istnieją różne definicje heterodoksji i ortodoksji. Definicja zależy od kryterium, które stosujemy do 

rozróżnienia tych dwóch rodzajów myśli ekonomicznej, oraz od zrozumienia nauki w ogóle - na 

przykład w kategoriach monizmu i pluralizmu. Aby więc w pełni zrozumieć, czym są heterodoksja 

i ortodoksja, należy wziąć pod uwagę wiele różnych aspektów wpływających na sposób ich 

definiowania. 

Heterodoksja jest terminem ogólnym, odnoszącym się do wielu szkół myśli ekonomicznej, 

różniących się od ekonomii głównego nurtu pod względem teorii, metodologii, zaleceń 

politycznych i społeczności (community) (T.-H. Jo et al., 2017, s. 8). Jest ona określana jako: 

ekonomia nie należąca do głównego nurtu, nieortodoksyjna, niekonwencjonalna, postklasyczna, 

postępowa czy alternatywna. Dosłowne znaczenie tego terminu to „nieortodoksyjny”, co może 

oznaczać po prostu odmienny od ortodoksyjnego lub przeciwny ortodoksyjnemu (oryg. different 

from the orthodox, or opposed to the orthodox) (Mearman, 2011, s. 482). Heterodoksję cechuje 

przyjmowanie perspektywy społecznej, strukturalnej i instytucjonalnej jak też wskazuje się na jej 

związki ze starą ekonomią instytucjonalną, ekologiczną i post-keynesowską (Hodgson, 1993; 

Lawson, 2006; Törnberg, 2018, s. 510). Ale definiuje się ją przede wszystkim jako proces 

zabezpieczenia społecznego. Takie rozumienie heterodoksji przywraca pierwotne znaczenie 

„ekonomii politycznej” lub ekonomii jako nauki społecznej (Gruchy, 1987, s. 21; F. S. Lee, 2009, s. 

8). Zgodnie z taką definicją heterodoksyjna teoria ekonomiczna jest teoretycznym wyjaśnieniem 

historycznego procesu zaopatrzenia społecznego w kontekście gospodarki kapitalistycznej w 

sposób uwzględniający rolę kontekstu i zmiany w czasie (F. S. Lee, 2012, s. 340).  

Termin „heterodoksja” nie jest już rozumiany jedynie jako odejście od głównego nurtu metodologii, 

ale jako nowy, niezależny sposób uprawiania ekonomii, posiadający własną metodologię. Pomimo 

to wciąż wielu autorów zwłaszcza głównego nurtu skupia się raczej na istniejącej różnorodności 

heterodoksji, sięgającej swego apogeum w sformułowaniu, że „poza faktem odrzucania ortodoksji 

nie można dostrzec jednego elementu jednoczącego, który charakteryzowałby heterodoksyjną 

ekonomię” (Colander et al. 2004, s. 492). Do tych podejść zalicza się postkeynesizm, ekonomię 

instytucjonalną (starą), feministyczną, społeczną, marksistowską, austriacką i ekonomię społeczną 

(Lawson 2006). A jednak od początku obecnego wieku, heterodoksja coraz bardziej koncentruje się 

na zjawisku zbieżności jej własnych rozważań ekonomicznych i ontologii (Dash 2016; Lawson 

2006; Morgan 2016; Robert, Yoguel, and Lerena 2017). Intelektualne korzenie ekonomii 

heterodoksji znajdują się w heterodoksyjnych tradycjach postkeynesowsko-sraffiańskich, 

marksistowsko-radykalnych, instytucjonalno-ewolucyjnych, społecznych, feministycznych i 

ekologicznych (F. S. Lee, 2012, s. 340). 

Ekonomia głównego nurtu odnosi się do myśli i teorii, które obecnie rozwijają się we 

współczesnej ekonomii. Wydaje się, że mało zasadne byłoby zaliczanie tu szkół ekonomicznych, 

które pierwotnie powstały jako myśli heterodoksyjne, a które choć w części były uznane przez 

ekonomistów głównego nurtu. Zaliczałaby się wówczas tutaj ekonomia ewolucyjna, złożoności lub 

eksperymentalna (Colander 2000), które zdecydowanie odchodzą od ekonomii neoklasycznej, która 

słusznie czy nie (tu warto przypomnieć ożywione dyskusje toczone wśród ekonomistów, na 



przykład przez wspomnianego już Colandera) tworzy centrum głównego nurtu. Takie 

rozgraniczenie pozwala uniknąć sytuacji, w której dana szkoła należy z jednego punktu widzenia do 

głównego nurtu, a z innego - do heterodoksji. Należy pamiętać, że charakterystyka myśli głównego 

nurtu i jej rozgraniczenie zależy od heterodoksyjnej lub ortodoksyjnej przynależności autora 

takiego podziału: o ile ekonomista głównego nurtu będzie definiował ekonomię głównego nurtu 

szerzej to przedstawiciele heterodoksyjnej ekonomii - węziej, jako synonim ekonomii 

neoklasycznej lub jako ekonomii TINA (There is No Alternative)) (Elsner 2017). Ekonomia 

neoklasyczna byłaby w takim przypadku rozumiana poprzez pryzmat swojego indywidualizmu i 

instrumentalizmu metodologicznego (Arnsperger i Varoufakis 2009), jak też braku uwzględnienia 

społecznego uwarunkowania podmiotów gospodarczych i osadzenia wyborów ekonomicznych w 

historii, tudzież wyjścia od założenia ograniczonych zasobów, konkurencyjnych celów i 

nieograniczonych potrzeb, oraz wyboru deduktywistycznej metodologii zamkniętego systemu (Lee 

2009, s. 7). Historycy myśli ekonomicznej za wyróżniającą cechę ekonomii głównego nurtu 

uważają jej legitymizację, nacisk na formalne metody badawcze i pozytywne podejście do nauki. 

 

Modele podziału między ekonomią heterodoksyjną i ortodoksyjną 
Model podziału na heterodoksję i ortodoksją zależy od przyjętego sposobu postrzegania nauki – 

czyli naukowego światopoglądu ekonomistów: jako monizmu lub jako pluralizmu. W sensie 

monizmu istnieje tylko jeden właściwy paradygmat ekonomii. Jest to spojrzenie na rozwój nauki w 

sensie Kuhna (1962) wykazane w The Structure of Scientific Revolutions, zgodnie z którym istnieje 

tylko jeden właściwy paradygmat. Kiedy jednak akceptujemy pluralizm jako dominujące podejście, 

pozwalamy na równoległe istnienie różnych paradygmatów. Nie ma już potrzeby oznaczania szkół 

jako heterodoksyjne lub ortodoksyjne, gdyż pojęcie „heterodoksja” jest przecież właśnie pochodną 

myślenia jednopardygmatowego – czyli sytuacji, w której istnieje jedno centrum, w stosunku do 

którego definiujemy pozostałe. Wśród ekonomistów istnieje duże i wciąż rosnące zainteresowanie 

pluralizmem, któremu towarzyszy jego krytyka. Została ona zintensyfikowana przez petycję 

Hodgsona - „Apel o pluralistyczną i rygorystyczną ekonomię” w American Economic Review, 

podpisaną przez 44 wiodących ekonomistów, wzywającą do „nowego ducha pluralizmu w 

ekonomii, obejmującego krytyczną rozmowę i tolerancyjną komunikację między różnymi 

podejściami” 159
 (Hodgson, Mäki, and McCloskey 1992). Również inni ekonomiści, jak np. 

Rothschild, (1999, s. 5), podkreślają znaczenie pluralizmu: „wiele paradygmatów w ekonomii [jest] 

niezbędnym i pożądanym zjawiskiem w bardzo złożonej i ciągle zmieniającej się materii”160.  

Pluralizm może być rozumiany jako postrzeganie rzeczywistości społecznej jako wieloaspektowej i 

wymagającej różnych perspektyw do jej opisania i wyjaśnienia (Norgaard 1989). Wynika z 

przekonania, że każde pytanie badawcze jest wyjątkowe i wymaga indywidualnego sposobu 

badania, czyli zatem to pytanie powinno określać metodę, a nie odwrotnie (Bigo 2009; Dow 2008; 

Lawson 2004a). W zależności od okoliczności i problemu, który należy rozwiązać, należy 

zastosować różne podejścia lub ich kombinację, aby zbliżyć się do odległej „prawdy” (Rothschild, 

1999, s. 5), więc treść może mieć wpływ na metodę. Pluralizm ma wiele wymiarów, których nie 

można sprowadzić jedynie do epistemologii lub metodologii, ale obejmuje też wymiar 

ontologiczny, normatywny i presktryptywny (Dutt 2014). Co więcej, pluralizm można rozumieć 

jako odrębny lub jako „zainteresowany” (interested). Doubush & Kapeller (2012, s. 1043) wzywają 

do takiego „zainteresowanego pluralizmu”, który ucieleśnia „dążenie do konstruktywnej interakcji 

między różnymi tradycjami teoretycznymi w celu uzyskania ulepszonego i rozszerzonego zbioru 

odpowiednich wyjaśnień”161.  

                                                 
159

 “We the undersigned are concerned with the threat to economic science posed by intellectual monopoly. Economists today enforce a monopoly of 

method or core assumptions, often defended on no better ground that it constitutes the ‘mainstream’. Economists will advocate free competition, but 

will not practice it in the marketplace of ideas.”  “Consequently, we call for a new spirit of pluralism in economics, involving critical conversation 

and tolerant communication between different approaches. Such pluralism should not undermine the standards of rigor; an economics that requires 
itself to face all the arguments will be a more, not a less, rigorous science.”  “We believe that the new pluralism should be reflected in the character 

of scientific debate, in the range of contributions in its journals, and in the training and hiring of economists.” (Harris 2011). 
160 ‘Plurality of paradigms in economics [is a] necessary and desirable phenomenon in a very complex and continually changing subject’. 
161 Striving for constructive interaction between different theoretical traditions in order to come up with an improved and expanded 

set of relevant explanatory statements. 



Jeśli zaakceptujemy, że istnieje tylko jedna centralna myśl ekonomiczna, którą buduje główny nurt, 

a inne są zdefiniowane w pewnych „odległościach” od tejże myśli, otrzymany model będzie 

koncentryczny i podobny do układu słonecznego (przy przyjęciu astronomicznej metafory). 

Oczywiście, w takim przypadku w centrum możemy umieścić ekonomię neoklasyczną lub, jak 

proponuje (Colander 2000) „nowoczesną ekonomię”, gdyż dla niego ekonomia neoklasyczna jest 

martwa. Pisze tamże: przez uprawnienia, które zostały mi powierzone jako prezydentowi 

Towarzystwa Historii Ekonomii, niniejszym oświadczam, że ekonomia neoklasyczna nie żyje 

(oryg. By the powers vested in me as president of the History of Economics Society, I hereby 

declare the term, neoclassical economics, dead’.)”. Davis (2008) zauważa: „ekonomia głównego 

nurtu nie jest już „neoklasyczna” w sposób, w jaki wielu z nas jest przyzwyczajonych do myślenia 

o tym”. Z tego punktu widzenia większość heterodoksyjnej krytyki neoklasycyzmu nie jest 

uzasadniona, ponieważ ekonomia głównego nurtu uległa zmianie. „Ekonomia odchodzi od ścisłego 

przywiązania do świętej trójcy - racjonalności, samolubstwa i równowagi - do bardziej eklektycznej 

pozycji celowego zachowania, oświeconego interesu własnego i trwałości” (oryg. ‘Economics is 

moving away from a strict adherence to the holy trinity – rationality, selfishness, and equilibrium – 

to a more eclectic position of purposeful behavior, enlightened self-interest, and sustainability’) 

(Colander et al. 2004:485). 

Przyszłość tego centrum jest zarezerwowana dla ekonomii złożoności, ekonomii ewolucyjnej lub 

eksperymentalnej (Colander 2000). Przyszłość ekonomii złożoności („urodzonej” w 1987 r. W 

Santa Fe Institute) jako nowego paradygmatu staje przed możliwością że zostanie ona wchłonięta 

przez ekonomię neoklasyczną (Fontana 2010) lub ekonomię heterodoksyjną (Foster 2005; Potts 

2000). W każdym razie niektóre nurty myśli ekonomicznej, które pierwotnie zaliczały się do 

ekonomii heterodoksyjnej, zyskują legitymizację lub wsparcie głównego nurtu, a zatem zdaniem 

niektórych ekonomistów nie można ich nazwać ekonomiami heterodoksyjnymi (Spash 2012). Takie 

rozumowanie doprowadziłoby jednak do sytuacji, w której tacy ekonomiści jak Amartya Sen, 

wyróżnieni prestiżowymi nagrodami ekonomicznym (Nagroda Banku Szwedzkiego im A. Nobla), 

zaliczaliby się do głównego nurtu, chociaż przecież reprezentują niektóre kluczowe założenia myśli 

heterodoksyjnej (sprowadzenie preferencji do potrzeb i odróżnienie ich od zachcianek, 

zakorzenienie systemu ekonomicznego w społecznym otoczeniu.  

Model pierwszego podziału można przedstawić w postaci koncentrycznych okręgów, 

przypominających ciała niebieskie, w których istnieją pewne układy odniesienia (patrz: rysunek 1). 

Ekonomia neoklasyczna na tej mapie istnieje głównie w świadomości ekonomistów 

heterodoksyjnych i dla nich, a także dla niektórych ekonomistów głównego nurtu, zwłaszcza tych, 

których można nazwać ortodoksyjnymi tworzy centrum odniesienia. Dla innych jest to „martwe” 

ciało (Colander 2000), które należy zastąpić czymś, co Colander opisuje jako New Millenium 

Economics. Jednakże trudno umieścić w centrum tego układu koncentrycznego taką szkołę 

ekonomii, która jak dotąd nie weszła nawet do standardów nauczania ekonomii, ani na poziomie 

licencjackim, ani magisterskim. Dlatego w modelu koncentrycznym, środek modelu tworzy niczym 

słonce w układzie słonecznym - ekonomia ortodoksyjna. Biorąc za punkt odniesienia neoklasyczną 

szkołę lub neoklasyczną syntezę lub ortodoksję - inne ekonomie można ustawić w kręgach, których 

odległość od centrum informuje o tym, jak dana tendencja jest daleko od założeń uznanych za 

właściwe (ortodoksyjne). Ekonomia heterodoksyjna (zaznaczona na szaro) obejmuje zbiór szkół 

krytycznych w stosunku do neoklasycznego paradygmatu (w tzw. Wersji Samuelsona) i 

posiadających koncepcję ludzkiej natury stanowiącą przeciwieństwo do homo oeconomicus. Taką 

koncepcją ludzkiej natury jest parafrazą słów Davis (2009), czyli odwrócenie Kartezjuszowskiego 

cogito ergo sum przez cogitamus ergo sum. To ostatnie odnosi się do sytuacji, w której indywiduum 

jest uważane za część danej grupy społecznej czyli powstaje w relacjach z innymi, a nie w izolacji 

od innych. Szkoły te wykraczają poza szare pole i wkraczają na białe pole, ponieważ niektórzy 

ekonomiści z nimi związani stosują metody uznawane przez główny nurt, prezentując niektóre z ich 

nowatorskich pomysłów. Dlatego nie powinno dziwić, że ekonomia głównego nurtu zaznaczona na 

rysunku 1 obejmuje nie tylko neoklasyczną syntezę, ale także te elementy pomysłów ekonomistów 

heterodoksyjnych, które zostały wyrażone lub wykorzystane w dominującej metodologii głównego 



nurtu, np. ekonomia kosztów transakcji lub ekonomia środowiska jako neoklasyczny wariant 

ekonomii ekologicznej (Spash 2012). 

Z jednej strony ekonomia głównego nurtu odgrywa rolę pasa bezpieczeństwa dla paradygmatu w 

rozumieniu Lakatos & Worrall (1999) z drugiej strony jest to dziedzina, w której toczy się dyskurs 

ekonomistów. Jednak takie zredukowanie złożonych koncepcji do neoklasycznych bardziej 

uproszczonych koncepcji wiąże się z utratą niektórych zasadniczych cech nowych idei i ich 

potencjału w zakresie wyjaśniania nowych zjawisk. Mimo wszystko ekonomia głównego nurtu jest 

stopniowo uzupełniana przez nowe podejścia rekrutujące się z ekonomii heterodoksyjnej, takie jak 

teoria gier, ekonomia eksperymentalna, behawioralna, ewolucyjna, neuroekonomia i teoria 

złożoności nieliniowej, niekoniecznie zgodne z dominującym w tej chwili paradygmatem. 

Odgrywają one ważną rolę w rozwoju ortodoksji, karmiąc ją nowymi ideami, a także wskazując na 

jej wady i niespójności. Dlatego też, również w ekonomii głównego nurtu (w takim modelu jednego 

paradygmatu) rośnie zapotrzebowanie na inny paradygmat, który umożliwi lepszą komunikację 

między nowymi trendami. Może polegać na przyjęciu takiej koncepcji natury ludzkiej, która 

umożliwia dialog między różnymi propozycjami ekonomii heterodoksyjnej, zaczynając od 

koncepcji natury ludzkiej, w której działanie jednostki jest zakorzenione społecznie i kulturowo. 

Taki model pozwala na nie tylko dialog pomiędzy różnymi kierunkami heterodoksji, ale także z 

ortodoksją, która w takim podziale byłaby szczególnym przypadkiem założonej koncepcji- takiej w 

której zakładamy ze konstelacja społeczno-instytucjonalna podmiotów gospodarczych się nie 

zmienia   

RYSUNEK 1: EKONOMIA GŁÓWNEGO NURTU, ORTODOKSJA I HETERODOKSJA  

 
Źródło: (Horodecka, 2018, s. 26)  

Jeżeli jednak za punkt wyjścia przyjęlibyśmy pluralizm, wówczas możemy również założyć, że 

istnieje wiele różnych systemów o różnych punktach odniesienia. Nadal istnieje cały system 

niebieski, ale nie odnosimy się do jednego punktu odniesienia. System, w którym tylko główny nurt 

jest nadal traktowany jako punkt odniesienia również nie odpowiada rzeczywistości. Istnieje jednak 

obszerna literatura, która głosi pluralizm jako przyszły sposób myślenia o nauce (jak omówiono to 

w dalszej części artykułu) i mimo wszystkich krytyków cieszy się on dużym poparciem. Jest to 

konstelacja, która zgodnie z główną tezą może pozwolić na mniej konfliktów i bardziej kreatywne 

rozwiązania bieżących problemów. Model taki mógłby się składać z trzech równoległych centrów 

tworzonych przez ekonomię heterodoksyjną zdefiniowaną przez Lee (2009, 2011, 2012), ekonomię 

złożoności (Arthur 2010; Durlauf 2012; Elsner 2017; Foxon, Koehler, and Michie 2013) i ekonomię 

neoklasyczną. Wyróżnienie tych trzech ośrodków opiera się między innymi na pracy Törnberga 

(2018)), który koncentruje się na ontologii tych trzech ośrodków myśli ekonomicznej i stara się 

propagować wspólną ontologię dla ekonomii heterodoksji i złożoności.  



RYSUNEK 2: MODEL WIELOPARADYGMATOWY 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie pracy Törnberga (2018) 

Różne aspekty podziału między heterodoksją a ortodoksją 
 

Istniejące między ekonomią heterodoksyjną a ortodoksyjną podziały mają bardzo złożony charakter 

i odnoszą się nie tylko do treści teorii i jej zastosowania do polityki gospodarczej, ale także do 

otoczenia społecznego i instytucjonalnego tych dwóch podejść do ekonomii. Metaforę pozwalającą 

nam odzwierciedlić obecną sytuację ekonomiczną można zaczerpnąć ze znacznie starszej 

dyscypliny akademickiej - teologii. Ta ma znacznie dłuższe (niż ekonomiczne) doświadczenie z 

wzajemnym ścieraniem się ortodoksji i heterodoksji (z perspektywy Kościoła Katolickiego ruch 

protestancki a potem Kościół Protestancki był heterodoksją). W XVI wieku, kiedy Marcin Luter, 

Jan Kalwin i Huldrych Zwingli dla zrozumienia problemów teologicznych - przede wszystkim 

kwestii usprawiedliwienia (poprzez łaskę czy uczynki) lub czyśćca przedstawili swoje nowe 

koncepcje - zostali uznani przez kościół rzymskokatolicki jako heretycy. Oznaczało to, że ich 

nauczanie zostało uznane za niezgodne z nauczaniem Kościoła – czyli jako herezję (heterodoksję). 

Jednak tak zwana Confessio Augustana, w której formowano zasady reformacji i która stanowiła 

podstawę późniejszych kościołów - bardzo zmieniła sytuację Lutra. Chociaż nawet po Confessio 

Augustana Luter nadal był heretykiem, to otrzymał wsparcie instytucjonalne i społeczne od szybko 

rosnącej siły - kościoła protestanckiego.  

Podobnie działo się w ekonomii, w której ruchy rodzące się na obrzeżach ekonomii, zwłaszcza po II 

wojnie światowej – okresie tzw. tzw. powojennego konsensusu (Keizer 2017) - spotykały się z 

próbą pomniejszania ich znaczenia (połączoną ze strategią przypominającą nawet zwalczanie) przez 

neoklasyczną ekonomię, mimo że ta ostatnia była już w agonii, używając metafory „śmierci” 

(Colander 2000). Taka negacja spowodowała, że heterodoksja szukała wsparcia instytucjonalnego 

(czegoś co można przyrównać w naszej metaforze do Confessio Augustana dla protestantów), co 

mogłoby zaoferować wsparcie ekonomistom heterodoksyjnym walczącym o uzyskanie legitymacji, 

dostępu do grantów, publikacji wyników badań i zniesieniu ograniczenia we wprowadzaniu tej 

ekonomii do nauczania (F. S. Lee, Grijalva, et al. 2010), do których nawiązuję dalej. Takim 

Confessio Augustana dla heterodoksji było utworzenie Stowarzyszenia na rzecz Ekonomii 

Heterodoksyjnej (założycielem był Frederic Lee), co oznaczało wsparcie instytucjonalne w postaci 

funduszy, czasopism, stowarzyszeń i stanowiło ważny punkt zwrotny. Heterodoksja mogła w 

bardziej zdecydowany sposób rozpocząć swoją ścieżkę krytyczną i intensywniej szukać 

alternatywnych sposobów uprawiania ekonomii, zwłaszcza poprzez zdefiniowanie swojej ontologii 

i poszukiwanie własnej metodologii. 

Pokazany problem, przykład i metafora przybliżająca jego znaczenie, ukazują nam złożoną naturę 

podziału między heterodoksją a ortodoksją i zachęcają do podjęcia próby jego systematyzacji. 

Zgodnie z założoną tezą można postrzegać ten podział jako przebiegający po linii teorii (treść, 

metody, ontologia) i jej zastosowania (kwestie polityki gospodarczej), lub po linii różnic 

społecznych / instytucjonalnych. Te ostatnie obejmują na przykład autokategoryzację (tożsamość) 

ekonomisty, jego orientację polityczną, stowarzyszenia, do których on/ona należy, wartości, które 



reprezentuje. Między tymi typami barier zachodzi interakcja, gdy tylko na przykład wartości 

społeczne reprezentujące jedną grupę ekonomistów mogą wpłynąć na wybór aspektów 

analizowanych przez teorię i kwestie polityki gospodarczej.  

Co więcej, dwa zróżnicowane typy podziałów między heterodoksją a ortodoksją (czyli skupiając się 

na czynnikach teoretycznych bądź społeczno - instytucjonalnych) dostarczają odmiennego 

spojrzenia na przyczyny zmian w naukach społecznych w ogóle, a w szczególności w ekonomii. 

Jedna jest przyczyną wewnętrzną - nowa teoria wyjaśnia lepiej zjawiska badane w danej 

dyscyplinie. Druga jest społeczna - teoria musi się zmienić z przyczyn społecznych, takich jak na 

przykład: nowe problemy do rozwiązania, które mogą opierać się na starych założeniach, takich jak 

na przykład zmiana klimatu, nowe idee dotyczące nauki, różne wartości wśród ekonomistów. 

 

Podziały „teoretyczne” 
Podziały budowane między heterodoksyjną a ortodoksyjną ekonomią odnoszące się do teorii 

uwidaczniają się zarówno w różnicach w treści teorii, ich metodologii, ontologii (np. koncepcji 

natury ludzkiej) jak i w zagadnieniach związanych z zastosowaniem ekonomii. Trzeba jednak od 

razu zaznaczyć, że głównym celem artykułu jest skupienie się na dotychczas niedostrzeganej roli 

„podziałów społeczno-instytucjonalnych”, które mogą powodować, że „podziały teoretyczne” 

jeszcze bardziej się utrwalają i stają się coraz bardziej odporne na zmiany, gdyż brak otwartej 

dyskusji i dialogu, który by aktywizował takie zmiany po jednej i drugiej stronie. Mimo, to warto 

przedstawić najważniejsze różnice wyznaczające podział ‘teoretyczny’.  

Biorąc zatem pod uwagę różnice w treści, ortodoksyjna ekonomia, opierając się na swojej 

ontologii i takich pojęciach, jak preferencje, użyteczność, produkty krańcowe, krzywe popytu, 

racjonalność, względny niedobór koncentruje się na konkurencyjnych rynkach, wydajności i 

optymalności, równowadze lub wzroście gospodarczym. Natomiast ekonomia heterodoksyjna 

chętniej podejmuje tematy społeczne, problemy nierówności, problemy środowiskowe i tematy 

związane z pracą, analizując bogactwo narodów, akumulację, sprawiedliwość, relacje społeczne w 

kontekście istniejących różnic między warstwami społecznymi, płci i rasowych, pełne zatrudnienie 

oraz reprodukcję gospodarczą i społeczną. Skupia się na analizie i zrozumieniu produkcji, 

dystrybucji i redystrybucji dóbr i usług w kontekście historycznym, zakładając ze ich ostatecznym 

celem jest nie tyle efektywność, ale zaspokojenie potrzeb uczestników tychże procesów oraz ich 

dobrobytu (F. S. Lee, 2012, s. 340). Z uwagi na to, że celem jest jej wyjaśnienie procesu 

zabezpieczenia społecznego, heterodoksja koncentruje się na takich tematach jak „struktura 

zasobów i ich wykorzystanie, zmiana potrzeb społecznych, struktura produkcji i reprodukcji 

przedsiębiorstwa, rodziny, państwa i innych odpowiednich instytucji i organizacji oraz dostęp do 

zabezpieczenia społecznego”. Bada także „problemy związane z procesem zaopatrzenia 

społecznego, takich jak rasizm, płeć oraz ideologie i mity” (F. S. Lee, 2012, s. 340). 

Jeżeli chodzi o różnicę pod względem metodologii, to są one jeszcze głębsze  (Colander 2000; 

Dow 2007; Lawson 2006). Podczas gdy ekonomia ortodoksyjna preferuje sformalizowaną metodę 

matematyczno-dedukcyjną, zorientowaną na nauki przyrodnicze, ekonomia heterodoksyjna szuka 

tzw. trzeciej drogi w metodologii innej niż metodologia humanistyczna i nauk przyrodniczych 

(Lawson 2004b). Podział ten jest wyraźnie widoczny, gdy ekonomia neoklasyczna zostanie 

zestawiona z ekonomią heterodoksyjną. Heterodoksja krytykuje metodyczny indywidualizm i 

założenie, że jednostki są zawsze racjonalne i optymalizują swoje działania (Lawson 2004b, 2006, 

2009), podkreślając ich niezgodność ze złożonością systemu. Podczas gdy ekonomia głównego 

nurtu przyjmuje pozytywne podejście do nauki, heterodoksyjni ekonomiści stosują bardziej 

opisowe i kontekstowe podejście, a nawet post - normalne (Funtowicz and Ravetz 1993) i nie 

odnosi się krytycznie do podejścia normatywnego w nauce. 

Ponadto istnieją podziały w orientacji ontologicznej między ortodoksją a heterodoksją i ekonomią 

złożoności (którą jak omówiono wcześniej można postrzegać jako część lub oddzielnie od 

heterodoksji). Tak więc, podczas gdy proces zaopatrzenia dla ekonomistów heterodoksyjnych ma 

charakter społeczny, to dla głównego nurtu proces zaopatrzenia ma charakter aspołeczny 

(indywidualistyczny) (Lee 2011). Jednym z zagadnień ontologicznych jest też koncepcja natury 

ludzkiej. Podczas gdy ortodoksja opiera się na homo oeconomicus, heterodoksja definiuje swój 



podmiot gospodarczy w bardziej złożony sposób. Heterodoksyjna koncepcja natury ludzkiej jest 

ogólnie mówiąc społecznie osadzoną koncepcją natury ludzkiej, w której wybory dokonywane 

przez podmioty nie wynikają jedynie z preferencji indywidualnych, ale z relacji z innymi ludźmi i 

innych wartości niż tylko egoistycznych (Horodecka 2016, 2017). Wyjaśnienie heterodoksji 

obejmuje ludzkie działanie osadzone w kontekście kulturowym i procesy społeczne w czasie 

historycznym, wpływające na zasoby, wzorce konsumpcji, produkcję i reprodukcję oraz znaczenie 

(lub ideologię) rynku i państwa i nierynkowych / państwowych działań zaangażowanych w 

zabezpieczenie społeczne162  (F. S. Lee, 2012, s. 340). Zatem ludzkie działanie dokonuje się we 

współzależnym kontekście społecznym, a organizacja zabezpieczenia społecznego jest ustalana 

poza rynkami. 

Dalsza bariera „teoretyczna” dotyczy kwestii praktycznego zastosowania teorii powstałych na 

gruncie ekonomii heterodoksyjnej i ortodoksyjnej. Konkluzje polityczne wynikające z tych 

odmiennych podejść do ekonomii są różnorodne. Chociaż nie możemy wytyczyć ścisłej granicy 

między orientacją polityczną heterodoksyjnych czy ortodoksyjnych ekonomistów, to możemy 

znaleźć więcej zwolenników neoliberalizmu wśród neoklasycznych ekonomistów, a bardziej 

lewicowo i ekologicznie ukierunkowanych ekonomistów heterodoksyjnych. Różnią się także pod 

względem siły zaangażowania politycznego, społecznego i polityczno-społecznego. Jest ona 

większa w obozie heterodoksyjnym niż ortodoksyjnym (Colander 2000). Podczas gdy ekonomiści 

heterodoksyjni częściej angażują się w działalność polityczną i społeczną, ortodoksyjni bardziej 

koncentrują się na rozwoju teorii, pozostając daleko od „zwykłych ludzi”. F. S. Lee (2012, s. 340) 

wyjaśnia to w następujący sposób: Ponieważ ekonomia heterodoksyjna obejmuje kwestie wartości 

etycznych i filozofii społecznej oraz historycznych aspektów ludzkiej egzystencji, ekonomiści 

heterodoksyjni uważają, że ich obowiązkiem jest również wydawanie zaleceń dotyczących polityki 

gospodarczej, działanie na rzecz poprawy godności ludzkiej, to znaczy zalecanie osłonowych 

polityk społecznych i gospodarczych w celu poprawy zabezpieczenia społecznego dla wszystkich 

członków społeczeństwa, a zwłaszcza osób w niekorzystnej sytuacji163. Aspekt ten podkreśla także 

Tae-Hee Jo (2011) uznając go za najważniejszą cechę wyróżniającą oba trendy. 

 

Podziały społeczne i instytucjonalne 
Podział między ekonomistami głównego nurtu i heterodoksyjnymi sprowadza się nie tylko do 

różnic między treścią, ale dotyczy też czynników społecznych i instytucjonalnych, które mogą 

jeszcze bardziej zwiększyć podziały teoretyczne. Takie rozróżnienia możemy znaleźć u Mearmana 

(2011, s. 483), który wprowadza w swojej pracy taki podział podejmując próbę zdefiniowania 

ekonomii heterodoksyjnej. Niektóre z tych definicji są intelektualne (oparte na ideach), inne są 

socjologiczne (oparte na członkostwie w grupach), niektóre mają oba komponenty164. Obecne 

kryterium socjologiczne reprezentuje F. S. Lee (2011), który definiuje ekonomię heterodoksyjną w 

kategoriach społeczności skupionej wokół pewnego zbioru idei. 

Najgłębszy podział natury społecznej między ekonomistami heterodoksyjnymi i ortodoksyjnymi 

jest związany z różnicami w ich statusie społecznym związanym z pracą na uczelni, na który składa 

się wiele czynników omawianych dalej. Przykładowo ortodoksyjni ekonomiści mają generalnie 

lepszy dostęp do stanowisk uniwersyteckich, wysoko ocenianych czasopism, grantów itp. Bardziej 

szczegółowe analizy w tym temacie, ukazują, że taka lepsza pozycja niekoniecznie jest związana z 

ich lepszą jakością. Na przykład, porównania rankingu wydziałów pokazują, że niektóre 

heterodoksyjne programy doktoranckie są na tym samym poziomie co programy głównego nurtu 

(Lee, Grijalva, et al. 2010), a najlepsze czasopisma heterodoksyjne mogą się mierzyć z najlepszymi 

czasopismami głównego nurtu (Lee, Cronin, et al. 2010). Natomiast ekonomiści głównego nurtu 

zyskują dzięki regułom oceny wyznaczanym wg standardów ustalanych przez amerykańskie 

                                                 
162 The heterodox explanation involves human agency embedded in a cultural context and social processes in historical time affecting resources, 

consumption patterns, production and reproduction, and the meaning (or ideology) of market, state and non-market/state activities engaged in social 

provisioning. 
163 Because heterodox economics involves issues of ethical values and social philosophy and the historical aspects of human existence, heterodox 

economists feel that it is also their duty to make heterodox economic policy recommendations to improve human dignity, that is, recommending 

ameliorative and/or radical social and economic policies to improve the social provisioning for all members of society and especially the disadvantaged 
164 Some of these definitions are intellectual (based on ideas), others are sociological (based on group memberships), some are both. 



jednostki naukowe. Obserwując strategię cytowania poszczególnych ekonomistów, można 

zrozumieć, w jaki sposób taki system oceny faworyzuje ekonomistów głównego nurtu. Z jednej 

strony ekonomiści powołują się na autorów z własnego obozu, z drugiej - ekonomiści 

heterodoksyjni, którzy podczas kariery naukowej siłą rzeczy uczyli się przede wszystkim ekonomii 

głównego nurtu, znają jej treść lepiej niż to ma miejsce w odwrotnym przypadku. Ponadto, 

odnosząc się w swych pracach krytycznie do prac ekonomistów głównego nurtu powołują się na 

nie, podnosząc tym samym liczbę cytowań konkurentów (Lee 2009). Podział ten pogłębia także 

fakt przynależności ekonomistów heterodoksyjnych i ortodoksyjnych do różnych stowarzyszeń i 

uczestnictwa w różnych konferencjach nawet jeżeli obie te grupy zajmują się podobnym tematem.  

Niższy status społeczny ekonomistów heterodoksyjnych (w porównaniu do ekonomistów 

ortodoksyjnych) był analizowany przez różnych ekonomistów, którzy odnosili się do sytuacji w 

Niemczech, Francji i we Włoszech, pokazując specyfikę różnic w traktowaniu ekonomistów 

heterodoksyjnych i ortodoksyjnych.  

Heise & Thieme (2016) przeprowadzili taką analizę dla Niemiec. Analiza ilościowa dostarcza 

informacji na temat zmniejszającego się dostępu ekonomistów heterodoksyjnych do dotacji. 

Autorzy przypisują wpływ obecnych instytucji naukowych na akceptację podejść teoretycznych i 

paradygmatycznych, całkiem niezależnie od ich faktycznej siły wyjaśniającej (Fourcade, 2009, s. 

35ff). Odnoszą się tutaj do „naukowego pola bitwy” o którym wspominał Lakatos (1978), które 

mogą charakteryzować się szczególnie intensywnymi “walkami interpretacyjnymi” między 

różnymi programami badawczymi lub mogą znaleźć się w „spokojnych wodach” otaczających 

dominującego hegemona (opisanego przez Kuhna (1962) jako normalna nauka). Ponadto ukazują 

rolę internacjonalizacji i amerykanizacji, która jest również odpowiedzialna za rosnący formalizm 

(standaryzację wprowadzoną przez niektóre elitarne uniwersytety USA i ich czasopisma). Ten 

proces poddania się hegemonii amerykańskich ekonomistów spowodowany był faktycznymi 

deficytami spowodowanymi przez exodus ważnych uczonych i izolację kraju w okresie 

nazistowskim. Marginalizacja ekonomii heterodoksyjnej w USA prowadziła zatem do podobnych 

procesów w Niemczech. Sytuację pogorszyło zmniejszenie „reprodukcji” kadry naukowców 

reprezentujących heterodoksyjną ekonomię (czyli młodego pokolenia), co mogło być spowodowane 

niższą od średniej liczbą stanowisk dostępnych dla młodszych naukowców oraz surowymi 

ograniczeniami w dostępie do grupy niemieckiej społeczności badawczej. To sprawiło, że „bitwa 

paradygmatów” (‘battle of the paradigms’) zakończyła się niepowodzeniem ekonomii 

heterodoksyjnej. Społeczne przyczyny tej sytuacji można rozumieć w kategoriach bardziej 

ograniczonego dostępu do różnych rodzajów kapitału: ekonomicznego (profesury i związane z nimi 

stanowiska dla młodszych naukowców, dostęp do zasobów finansowych), społecznego (sieci oparte 

na członkostwie stowarzyszeń, redakcji czasopism, wpływowych organizacji naukowych, rad 

recenzentów) i symbolicznego (prezesi ważnych instytutów badań ekonomicznych, członkowie 

naukowych rad doradczych w ministerstwach federalnych lub Niemieckiej Rady Ekspertów 

Ekonomicznych). 

Corsi et al. (2018) doszli do nieco podobnego wniosku na temat roli ekonomii heterodoksyjnej we 

Francji, która się zmniejsza (jeżeli przyjąć za miernik odsetek profesorów o heterodoksyjnym 

pochodzeniu na uniwersytetach). Jest to spowodowane czynnikami instytucjonalnymi, takimi jak 

scentralizowany system ewoluujący pod wpływem norm i instrumentów międzynarodowych 

(głównie pochodzących z USA). Te normy i reguły według autorów są dalekie od bycia 

neutralnymi. Listy rankingowe czasopism ekonomicznych uwzględniają określone światopoglądy 

silnie odchylające ocenę badań w kierunku głównego nurtu. Sytuacja pogorszyła się od połowy lat 

90-tych. Również z powodu opinii Jeana Tirole, który otrzymał „ekonomicznego” Nobla i którego 

głos w opinii uniemożliwił francuskiemu Ministerstwu Szkolnictwa Wyższego utworzenie nowej 

sekcji uniwersyteckiej o nazwie „Gospodarka i społeczeństwo” mającej na celu przywrócenie 

pluralizmu. 

Podobnie Corsi et al. (2018, s. 186) odnosząc się do sytuacji nurtu heterodoksyjnego we Włoszech, 

wspominają o “szklanym suficie” ograniczającym możliwości kobiet i ekonomistów 

heterodoksyjnych. Standaryzacja pod przywództwem amerykańskim prowadzi do preferencji 



artykułów w czasopismach, w wyniku czego istnieje ujemna korelacja szans kariery i liczby 

opublikowanych rozdziałów i książek. Co więcej, dyskryminuje to niektóre dziedziny badań (takie 

jak historia myśli ekonomicznej) i niektóre społeczności (niektóre z nich są heterodoksyjne), wśród 

których monografie a nie tylko artykuły są nadal uważane za źródło badań wysokiej jakości. To z 

kolei prowadzi do pośredniej dyskryminacji niektórych badaczy, niezależnie od jakości ich pracy. 

Ekonomiści głównego nurtu działają jako cenzorzy/strażnicy (gatekeeper) tego, co jest 

dopuszczalne, pilnując granic dyscypliny i szczególnie zachęcając do dopuszczania określonych 

zainteresowań badawczych pod względem tematycznym165. Ma to negatywny wpływ na pluralizm 

badań ekonomicznych i ostatecznie na badania gospodarek innych niż podstawowe  (Corsi et al., 

2018, s. 186). 

a) Źródła barier społecznych  

Niektóre z tych podziałów społecznych między heterodoksją a ekonomią ortodoksyjną są bardziej 

znaczące i powodują, że przyszli ekonomiści, którzy mogą wybrać swoją przyszłą karierę 

niekoniecznie, robią to nie przez własne przekonanie, ale przez widoczne ograniczenia społeczne / 

instytucjonalne. Niektóre programy doktoranckie mogą być otwarte tylko dla ekonomistów 

głównego nurtu, niektóre miejsca profesorskie zostają tak opisane, że tylko ekonomiści z głównego 

nurtu uzyskają do nich dostęp, a co za tym idzie uznania, które zapewni płaca, ceny, granty i tak 

dalej, Nie bez znaczenia jest więc próba wyjaśnienia, dlaczego wciąż jest więcej ekonomistów 

głównego nurtu niż ekonomistów heterodoksyjnych. I być może przyczyna nie tkwi tylko w teorii. 

Trzeba sobie zadać pytanie jakie może być źródło istniejących barier społecznych? Z pewnością 

jednym z nich może być odmienna tożsamość społeczna jak też istniejące stereotypy o 

ekonomistach neoklasycznych i heterodoksyjnych - np. że ekonomiści neoklasyczni są dalecy od 

realiów i skupieni jedynie na konstrukcji modelów, pomijając rolę kontekstu, jak też o 

ekonomistach heterodoksyjnych, że ich opracowania są pozbawione silnej (formalnej) metodologii 

(Horodecka, 2019). W tym artykule pragnę się skupić jednak na jeszcze jednym aspekcie – który z 

jednej strony ma charakter iście teoretyczny, ale może się przełożyć na podejście do naukowców 

reprezentujących skrajnie różne poglądy jak to ma miejsce w przypadku ortodoksji i heterodoksji. 

Takie postawy mają wpływ na stronniczość w ocenie (wykluczenie, włączenie innych), a także 

poprzez wywołanie poczucia ‘unfair’ – napięć między obiema grupami. Mówimy tu do kwestii 

bardziej pierwotnej niż sama teoria – czyli przekonania na temat wiedzy w ogóle, która może być 

określana jako monizm albo pluralizm.  

Ekonomiści reprezentujący pogląd monizmu uznają za słuszny tylko jeden paradygmat, a ci, którzy 

„wyznają” pluralizm, doceniają wartość istnienia wielu różnych podejść. Wyznając monizm, 

ekonomista traktuje siłą rzeczy „swój” paradygmat jako lepszy niż jakikolwiek inny, gdyż 

przyjmuje, że tylko jeden może być tym wiodącym, słusznym. Gdyby doszedł do wniosku, że inny 

paradygmat jest lepszy, to by wybrał ten lepszy. Zatem pozostałe są w pewnym sensie konkurencją. 

Taki sposób myślenia może być związany z innymi paradygmatami myślenia – prowokowanymi 

wydarzeniami historycznym. Zimna wojna i polityka z nią związana skłaniała do postrzegania 

świata jako miejsca ścierania się „złego” komunizmu z „dobrym” kapitalizmem. Nie dziwi zatem 

teza E. Fullbrooka (2001), że sposób myślenia o ekonomii w kategoriach podziału na ortodoksję i 

heterodoksję może być uwarunkowany konfliktem zimnej wojny, jak też z dziełem Kuhna 

„Struktura rewolucji naukowych” (Kuhn, 1962). Z kolei postmodernizm, prąd filozoficzny, jest 

związany z zaprzestaniem myślenia o historii jako mającej swoją logikę, końcem wielkich narracji, 

czy w ogóle z końcem historii. Idee są konstruowane społecznie, zatem nie wymagają od 

reprezentantów danej idei wykazywania niesłuszności innej, lub słuszności własnej, ale raczej 

wymagają zrozumienia obu jako procesu konstrukcji społecznej i wykorzystywaniu dostępnych im 

narzędzi do wyjaśniania istniejących problemów ekonomicznych i szukania rozwiązań, które 

mogłyby im zaradzić. Nic dziwnego, że dominacja monizmu może bardziej przyczyniać się do 

rywalizacji szkół ekonomicznych, a w rezultacie do powstawania barier „społecznych”, niż 

pluralizm. Zwłaszcza radykalny paradygmatyzm zachęca do troski o wyjątkowość i odrębność 

                                                 
165 Mainstream economists act as gatekeepers of what is acceptable research by policing the boundaries of the discipline and specifically encouraging 

homologation to some specific research interests in terms of topics. 



własnego teoretycznego podejścia w stosunku do innych. To podsyca „mentalność bunkra”, czyli 

mentalność „my” przeciw „nim” (Us versus Them) oraz autarkiczną tendencję do postrzegania 

własnego paradygmatu jako samowystarczalnego wszechświata intelektualnego. Jak zauważa 

Rutherford (2000, s. 186) grupy heterodoksyjne często myślą, że znają prawdę. Może to sprawić, że 

takie grupy (a zwłaszcza te, które zostały poddane ciągłemu atakowi) są nastawione bardzo 

wewnętrznie, defensywne i niezbyt otwarte na nowe pomysły. Dominuje mentalność obrony 

prawdziwej wiary, tak jak to wg Rutherforda miała miejsce w ekonomii marksistowskiej i 

postkeynesowskiej. Innym sposobem myślenia jest pluralizm sprzyjający otwartości i 

przeciwdziałąjący wykluczeniu, a także wzajemny dialog. Taka otwartość na kontakt jest 

charakterystyczna zwłaszcza dla zainteresowanego pluralizmu (Törnberg, 2018), który wspiera 

dyskusję i komunikację. To ostatnie pojęcie wywodzi się z omawianego m.in. przez Törnberga 

(2018) podziału na dwa rodzaje (znaczenia) pluralizmu: (1) jako tolerancję intelektualną (jak 

tolerancja religijna, polityczna i rasowa) w tym sensie, że różne paradygmaty mają prawo istnieć i 

jako (2) zaangażowanie w szereg różnych poglądów teoretycznych w ramach danego 

paradygmatu i pomiędzy paradygmatami. Warto jednak podkreślić, że pluralizm nie tylko 

promuje różnorodność w nauce, ale że taka różnorodność sprzyja dalszemu rozwojowi ekonomii. 

Dalszą konsekwencją różnorodności (epistemiczna wartość różnorodności) jest kreatywność i 

odkrywanie nowych rozwiązań czy wyjaśnień dla pojawiających się problemów i zjawisk 

wymagających wyjaśnienia. Solomon (2006) wskazuje w tym kontekście na rolę odmiennego od 

standardowego kontekstu badacza, który może cechować wiele ekonomistów heterodoksyjnych, z 

przyczyn wspomnianych wcześniej. Pisze on: “Biografie intelektualne często wskazują na aspekty 

kontekstu w jakim tworzył badacz, które odróżniały ich od innych osób myślących na ten temat i 

doprowadziły do ich wyjątkowego wkładu w dziedzinę (Solomon, 2006, s. 23)166. Ponadto 

pluralizm może być remedium dla tzw. “ideologicznego skrzywienia” (ideoalogical bias) obecnego 

według Solomona (2006, s. 23) w ortodoksyjnej ekonomii, a który polega m.in. na silnej preferencji 

rozwiązań wolno-rynkowych, niezależnie od kontekstu, który może czasem czynić alternatywne 

rozwiązania bardziej wskazanymi. 

 

Wnioski 
Co w kontekście powyższego można powiedzieć o przyszłym rozwoju ekonomii? Wydaje się, że 

istnienie różnych podejść do ekonomii reprezentowanych przez nurt ekonomii ortodoksyjnej i 

heterodoksyjnej powinno prowadzić do dalszego rozwoju ekonomii, który wzmacniany poprzez 

otwarty dialog mógłby przyczynić się do znalezienia rozwiązań dla istniejących kryzysów 

gospodarczo-społecznych. Tak jednak się nie dzieje, gdyż dialog ten jest wysoce utrudniony przez 

istniejące przeszkody. Wbrew pozorom, trudność w jego podejmowaniu nie wynika jedynie z 

różnicy podejść czy stosowanej w nich metodologii, ale z istniejących podziałów społecznych i 

instytucjonalnych. To, że te ostatnie istnieją sprawia, że ekonomia zamiast otworzyć się na dialog i 

poszukiwać wspólnych podstaw, aspektów, korzeni i inspiracji w celu rozwiazywania 

rzeczywistych wyzwań jej stawianych przez współczesne problemy, skupia się na bronieniu 

własnych podejść i ukazywaniu bezpodstawności podejść innych, lub ignorowaniu dokonań i 

postępów dokonywanych przez jej „odłączonych braci” (stosując metaforę przywoływaną w pracy).  

Należy się zatem zastanowić jakie warunki społeczno-instytucjonalne należałoby spełnić, by 

doprowadzić do takiego dialogu. Argumenty, za zastosowaniem takich a nie innych środków w 

świetle teorii kontaktu Allporta istniejącej w psychologii społecznej oraz tożsamości społecznej 

były przedstawiane na konferencji EAEPE (Horodecka, 2019). Taki szeroko zakrojony program 

umożliwiające ekonomii dialog, owocujący dalszym poszukiwaniem wspólnych podstaw, aspektów 

i inspiracji do rozwiązywania rzeczywistych problemów, powinien składać się z następujących 

filarów: 

 (1) Uznanie wielu podejść w ekonomii i uczynienie dla nich miejsca w dydaktyce. To sprawia, 

że konieczne jest ponowne przemyślenie zapewnienia w nauce więcej miejsca dla przedsięwzięć o 

charakterze pluralistycznym. R. F. Garnett (2006, s. 540) zgadza się z Goodwin (2000), że 

                                                 
166 Intellectual biographies often point out aspects of an investigator’s background that made them different from others thinking about the subject and 

led to their unique contribution to a field. 



nauczanie jest obecnie najważniejszą społeczną rolą ekonomisty. Jednak wielu pedagogów i 

programów ekonomicznych, studentów i absolwentów, jest bardzo nieprzygotowanych do pełnienia 

tej roli. „Wzrost formalizacji i matematyki oraz wysoki stopień jednolitości programów nauczania 

dla studentów i absolwentów oraz w wiodących podręcznikach” spowodował kryzys pedagogiczny, 

w którym „wąskie gardło w standardowym szkoleniu ekonomicznym jest krytykowane nawet przez 

główny nurt”167 (Coats, 2000; Rutherford, 2000).  Rośnie zapotrzebowanie na bardziej złożoną 

rzeczywistość i krytyczne myślenie w edukacji ekonomicznej (Coats 2000; Rutherford 2000), 

szczególnie na poziomie magisterskim (Earl 2002; Feiner 2002). Ekonomiści heterodoksyjni 

mogliby się przyczynić do promocji nowych podejść w nauczaniu ekonomii i w opracowaniu 

programów rozwoju zawodowego. 

 (2) Poszukiwanie wspólnych podstaw aksjologicznych dla ekonomii, wynikających z jej 

miejsca w społeczeństwie.  - takich jak wolność, sprawiedliwość, godność i inne prawa człowieka, 

tworzące podstawy istniejących systemów politycznych. Być może wiele problemów we 

współczesnej ekonomii wynika z porzucenia dyskusji dotyczącej ich roli i znaczenia w ekonomii. 

Wielu ekonomistów próbuje określić miejsce etyki w ekonomii, mówi o etycznych podstawach 

ekonomii i konieczności znalezienia rozwiązania aktualnych problemów ekonomicznych, mówiąc o 

ekonomicznej wartości zasad etycznych np. w organizacji (Wieland 2008) czy redefiniując pojęcie 

np. racjonalności, jak to czyni np. (Fullbrook 2003), który wprowadza pojęcie racjonalności 

społeczno-ekonomicznej jako podstawy decyzji ekonomicznych. Nawet Amartya Sen (2002) 

odwołuje się do takich podstawowych wartości, jak wolność, sprawiedliwość i daje przestrzeń do 

przedefiniowania tak fundamentalnej kategorii, jak „potrzeby” człowieka w kategoriach społeczno-

psychobiologicznych (Nussbaum, 2003; Amartya Sen, 2002), nie sprowadzając ich jedynie do 

preferencji.  

 (3) Tworzenie warunków dla rozwoju wspólnego rozumienia tego czym ekonomia jest i do 

czego zdąża (meta-tożsamości), które pozwoliłoby na stworzenie wśród ekonomistów poczucia 

wspólnoty zawodowej – wspólnej meta-kultury umożliwiającej komunikację. Niektóre z idei Sena 

mogłyby być w tym zamierzeniu wysoce użyteczne. Jego koncepcja wolności rozważa nie tylko 

wzrost wolności dla jednej grupy, ale dla wszystkich interesariuszy, a więc społeczeństwa, które 

przy pomocy ekonomii jest w stanie zbliżać się coraz bardziej w kierunku zaspokojenia swoich 

potrzeb. W tym celu Sen formułuje następującą wizję postępu wiedzy, a ekonomii w szczególności: 

(1) wolność intelektualna jest „głównym celem, a także głównym środkiem” postępu intelektualnego 

(Nussbaum 2003; Sen 2002), (2) wiedza nie jest sama w sobie wartościowa, ale jest “środkiem do 

posiadana większej wolności do posiadania takiego stylu życia, który uważamy za cenny”168; (3) 

rozwój intelektualny polega na „usunięciu różnego rodzaju niesprawiedliwości, które pozostawiają 

ludziom niewielki wybór i niewielkie możliwości korzystania z rozumnego działania”169 (Sen 1999: 

xii). W takim dążeniu może być pomocna zmiana myślenia o ekonomii, nie jako o istniejącym 

niezależnie od społeczeństwa monolicie – zbioru teorii skupionych wokół paradygmatu. Być może 

bardziej użyteczne byłoby myślenie o ekonomii jako o żywej rozwijającą się organizacji, 

strukturze, której rozwój jest wynikiem powstających w niej idei zarówno w jej głównym jak i 

pobocznym nurcie. Jej struktura jest umacniana przez istniejące instytucje (uniwersytety, 

stowarzyszenia naukowe), które mogą pozwolić jej na lepszą lub gorszą wymianę idei. To w 

ramach tych instytucji i interakcji między nimi tworzy się znaczenie tego czym jest ekonomia, jaka 

jest jej funkcja i do czego zmierza. Proces ten można przyrównać do tożsamości międzykulturowej, 

międzygrupowej lub transkulturowej, a nawet uniwersalnej tworzonej w organizacji (Sen 1999:xii). 

Podobnie w wielu organizacjach z powodu istnienia w nich różnych kultur, religii, pochodzenia, 

kompetencji i wizji - kierownictwo i ludzie budują meta-tożsamość, stanowiącą punkt odniesienia 

dla podejmowanych działań i zadań. Podobnie - ekonomia – jako „organizacja” nie może być 

zredukowana do efektów czy zysku jaki osiągają poszczególne uniwersytety (np. punkty) lub 

                                                 
167 ‘The growth of formalization and mathematization and the high degree of uniformity in undergraduate and graduate curricula, and in the leading 

textbooks’ has created a pedagogical crisis in which ‘the narrowness of standard economic training is under attack even from within the mainstream 

profession’. 
168 General-purpose means for having more freedom to lead the kind of lives we have reason to value. 
169 The removal of various types of unfreedoms that leave people with little choice and little opportunity of exercising their reasoned agency’. 



wyników uzyskanych przez niektórych naukowców. Liczy się natomiast jako całość, gdyż tylko 

taka wydaje się móc sprostać obecnym wyzwaniom i problemom. Chociaż jedna konkretna szkoła 

ekonomii może być w tym czasie bardziej owocna niż inna, to zmiana wszystkich instytucji 

następuje poprzez istnienie coraz mniej dokładnych podejść, które z powodu interakcji i 

wzajemnego wzbogacenia (a nie eliminacji) zmierzają w kierunku zmiany procesowej. Podobnie 

organizacja nie odniesie sukcesu wtedy, gdy zastąpi swoich pracowników maszynami, ale wtedy, 

gdy jeśli uda jej się zarządzać „zasobami ludzkimi” i dostosowywać produkcję, tak aby cała 

organizacja służyła pracownikom i innym interesariuszom. Jest to możliwe na przykład poprzez 

dzielenie się wiedzą, komutację wewnętrzną, kulturę produktywną i kreatywną i wiele innych. 

Podsumowując, chociaż teorie ewolucji nauki koncentrują się na treści i mają tendencję do 

rozróżniania głównego paradygmatu, nie możemy zapominać o społecznym aspekcie tego procesu, 

który może zachęcać do dyskusji, wymiany, w konsekwencji zmiany w ramach poszczególnych 

podejść. Tak więc, nawet w czasach pluralizmu, konieczna jest zbiorowa tożsamość ekonomistów. 

Aby zbudować, skonstruować taką meta-tożsamość lub tożsamość międzykulturową, konieczne jest 

przełamanie barier społecznych i zbudowanie takiej wspólnej wizji ekonomii, która pozwoli 

zaistnieć pluralizmowi (co będzie miało odzwierciedlenie m.in. w dostępie do funduszy, do badań, 

nauczania). W takim przypadku podział heterodoksyjno-ortodoksyjny nie musi znajdować się w 

centrum dyskursu, ale należy skupić się na współpracy tak by sprostać wspólnym wyzwaniom w 

kontekście aktualnych mega trendów. Metody tworzenia takiej platformy zostały przedstawione w 

artykule. Konstruowanie wspólnej tożsamości jest procesem złożonym, społecznym i zmieniającym 

się w czasie, obejmującym interakcje społeczne, interpretacje i reinterpretacje różnych stron (Kim 

1995). Powinien opierać się na wspólnych wartościach systemu społecznego i politycznego oraz 

aktualnych panujących trendach (takich jak godność ludzka, zrównoważony rozwój, różnorodność). 

Oczywiście - wciąż istnieje wiele pytań i problemów otwartych, które mogą utrudnić wspomniane 

procesy. Do nich należy przykładowo konstrukcja kryteriów oceny ekonomistów, która powinna 

być taka, aby uniknąć sytuacji, że w ocenianiu stosowane są kryteria bardziej faworyzujące którąś z 

grup ekonomistów. Trudno z drugiej strony myśleć o wypracowaniu takich kryteriów przez 

społeczność ekonomistów skonfliktowanych istniejącymi “zasadami gry”.  
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Zaufanie jako element posegmentowanego rynku pracy 

 

Streszczenie 

Pomimo dobrej sytuacji na rynku pracy w wielu krajach, wciąż obserwuje się jego segmentację. Odseparowane grupy 

osób niepełnosprawnych, młodych, czy pracowników 50+ mogą liczyć na zupełnie inne warunki zatrudnienia niż 

pełnosprawni mężczyźni w wieku 30-40 lat. Sytuacja tych grup na rynku pracy może być obserwowana za pomocą 

modelu segmentacji zatrudnienia bazującego na koncepcji dualnego rynku pracy. Jednocześnie czynnikiem, który ma 

wpływ na zatrudnienie zarówno na poziomie mikro, jak na poziomie mezo i makro jest zaufanie między podmiotami 

rynku pracy. Dotyczy to zarówno sytuacji szybkiego wzrostu gospodarczego oraz przewagi popytu nad podażą pracy, jak 

i ochłodzenia gospodarczego oraz wysokiego bezrobocia. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na miejsca w 

modelu segmentacji zatrudnienia, w których przejawia się zaufanie. Model może być narzędziem służącym do analizy 

zaufania. W artykule oparto się na koncepcji zaufania według J.S. Colemana i odniesiono ją do elementów modelu: 

zmiennych demograficzno-społecznych charakteryzujących pracowników, zmiennych ekonomicznych 

charakteryzujących pracodawców, instrumentów polityki personalnej oraz postrzegania stosunków pracy. Podjęta analiza 

jest krokiem do odpowiedzi na pytanie o związki segmentacji zatrudnienia z poziomem zaufania między pracownikami. 

Summary 

Despite the good situation on the labor market in many countries, segmentation of the labour is still observed. Separated 

groups of disabled people, young people or employees 50+ can count on completely different employment conditions 

than able-bodied men aged 30-40. The situation of these groups on the labor market can be observed using the workforce 

segmentation model based on the concept of the dual labor market. At the same time, trust between labor market players 

is a factor that affects employment at both the micro, meso and macro levels. This applies to both the situation of rapid 

economic growth and the predominance of demand over labor supply as well as recession phase and high unemployment. 

The purpose of this article is to indicate location in the workforce segmentation model where trust is manifested. The 

model can be a tool for analyzing trust. The article is based on the concept of trust according to J.S. Coleman and it was 

referred to elements of the workforce segmentation model: employee-diversifying demographic and social variables, 



employer-diversifying economic variables, personnel policy instruments and the perception of employment relationships. 

The analysis undertaken is a step to answer the question about the relationship between employment segmentation and 

the level of trust between employees. 

Słowa kluczowe: segmentacja zatrudnienia, zatrudnienie, zaufanie 

 

Introduction 

Segmentacja zatrudnienia jest obserwowana na wielu rynkach i subrynkach. Jej przejawem są „szklany sufit”, „szklane ściany” 

(Kalinowska-Sufinowicz 2013), płaca minimalna, wciąż bardzo wysokie bezrobocie wśród osób niepełnosprawnych 

(Paszkowicz, Garbat 2015), ale także niedobory pracowników w budownictwie, w części sektora IT, czy wysokie pensje lekarzy 

zatrudnionych na kontraktach w szpitalach. Taka segmentacja tworzy wiele problemów; na przykład sprzyja występowaniu 

nierówności społecznych (Mączyńska, Pysz 2016). Można dyskutować na temat tego czy granice podziału segmentów 

przebiegają między przedsiębiorstwami, między zawodami czy jeszcze w inny sposób (Zwiech 2013; Barron, Norris 1976; 

Piasecki 2018), jednak nie ulega wątpliwości, że żadnej ze szkół ekonomicznych i żadnemu kapitalistycznemu paradygmatowi 

ekonomicznemu nie udało się zlikwidować różnic między ludźmi. Wydaje się, że jest to niemożliwe, a być może byłoby nawet 

szkodliwe ograniczając motywację pracowników. Z drugiej strony, zbyt duże różnice między pracownikami również nie 

sprzyjają rozwojowi. 

Czynnikiem, który może amortyzować tarcia pojawiające się na rynku pracy jest zaufanie międzypracownicze. Może ono 

być analizowane w różnych perspektywach (Davydenko, Romashkina, Andrianova, Lazutina 2018; Davydenko, Kaźmierczyk, 

Romashkina, Andrianova 2018; Fukuyama 1996; Jaźwiński 2017, Kogay 2014; White 1998; Wyrwa 2014; Yıldız, Bürüngüz 

2013). Przejawia się ono w różnych momentach poszukiwania pracy, zatrudnienia i zwalniania. 

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na miejsca w modelu segmentacji zatrudnienia, w których przejawia się zaufanie. 

Wykorzystano do tego teorię zaufania J.S. Colemana, w szczególności jego podejście do oceny szansy otrzymania korzyści, 

potencjalną stratę i potencjalny zysk.  

Artykuł poza wstępem opisuje model segmentacji zatrudnienia a następnie analizuje podstawowe parametry zaufania 

zaproponowane przez J.S. Colemana. W dalszej części zaprezentowano związki między zaufaniem a modelem segmentacji 

zatrudnienia. 

Charakterystyka modelu segmentacji zatrudnienia i jego założeń 

Stworzony model segmentacji zatrudnienia (Kaźmierczyk 2019) bazuje na koncepcjach i teoriach segmentacji 

zatrudnienia (Cain 1976; Garz 2013; Golinowska 2001; Kerr 1977; Kwiatkowski 2019; Leszczyński 2008; Loveridge, 

Mok 1980; Maniak 2003; Musiał-Paczkowska 2003; Osterman 1987; Pocztowski 1993; Polkowska 2016; Puzio-

Wacławik 2015; Reich, Gordon, Edwards 1973; Szambelańczyk 2001; Wachter 1974; Wąsowicz 2007; Zawada 2017), a 

w szczególności na koncepcji dualnego rynku pracy (Berger, Piore 1980; Jarmołowicz, Knapińska 2011; Kryńska 1996; 

Kryńska 2000; Zwiech 2013). Dzieli on zatrudnienie na lepsze (należące do segmentu pierwszorzędnego) i gorsze 

(należące do segmentu drugorzędnego). W celu wydzielenia lepszego i gorszego segmentu zatrudnienia stworzono 

matrycę zatrudnienia, która obejmuje: 

- instrumenty polityki personalnej (czyli aspekty, na które bezpośrednio ma wpływ pracodawca, oś pionowa), 

- postrzeganie stosunków pracy (czyli subiektywne postrzeganie pracy przez pracowników, będące następstwem 

stosowania instrumentów polityki personalnej, oś pionowa), 

- zmienne demograficzno-społeczne charakteryzujące pracowników (oś pozioma), 

- zmienne ekonomiczne charakteryzując pracodawców (oś pozioma).  

Szczegółowe aspekty wchodzące w skład tych czterech wymiarów mogą być różne w zależności od dostępnych 

danych i głębokości analizy. Pełen model obejmuje również trzeci wymiar, tj. poziom analizy, za pomocą którego można 

uszczegóławiać lub uogólniać poszczególne analizy. Na przecięciu matrycy powstają pola I, II, III i IV, na których można 

lokować konkretne hipotezy (Kaźmierczyk 2019). Poprzez podział na pola (ćwiartki) model jest podobny do wielu innych 

macierzowych modeli – np. tablicy przepływów międzygałęziowych, czy macierzy BCG (Czyżewski, Grzelak 2014; 

Guță 2017; Seeger 1984), które w graficzny sposób umożliwiają pogłębioną analizę. Przykładowo w hipotezie H6 (rys. 

1) założono, że liczba motywatorów jest wyższa w przypadku mężczyzn niż kobiet. W ten sposób można różnicować 

różne grupy pracowników. 

W koncepcji dualnego rynku pracy M.J. Piore i P.B. Doeringra przyjęto konkretne założenia mówiące o tym, która 

część rynku jest lepsza, a która gorsza. Tradycyjnie pierwszorzędny segment charakteryzuje się wyższymi płacami, 

większą stabilnością zatrudnienia, większą ochroną zatrudnienia, lepszymi możliwościami rozwoju i awansu 

zawodowego. Z kolei, pracownicy znajdujący się w drugorzędnym segmencie zatrudnienia otrzymują niższe płace, ich 

praca charakteryzuje się mniejszą stabilnością zatrudnienia, mniejszą ochroną zatrudnienia, gorszymi możliwościami 

rozwoju i awansu zawodowego (Kaźmierczyk 2019). W przedstawionym tu modelu przyjęto, że badacz lub pracownicy 

(na przykład za pomocą ankiety lub wywiadu) wskazują na te aspekty pracy, które klasyfikują pracę do lepszego lub 

gorszego segmentu zatrudnienia. Rynek bowiem zmienia się. Przykładowo założenie, że praca na etacie jest cechą 

lepszego rynku pracy może być błędne w przypadku informatyków freelancerów. Analizując rynek pracy z 

wykorzystaniem tego modelu przyjmuje się założenie co do tego jakie cechy charakteryzują lepszy i gorszy rynek pracy. 

Następnie analizuje się dane dotyczące danego rynku i w ten sposób określa się jakie segmenty rynku należą do lepszego, 

a jakie do gorszego rynku pracy. Przykładowo do lepszego rynku pracy można zaklasyfikować rynek charakteryzujący 



się mniejszym znaczeniem elastycznych form zatrudnienia, rzadszym zarządzaniem przez cele, większą liczbą 

dostępnych motywatorów, wyższym zaufaniem międzypracowniczym, wyższą lojalnością, satysfakcją z systemów 

motywacyjnych oraz satysfakcją z pracy.  

Lista instrumentów polityki personalnej i postrzegania stosunków pracy, a także cech społeczno-demograficznych 

pracowników i cech ekonomicznych pracodawców wykorzystanych w modelu jest otwarta. Przykładowo można do niej 

dodać aspekty związane z compliance (Górna-Łunkiewicz 2018), sposobami zarządzana (Kogay 2014), kompetencjami 

(Wieczorek-Szymańska 2016), z modernizacją (Yakubovskiy, Liashenko, Kamińska, Kvilinskyi 2017) czy kosztami 

pracy (Gryczka 2018). Natomiast liczba segmentów wynika z aktualnych warunków rynkowych. Rynek można podzielić 

na dwa (pierwszorzędny i drugorzędny) lub na więcej subsegmentów (w zależności od rozkładu analizowanych 

zmiennych oraz od sytuacji panującej na rynku). 

Zaprezentowany model został wykorzystany do empirycznej analizy segmentacji zatrudnienia w bankach w Polsce i 

Rosji (Davydenko, Kaźmierczyk, Romashkina, Andrianova 2018; Kaźmierczyk, Wyrwa 2017; Kaźmierczyk, Chinalska 

2018; Kaźmierczyk, Żelichowska 2017; Kaźmierczyk, Davydenko, Romashkina, Żelichowska 2017; Kaźmierczyk, 

Aptacy 2016; Kaźmierczyk 2019; Kaźmierczyk 2019 (w druku)). Może być również wykorzystywany do analizy 

zatrudnienia w różnych sektorach, a także w ramach całej gospodarki. Jego cechami są (Kaźmierczyk 2019): 

 możliwość wyciągania pogłębionych i szczegółowych wniosków dotyczących wybranych instrumentów polityki 

personalnej i postrzegania stosunków pracy, 

 możliwość uwzględnienia specyfiki tych instrumentów oraz specyfiki kraju, 

 możliwość analizowania zależności pomiędzy instrumentami polityki personalnej  

i postrzeganiem stosunków pracy (nie tracąc dokładności analizy jednocześnie można analizować szersze 

powiązania między tymi obszarami w sektorze), 

 możliwość analizy różnych sektorów gospodarki znajdujących się na różnym poziomie rozwoju (np. tych 

samych sektorów w różnych krajach) pozwala na prognozowanie rozwoju zatrudnienia, a także, w ujęciu 

praktycznym, na optymalizację procesów personalnych, 

 wiele teorii i koncepcji segmentacji zatrudnienia można zobrazować za pomocą zaprezentowanego modelu – 

jest on w dużym stopniu uniwersalny i elastyczny. 

 

Schemat 1. Model segmentacji zatrudnienia (z oznaczonymi przykładowymi hipotezami) 

 

 



 
Uwaga: przykładowo, H14< oznacza, że zgodnie z hipotezą nr 14, satysfakcja z systemów motywacyjnych  

w przypadku kobiet jest mniejsza niż w przypadku mężczyzn; H16 oznacza, że zgodnie z hipotezą nr 16, poziom 

lojalności w przypadku pracowników z kraju A jest równy poziomowi lojalności w kraju B; zapis w nawiasie „(<)” 

oznacza, że badania empiryczne dowiodły występowania innej tendencji niż zakładana w hipotezie. 

Kolorem zielonym oznaczono hipotezy skoroborowane w toku badania empirycznego, kolorem czerwonym oznaczono 

hipotezy jednoznacznie obalone, a kolorem czarnym hipotezy potwierdzone częściowo; zapis „no*” oznacza, że 

zależność wystąpiła, ale nie była istotna statystycznie na poziomie 0,05. Dwie gwiazdki ** oznaczają – na początku 

kariery. W [nawiasach kwadratowych] podano wyniki badań empirycznych, które nie były objęte hipotezami w cyklu 

dotychczasowych badań empirycznych, jednak są istotne z punktu widzenia pozyskania nowej wiedzy o funkcjonowaniu 

zatrudnienia. 

Źródło: Kaźmierczyk 2019. 

Zaufanie w koncepcji J.S. Colemana 

J.S. Coleman założył, że przy analizie przypadku zaufania występują dwie osoby: dowierzający – ufający komuś –trustor 

oraz osoba, której zaufano – trustee170. Cały czas biorą oni udział w swego rodzaju grach, w których stawką jest wygrana 

jakiejś korzyści. Główne przyjęte przez niego założenie można wyrazić w następujący sposób: jeśli stosunek 

prawdopodobieństwa wygranej do prawdopodobieństwa przegranej jest większy niż stosunek kwoty, która zostanie 

utracona (jeśli przegra) do kwoty, która zostanie otrzymana (jeśli wygra), to stawiając zakład, gracz ma oczekiwaną 

wygraną. Jeśli jest racjonalny, to musi przyjąć taki zakład i otrzymuje oczekiwany zysk. Logika rozumowania prowadzi 

do odpowiednich definicji postulatu maksymalizacji użyteczności pod ryzykiem (Coleman 1990): 

tak, jeśli stosunek p / (1-p) jest większy niż stosunek L / G; 

nie, jeżeli stosunek p / (1-p) jest mniejszy niż stosunek L / G; 

obojętne, jeżeli stosunek p / (1-p) jest równy stosunkowi L / G; 

gdzie:  

p – szansa na zysk (prawdopodobieństwo, że trustee jest godny zaufania) 

L – potencjalna strata (jeżeli trustee nie jest godny zaufania) 

G – potencjalny zysk (jeśli trustee jest godny zaufania) 

                                                 
170 Ze względu na trudności w tłumaczeniu na język polski, w tekście przyjęto anglojęzyczne terminy trustora 

oraz trustee.  



Potencjalny trustor musi dokonać wyboru między odmową zaufania (not placing trust), w którym to przypadku nie 

ma zmian w użyteczności, a zaufaniem komuś (placing trust). W ostatnim przypadku oczekiwana przydatność w 

odniesieniu do jego obecnego stanu wynosi: potencjalny zysk pomnożony razy prawdopodobieństwo wygranej minus 

potencjalna strata razy prawdopodobieństwo straty. Racjonalna jednostka będzie ufać (obdarzy zaufaniem), jeśli pierwszy 

wynik jest większy od drugiego, lub innymi słowy, jeśli stosunek szansy na wygraną do szansy na przegraną jest większy 

niż stosunek kwoty potencjalnej straty do kwoty potencjalnego zysku (Coleman 1990). 

Osoba, której ufamy (człowiek zaufania, confidence man) zwykle oferuje trustorowi nadzwyczajne korzyści, znacznie 

większe niż potencjalna strata. W oparciu o powyższe nierówności można zatem powiedzieć, że nawet gdy p jest mniejsze 

niż 0,5, trustor może zaufać danej osobie (confidence man – trustee) i traktować ją jako powiernika, to znaczy może 

przekazać mu kontrolę nad zasobami, jeśli G jest wystarczająco większe od L (Coleman 1990). Każdy gracz 

indywidualnie decyduje o granicznym poziomie akceptowanego ryzyka i granicznym poziomie stawki (korzyści), które 

będą dla niego na tyle satysfakcjonujące, aby podjąć grę. 

Pracodawca przyjmujący pracownika do pracy pokłada w nim zaufanie (place trust). Również pracownik pokłada 

nadzieję i wiarę w nowym pracodawcy, dla którego zaczyna pracować. W takiej sytuacji można mieć do czynienia z 

dwoma rodzajami błędów. Pierwszy jest bardziej oczywisty i polega na zaufaniu komuś mimo, że nie należało tego 

czynić. Błędem drugiego rodzaju jest nie zaufanie w sytuacji, kiedy należało to zrobić (Coleman 1990).  

Nowość wprowadzona przez J. Colemana, polega na rozróżnieniu wartości L / G i p charakterystycznych dla różnych 

grup osób. Przytacza on bankiera, kochanka i przyjaciela. Błędne zaufanie kredytodawcy prowadzi do dużych strat; 

natomiast nie zaufanie kredytobiorcy, kiedy należało mu zaufać przynosi stosunkowo niewielkie straty. Sytuacja wygląda 

inaczej w przypadku kochanka lub niezawodnego przyjaciela. Na schemacie J. Coleman pokazał związek między 

stosunkiem strat do zysków dla wszystkich tych przypadków związanych z zaufaniem a wartością krytyczną p. Inaczej 

wygląda sytuacja zaufania w przypadku różnych rodzajów relacji, w zależności od intensywności tej relacji. Bankier, 

przyjaciel i kochanek będą znajdować się w innym miejscu na schemacie i jednocześnie różna będzie siła błędów 

pierwszego i drugiego rodzaju. Inne konsekwencje będzie miało zaufanie w sytuacji, kiedy okazało się ono zbędne (kiedy 

ktoś nas oszukał) i inne nie zaufanie w sytuacji, kiedy należało zaufać, a decydent nie zaufał. W przypadku przyjaciela i 

kochanka, cena błędu pierwszego rodzaju, gdy zaufanie nie jest potrzebne, jest stosunkowo niska. Błąd drugiego rodzaju 

(brak zaufania, gdy jest ono konieczne) wiąże się z wysokimi kosztami w postaci utraconych zysków (Coleman 1990). 

 

Wykres 1. Relacja między stosunkiem potencjalnej straty do potencjalnego zysku przy zaufaniu a wartością krytyczną 

prawdopodobieństwa wiarygodności 

Źródło: (Coleman 1990, s. 99-102) 

 

Ogólny paradygmat przedstawiony przez J. Colemana stwierdza, że ludzie będą racjonalnie ufać, jeśli stosunek 

prawdopodobieństwa, że trustee nie nadużyje zaufanie do prawdopodobieństwa, że go nadużyje, jest większy niż stosunek 

potencjalnej straty do potencjalnego zysku, czyli jeśli p / ( 1 - p) jest większy niż L / G. Pojawia się jednak pytanie: kto 

może zostać naszym przyjacielem, dlaczego zwykle mówi się, że potrzeba czasu, aby zdobyć zaufanie? Dlaczego wstępna 

ocena relacji z nową osobą (a co za tym idzie stopień zaufania) powinien być zaniżony a nie przeceniony? Dlaczego 



mówi się, że musimy się nauczyć ufać, a nie nauczyć się nie ufać? Oczywiście istnieją przykłady, które sugerują, że 

oszacowanie p nie zawsze jest niedoszacowane, a czasami jest przeszacowane. Niektórzy pewni siebie ludzie mogą 

odnieść wielki sukces, mimo że są całkowicie nieznani innym, którzy im ufają, a to sugeruje, że przynajmniej niektórzy 

ludzie przeszacowują a nie niedoszacowują zaufanie w stosunku do nowych sobie ludzi. Według J. Colemana rozwiązanie 

tej zagadki może zawierać się w postrzeganiu potencjalnej straty i potencjalnego zysku. Zakładając, że dana osoba ma 

standardowe oszacowanie prawdopodobieństwa zaufania, p *, dla przeciętnej osoby, którą spotyka, to w sytuacji 

wymagającej zaufania do kogoś nowego zaufa w oparciu o wcześniejsze doświadczenia, jeśli p * / ( 1 - p *) jest większy 

niż L / G (Coleman 1988; Coleman 1990). 

Kiedy mówi się, że dana osoba powinna nabrać zaufania do innej osoby, jest to zwykle kontekst stosunkowo bliskich 

relacji, w których potencjalna strata z obdarzenia drugiej osoby zaufaniem lub zidentyfikowania i ujawnienia jej słabości 

jest szczególnie duża. Potencjalny zysk z bliskiego związku może być również duży, ale ponieważ istnieje wielu innych 

potencjalnych przyjaciół, którzy mogą zapewnić prawie równoważną korzyść, odpowiednie porównanie nie dotyczy 

absolutnej potencjalnej straty i absolutnego potencjalnego zysku, ale absolutnej potencjalnej straty oraz różnicy w 

korzyściach (dochodach) oczekiwanych od tego przyjaciela i od innego przyjaciela. 

W przypadku bliskich związków stosunek ten może być dość wysoki w porównaniu ze zwykłymi okolicznościami, 

w których dana osoba ma szansę zdecydować, czy zaufać innej osobie. Oznacza to, że wartość p / (1-p) potrzebna do 

przekroczenia współczynnika (L / G) * charakterystycznego dla bliskich relacji, może być dość wysoka, znacznie 

przekraczając standardowe oszacowanie p * / (1-p *). Zatem proces budowania pewności i zaufania może być niczym 

innym jak ruchem (poprzez doświadczenie współpracy/ współbycia z inną osobą) od wartości standardowej p / (1-p) do 

wartości większej niż (L / G) *. Zatem jeśli ta hipoteza jest prawdziwa, wówczas relacje, w których mówi się o potrzebie 

rozwoju zaufania, to te, w których potencjalna strata w stosunku do potencjalnego zysku jest szczególnie wysoka. Jeśli 

jednak tak, to jak to tłumaczy fakt, że ludzie ufają niekiedy osobie, której nigdy wcześniej nie widzieli? Odpowiedź w 

każdym konkretnym przypadku zależy od tego, w jaki sposób osoba zaufana (trustee) manipuluje postrzeganiem 

prawdopodobieństwa straty, a także jakie są potencjalne straty i potencjalne korzyści. Zwykle w przypadku propozycji 

przedstawionej przez człowieka, któremu mamy potencjalnie zaufać (confidence man) potencjalny zysk jest dość duży 

w porównaniu do potencjalnej straty. Człowiek, któremu ufamy konfrontuje nas z propozycją, w której L / G jest dość 

niski (Coleman 1990). 

Jeśli te założenia są prawdziwe, można wyciągnąć różne wnioski empiryczne. Po pierwsze, ludzie, którzy nie mają 

alternatywnych potencjalnych przyjaciół, którym można zaufać, będą znacznie bardziej ufni i potrzebują znacznie mniej 

czasu na zdobycie zaufania do potencjalnego przyjaciela niż ludzie, którzy mają wielu alternatywnych potencjalnych 

przyjaciół. Po drugie, ludzie zwykle przeceniają wiarygodność w sytuacjach, w których potencjalny zysk jest szczególnie 

wysoki w porównaniu z potencjalną stratą, i nie doceniają wiarygodności w innych sytuacjach, w których potencjalna 

korzyść jest szczególnie niska w porównaniu do potencjalnej straty. Jeśli to prawda, to ten wniosek empiryczny zakłada 

szerokie możliwości dla oszustów. Ich potencjalny zysk jest wielki w porównaniu z potencjalnymi stratami. Trzeci 

wniosek empiryczny (szczególny przypadek poprzedniego) jest taki, że przykładowo na hipodromie faworyci z reguły 

będą niedoceniani i organizatorzy gry będą posiadać większą niż przeciętna wiedzę o tym, kto ma wyższe szanse na 

wygraną. 

Ogólne pytanie o to jaki jest optymalny poziom norm, przepisów i sankcji w celu utrzymania zaufania jest złożone. Z 

punktu widzenia systemu społecznego jako całości, optimum zależy od całości kosztów i korzyści, które powstają w 

wyniku zaufania – nie tylko kosztów i korzyści dla określonych podmiotów, ale także kosztów i korzyści dla innych osób 

dotkniętych przez utrzymywanie lub łamanie zaufania. Ramy koncepcyjne działań w systemie wymiany (opartym o 

zaufanie i jego brak) powinny być dość jasne. Potencjalny trustor w dowolnym momencie decyduje czy zaufać drugiej 

stronie uczestniczącej w transakcji, czy nie. Następnie potencjalny trustor może zrewidować swoją ocenę wiarygodności 

osoby, której zaufał wykorzystując informacje dotyczące jego działań. Ponadto ten, który zaufał może, w oparciu o 

spodziewane korzyści płynące z większej niezawodności, spróbować stworzyć instytucje społeczne, które zwiększą 

wiarygodność osoby, której zaufał. Może to być sytuacja, w której podmiot jest tylko potencjalnym trustorem, lub tylko 

potencjalnym trustee. Z drugiej strony, może się zdarzyć, że podmiot ten będzie działał zarówno jako powiernik (trustor), 

jak i osoba, której zaufano (trustee). W tym przypadku rozwijającymi się instytucjami (na przykład normami społecznymi 

z sankcjami wobec tych, którzy nie są godni zaufania) mogą być te, które zwiększają ogólne zaufanie każdego podmiotu 

kosztem natychmiastowych korzyści, które każdy mógłby uzyskać, gdyby nadużył zaufania. 

Zaufanie w posegmentowanym rynku pracy 

Zaufanie między podmiotami rynku pracy zgodne z koncepcją J.S. Colemana może być analizowane przy pomocy 

zaprezentowanego modelu segmentacji zatrudnienia. Powstaje pytanie, gdzie „szukać zaufania” w modelu. W pierwszej 

kolejności, można je znaleźć wprost w postrzeganiu stosunków pracy. Analizując poszczególne zmienne demograficzno-

społeczne charakteryzujące pracowników i zmienne ekonomiczne opisujące pracodawców można stawiać hipotezy, które 

następnie zostaną wykorzystane do wyznaczenia segmentów zatrudnienia. Intuicyjnie najczęściej przyjmuje się, że 

poziom zaufania rośnie wraz z lojalnością, czy satysfakcją z pracy (Fukuyama 1996). Jeśli klasycznie założyć, że wyższe 

zaufanie jest cechą lepszego segmentu zatrudnienia (Kaźmierczyk 2019), wówczas za pomocą modelu segmentacji 

zatrudnienia można analizować jakie grupy pracowników i pracodawców należą do lepszego, a jakie do gorszego 

segmentu, z punktu widzenia poziomu zaufania. 

Rozszerzając analizę można przyjąć, że na osi poziomej znajdują się zmienne demograficzno-społeczne 

charakteryzujące trustee (potencjalnego / pracownika) i zmienne ekonomiczne charakteryzujące trustora (pracodawcę). 

Pojawia się jednak pytanie kto komu ufa w typowej relacji pracy na rynku pracy. Osobą obdarzającą zaufaniem 



(trustorem) jest nie tylko pracodawca wybierający wśród kandydatów najbardziej dla siebie odpowiedniego, ale również 

pracownik, który ufa, że znajdzie pracodawcę, który nie tylko będzie godziwie i terminowo wynagradzać za pracę, ale 

stworzy również warunki do rozwoju zawodowego, czy awansu. Jest to szczególnie istotne w czasach niskiego bezrobocia 

i w tych segmentach rynku pracy, gdzie popyt na pracę przeważa nad podażą pracy. 

Wykorzystując model można również analizować zaufanie z różnej perspektywy, tj. mikro – w ujęciu jednostkowym 

danego pracownika lub pracodawcy, mezo ujęciu danego sektora gospodarki, lub w ujęciu porównań międzynarodowych. 

Można analizować różnego rodzaju zaufanie, w tym zaufanie międzypracownicze. Taka analiza może zostać 

zobrazowana na osi poziomy analizy. 

Powiązanie modelu segmentacji zatrudnienia z aspektem zaufania pozwala na stawianie szeregu pytań badawczych. 

To właśnie te pytania stanowią wartość dodaną połączenia koncepcji zaufania J.S. Colemana i modelu segmentacji 

zaufania. Wiele z nich można odnieść do koncepcji zaufania J.S. Colemena. Jedno z podstawowych pytań, na jakie należy 

odpowiedzieć brzmi jakie są typowe cechy osoby, której ufamy (trustee)? W praktyce odpowiedź na to pytanie często 

jest nieuświadomiona, niemniej jednak dotyczy zarówno pracownika, jak i pracodawcy, z którym zdecyduje się związać 

pracownik. Cechy te można uwzględnić na osi poziomej modelu. Wówczas jako wzorzec (benchmark) można przyjąć 

podmioty o skrajnie wysokim lub niskim poziomie zaufania i dalej analizować jakimi innymi cechami społeczno-

demograficznymi i ekonomicznymi się charakteryzują. Można również badać jakie instrumenty polityki personalnej 

występują w ich przypadku oraz jak te podmioty postrzegają stosunek pracy. Podobnie można badać cechy trustorów i 

ich charakterystyki. 

Interesujące jest również na ile trustee pasuje do typowego wizerunku osoby godnej zaufania? Model segmentacji 

zatrudnienia pozwala na stworzenie typowego modelu osoby godnej zaufania, tj. pokazanie jego typowych cech. 

Następnie (za pomocą benchmaringu) można analizować na ile odchylenia od takiego wzorca wpływają na segmentację 

zatrudnienia i na ile ją powodują. 

Pytanie gdzie w modelu i jak przejawiają się nadzwyczajne korzyści, jakie osoba zyskująca zaufanie (trustee) oferuje 

osobie, która ufa (trustorowi) można analizować porównując różne (np. skrajne) przypadki występowania tych korzyści. 

Można również zaklasyfikować te korzyści do postrzegania stosunków pracy, a dysponując miernikami ich poziomu 

zbadać relację koszty – zyski. Podobnym pytaniem jest – jak trustee manipuluje zaufaniem ze strony trustora? Idąc dalej 

tym tropem można stworzyć kolejną zmienną – nadwyżka nad realną korzyścią. Byłaby to wartość „stworzona” przez 

trustee, która de facto nie istnieje, albo istnieje w świadomości zmanipulowanego trustora. Została dodana do rzeczywistej 

korzyści i jest wynikiem manipulacji przez trustee. Taka nadwyżka korzyści znajdzie się w modelu wśród postrzegania 

stosunków pracy. Zarówno nadwyżka korzyści, jak i wartość p – szansy na zysk mogą być oceniane jako obiektywne, 

lub subiektywne i zależą od przyjętej perspektywy badawczej i paradygmatu (Kaźmierczyk 2011). Przyjmując jednak, że 

decyzje trustora i trustee zależą od jego indywidualnych doświadczeń, naturalnym jest przyjęcie, że są one subiektywną 

oceną dokonywaną przez trustora. Model pozwala zatem na analizowanie umiejętności manipulacyjnych trustee. Można 

bowiem przyjąć, że nadwyżka nad realną korzyścią jest dodatnia, jeśli trustee potrafił skutecznie zmanipulować trustora, 

oraz ujemna, jeśli, z jakichś powodów, trustor zaufał trustee mniej niż przeciętnie. Duże znaczenie dla zaufania mają 

indywidualne doświadczenia trustora. Jeśli na rynku pracy nie ma on wielu alternatyw, wówczas zgodzi się zaufać nawet 

przy stosunkowo niskim potencjalnym zysku.  

Istotne jest również pytanie gdzie w modelu jest błąd pierwszego i drugiego rodzaju dot. zaufania? Jeśli przyjąć, że 

istnieje pożądany poziom zaufania w odniesieniu do danej relacji trustora i trustee, wówczas można przyjąć optymalny 

poziom zaufania pomiędzy dwoma danymi podmiotami i na osi pionowej umieścić zmienną nadwyżka/niedobór zaufania 

ponad poziom optymalny. 

Jak w modelu mierzyć intensywność relacji na rynku pracy? Inaczej bowiem można oceniać relację nieznanych sobie 

stron – potencjalnego pracownika i pracodawcy, a inaczej sytuacja przedstawia się jeśli na przykład pracodawca szuka 

nowego pracownika za pomocą prywatnych relacji i kontaktów swoich dotychczasowych pracowników (co bywa 

stosunkowo często wykorzystywaną metodą rekrutacji; Sławecki 2010). Wydaje się, że intensywność relacji jest, 

przynajmniej częściowo, subiektywnym aspektem, który wchodzi w postrzeganie stosunków pracy, a kolejnym krokiem 

powinno być znalezienie jej miernika. 

Odpowiadając na wątpliwość dotyczącą czasu potrzebnego aby komuś zaufać można wprowadzić dwa rodzaje 

zaufania międzypracowniczego: zaufanie szybkie i płytkie oraz zaufanie długotrwałe, pogłębione, silniejsze, ale 

wymagające więcej czasu. To pierwsze będzie prawdopodobnie bardziej czułe na chwilowe czynniki emocjonalne, 

natomiast wypracowanie zaufania długotrwałego będzie wymagać więcej czasu, ale jednocześnie prawdopodobieństwo 

zachwiania nim będzie niższe. Można te dwa rodzaje zaufania wprowadzić do modelu segmentacji zatrudnienia na osi 

pionowej i dalej analizować z uwzględnieniem wszystkich czynników i cech wymienionych na osiach modelu. 

 

Wnioski 

W artykule zaprezentowano część możliwości, jakie daje model segmentacji zatrudnienia w aspekcie analizy zaufania. 

Pozwala on na strukturyzowanie już posiadanej wiedzy oraz na stawianie pytań, które niekiedy trudno byłoby zadać bez 

odniesienia do struktury poruszanego problemu, która to struktura jest bardziej czytelna po zastosowaniu graficznego 

modelu segmentacji. Dalszych rozważań wymaga opracowanie empirycznych narzędzi do mierzenia poziomu różnego 

rodzaju zaufania, które można by wykorzystać do weryfikacji hipotez stawianych z wykorzystaniem modelu. Model 

segmentacji zatrudnienia sprawdza się przy analizie zaufania międzypracowniczego i pozwala ją pogłębić. Pojawia się 

pytanie, gdzie w modelu uplasować alternatywy, tj. aspekty, które nie wiążą wprost pracownika z pracodawcą, a jednak 



wpływają na tę relację. Przykładowo ilość potencjalnych kandydatów na dane stanowisko pracy (w przypadku 

pracodawcy) oraz znajomości potencjalnego pracownika ułatwiające zdobycie pracy, będą wpływały na podejmowane 

decyzje. Dodatkowych analiz wymaga również uwzględnienie aspektu upływającego czasu i związanych z tym zmian. 

Przechodzenie od sytuacji niskiego do średniego i wysokiego zaufania, a także wynikające z tego zmiany w segmentacji 

zatrudnienia powinny stać się tematem dalszych badań. 
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O ISTOCIE I ZNACZENIU PARADOKSÓW W EKONOMII NA 

PRZYKŁADACH PARADOKSÓW LEONTIEFA, EASTERLINA I SOLOWA 

 

Abstrakt 

Niniejszy artykuł nawiązuje bezpośrednio do moich poglądów na temat dylematów współczesnej teorii ekonomii 

przedstawionych w pracach [Malaga, 2009, 2011, 2015, 2016, 2018], które wiążą się z istotą i rolą praw ekonomicznych 

oraz stylizowanych faktów ekonomicznych w teorii ekonomii.  

      Przedmiotem mojego zainteresowania są paradoksy w ekonomii i ich implikacje teoretyczne i empiryczne. 

Przypominam listę powszechnie znanych 53 paradoksów ekonomicznych. Omawiam trzy spośród nich, znane jako 

paradoksy Leontiefa, Easterlina i Solowa. Zwracam uwagę na odmienny i specyficzny status każdego z nich w badaniach 

teoretycznych i empirycznych.  

      Na koniec uzasadniam dlaczego wyróżnione paradoksy ekonomiczne należy uznać za istotny układ odniesienia dla 

nowych badań teoretycznych i empirycznych oraz dlaczego moim zdaniem z paradoksem produktywności Solowa wiążę 

najatrakcyjniejsze wyniki badań w przyszłości. Wskazuję również najbardziej pożądane kierunki rozwoju nauk 

ekonomicznych, wiążąc je z nową jednolitą teorią rozwoju społeczno-gospodarczego będącą rozwinięciem jednolitej 

teorii wzrostu gospodarczego Odeda Galora.   

Słowa kluczowe : paradoksy ekonomiczne, paradoks Leontiefa, paradoks Easterlina, paradoks Solowa. 

 

ON THE NATURE AND IMPORTANCE OF PARADOXES IN ECONOMICS BY EXAMPLES PARADOXES 

IN EXAMPLES PARADOXES OF LENTIEF, EASTERLIN AND SOLOW 

 

Abstract 

This article refers to my views on the dilemmas of modern economic theory presented in my papers [Malaga, 2009, 2011, 

2015, 2016, 2018], which are related to the essence and role of economic laws and stylized economic facts in Theoretical 

economics. 

      The subject of my interest are paradoxes in Economics and their theoretical and empirical implications. I remind a 

list of commonly known 53 economic paradoxes and further discuss three of them, known as the paradoxes of Leontief, 

Easterlin and Solow. I draw attention to different and specific status of each of them in theoretical and empirical research. 

       Finally, I justify why the distinguished economic paradoxes should be considered as an important reference system 

for new theoretical and empirical research, and why in my opinion, the Solow productivity paradox will be bringing in 

the future the most attractive research results. I also indicate the most advisable directions for the development of 

Economics, linking them to the new unified theory of socio-economic development which is the extension of the unified 

growth theory of economic by Oded Galor. 

Keywords: economic paradoxes, Leontief paradox, Easterlin paradox, Solow paradox. 

1. Wprowadzenie 

We wstępie do popularyzującej wiedzę ekonomiczną i zarazem znakomitej książki, Dictionnaire de 

l’essentiel en économie  [Brémond J. et al., 2004] napisano wprost, że „Ekonomiści udzielają  

różnych, niekiedy nawet wykluczających się odpowiedzi na fundamentalne pytania. (…). Tego 
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rodzaju sprzeczności można na ogół wyjaśnić istnieniem różnych nurtów myśli ekonomicznej”.  Taka 

przestroga jest wysoce pożądana, gdyż skłania do racjonalnego postępowania polegającego na 

dokładnym zapoznania się z istniejącymi nurtami myśli ekonomicznej i wyboru tych twierdzeń, które 

uznawane są za prawdziwe. Nie oznacza natomiast, że ekonomia jest dziedziną wiedzy lub nauki 

opartą na paradoksach. 

      Po uważnej lekturze niezwykle potrzebnej i ciekawej książki „Paradoksy ekonomii. Rozmowy z 

polskimi ekonomistami” [Konat, Smuga (red.),  2016], na którą składają się wywiady przeprowadzone 

z 20 wybitnymi polskimi ekonomistami172 oraz rozdział poświęcony szkołom myśli ekonomicznej 

we współczesnej ekonomii akademickiej w Polsce, czytelnika może ogarnąć uzasadniony niepokój. 

Otóż, z bardzo dużym zainteresowaniem zapoznałem się z wypowiedziami poszczególnych 

rozmówców, których poglądy i osiągnięcia słusznie stawiają ich w gronie najwybitniejszych polskich 

ekonomistów Z uczuciem pewnego niedosytu, ale też z uznaniem dla szczerości i trafności 

sformułowanych opinii przyjąłem do wiadomości diagnozą o współczesnej polskiej ekonomii i jej 

nadmiernie skromnym udziale w ogólnoświatowym dorobku myśli ekonomicznej. Na koniec 

zderzyłem się z niezrozumiałym dla mnie tytułem książki w konfrontacji z jej treścią. Rzecz w tym, 

że żaden z 20 ekonomistów173 nie sformułował żadnego paradoksu. Co więcej, na ogół ich 

różnorodnych zainteresowań naukowych i poglądów nie uważam ani za paradoksalne, ani za 

nieracjonalne. Natomiast chętniej dowiedziałbym się nieco więcej o tak zwanym warsztacie 

naukowym, stosowanych technikach i metodach analizy poszczególnych ekonomistów, który ma 

jednak wpływ na pozycję danego profesora wśród innych specjalistów. Należało postawić tego 

rodzaju pytania w sposób bezpośredni, a jestem pewien, że większość indagowanych udzieliłaby na 

nie należytej odpowiedzi. 

      W związku z X Kongresem Ekonomistów Polskich postanowiłem napisać esej, w którym na 

początku przypomnę ogólne, ale na ogół powszechnie przyjęte definicje paradoksów, wymienię 53 

najbardziej znane paradoksy ekonomiczne, omówię trzy konkretne paradoksy ekonomiczne 

(Leontiefa, Easterlina i Solowa) po to, aby na ich przykładzie wyjaśnić istotę, znaczenie i 

spozycjonowanie paradoksów we współczesnej ekonomii.  

2. Definicje paradoksów i ich przykłady w ekonomii 

                                                 
172 W gronie rozmówców znaleźli się: Marek Belka, Ryszard Bugaj, Bogusław Fiedor, Adam Glapiński, Janina 

Godłów-Legiędź, Stanisław Gomułka, Marian Gorynia, Urszula Grzelońska, Mieczysław Kabaj, Janusz Kaliński, Joanna 

Kotowicz-Jawor, Witold Kwaśnicki, Eugeniusz Kwiatkowski, Kazimierz Łaski, Leokadia Oręziak, Jerzy Osiatyński, 

Stanisław Owsiak, Zdzisław Sadowski, Jerzy Wilkin oraz Andrzej Wojtyna. 
173 Bardzo chętnie rozszerzyłbym tę listę wybitnych polskich ekonomistów o profesorów: Leszka Balcerowicza, 

Andrzeja Stanisława Barczaka, Jakuba Growca, Jerzego Hausnera, Krzysztofa Jajugę, Witolda Jurka, Grzegorza 

Kołodkę, Władysława Milo, Jacka Osiewalskiego, Magdalenę Osińską, Wojciecha Pacho, Emila Panka, Leona 

Podkaminera, Andrzeja Sławińskiego, Jana Jacka Sztaudyngera, Tomasza Tokarskiego oraz Aleksandra Welfe. 



Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN pod pojęciem paradoksu rozumiemy: 

      a) „twierdzenie zaskakująco sprzeczne z przyjętym powszechnie mniemaniem, często ujęte w 

formę aforyzmu”;  

      b) „sytuację pozornie niemożliwą, w której współistnieją dwa całkowicie różne lub wykluczające 

się fakty”, 

      c)  „rozumowanie pozornie oczywiste, ale wskutek zawartego w nim błędu prowadzące do 

wniosków jawnie sprzecznych ze sobą lub z uprzednio przyjętymi założeniami”. 

      W związku z tym coś co jest uznane za paradoksalne uważane jest także za absurdalne, dziwaczne 

lub osobliwe. Tak rozumiane paradoksy występują w różnych dziedzinach wiedzy i dyscyplinach 

naukowych, a tym samym także w ekonomii174.  

     Lista paradoksów zidentyfikowanych w ekonomii jest dosyć szeroka175. Należą do nich między 

innymi paradoksy: Abilene, Alabamy, Allais, antymonopolowy, Bertranda, Braessa, Chainstore, 

Condorceta, demograficzno-ekonomiczny, Downsa (głosowania), Deatona, dobrobytu, dylemat 

więźnia, Easterlina, Edgewortha, Ellsberga, europejski, Fenno, Fredkina, Gibsona, Giffena, 

Grossmana-Stiglitza, Ikara, Jevonsa, jeża, Khazzooma-Brooksa176, klątwy zasobów naturalnych lub 

surowców, konkurencji, Leontiefa, Louboutina, Lucasa, ludnościowy, Mandeville'a, Mayfielda, 

Metzlera, Newcomba, obfitości, oszczędności, Parrondo, Petersburga, podziału, Scitovsky'ego, siły 

woli, Solowa (produktywności), strzały, tolerancji, Tullocka, uspokojenia, widelec Mortona, wody i 

diamentu (wartości), wynalazcy, zapobiegania, zielony, zubażającego wzrostu.  

      Każdy z wymienionych paradoksów ekonomicznych zasługuje na uwagę. W niniejszym artykule 

ograniczymy się do syntetycznego omówienia trzech paradoksów: Leontiefa, Easterlina i Solowa 

oraz ich ekonomicznych implikacji. 

3. Paradoksy Leontiefa, Easterlina i Solowa oraz ich ekonomiczne implikacje 

Rozpatrzmy trzy bardzo ważne z różnych powodów paradoksy ekonomiczne przy zachowaniu 

chronologii ich sformułowania177. 

3.1. Paradoks Leontiefa 

Pod pojęciem paradoksu Leontiefa rozumiemy wnioski z prowadzonych przez niego badań nad weryfikacją 

twierdzenia Heckschera-Ohlina, znanego też jako teoria obfitości zasobów.  

                                                 
174 Być może należało podać definicję paradoksu w kategoriach logiki matematycznej, ale ze względu na przyjętą 

formę artykułu zrezygnowałem z tej możliwości. 
175 Oczywiście nie jest to lista kompletna. 
176 Bardziej współczesna wersja paradoksu Jevonsa. 
177 Wszyscy trzej ekonomiści są bardzo znani, dwaj z nich zostali uhonorowani Nagrodami Banku Szwecji im. 

Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii: Wassily Leontief (1973), Robert Merton Solow (1987) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_obfito%C5%9Bci_zasob%C3%B3w


      Badania tego typu były prowadzone z wykorzystaniem metody przepływów międzygałęziowych w latach 

czterdziestych XX wieku. Wasily Leontief starał się sprawdzić, czy twierdzenie Heckshera-Ohlina178 znajduje 

potwierdzenie w strukturze handlu zagranicznego USA. Sprawdzał czy w eksporcie tego kraju dominują 

wyroby kapitałochłonne, a w imporcie pracochłonne, gdyż w badanym okresie gospodarka USA była zasobna 

w dobra kapitałowe, ale nie w siłę roboczą. Leontief dysponował danymi empirycznymi tylko odnośnie do 

kapitałochłonności oraz pracochłonności amerykańskiego eksportu, natomiast w stosunku do importu 

korzystał z danych szacunkowych. 

      Leontief stwierdził, że eksport amerykański w 1947 roku okazał się o około 1/3 bardziej pracochłonny niż 

produkcja w branżach konkurujących z importem. Wydawało się, że wbrew założeniom weryfikowanej teorii 

obfitości zasobów Stany Zjednoczone eksportują produkty, do których produkcji potrzeba stosunkowo więcej 

zasobów pracy, a importują te, do których zużywa się relatywnie więcej czynnika produkcji, którego państwo 

to ma pod dostatkiem – kapitału. Wyniki badań powtórzonych na początku lat pięćdziesiątych potwierdziły tę 

właściwość gospodarki amerykańskiej, choć z mniejszą intensywnością. 

      Teoria obfitości zasobów Heckschera-Ohlina była w tym okresie powszechnie akceptowana przez 

środowiska naukowe, dlatego wyniki badań empirycznych Leontiefa spowodowały podjęcie prób wyjaśnienia 

tego paradoksu oraz kontynuację nowych badań empirycznych. W literaturze ekonomicznej zaproponowano 

kilka możliwych wytłumaczeń paradoksu. Najczęściej wymieniano: różnice w technologii stosowanej w 

porównywanych gospodarkach; ograniczenie analizy do dwóch czynników produkcji; heterogeniczność siły 

roboczej pod względem stopnia złożoności wykonywanej pracy (pracownicy niewykwalifikowani/ 

wykwalifikowani) oraz ograniczenia celne w handlu międzynarodowym. 

3.2. Paradoks Easterlina 

Pod pojęciem paradoksu Easterlina rozumiemy związek empiryczny zaobserwowany między 

miarami ogólnego lecz subiektywnego dobrostanu, takimi jak zadowolenie z życia lub szczęście, a 

dochodami, który był po raz pierwszy analizowany przez Richarda Easterlina. W pierwszym 

oryginalnym artykule na ten temat [Easterlin, 1974] stwierdzono, że jakkolwiek wyższe dochody są 

związane z wyższym poziomem szczęścia w danym kraju, to średni poziom szczęścia w kraju nie 

wydaje się wzrastać wraz ze wzrostem średniego dochodu. Innymi słowy, bogaci są szczęśliwsi niż 

biedni, ale nie ma dowodów na to, że kraje zwiększają przeciętne szczęście, gdy stają się bogatsze. 

Warto dodać, że przy pierwotnym sformułowaniu paradoksu analiza Easterlina była w dużej mierze 

ograniczona do jednego kraju (USA) z powodu ograniczonego dostępu do danych statystycznych w 

innych krajach.   

      W kolejnej publikacji [Easterlin, Angelescu, 2009] stwierdza się, że nie ma istotnego związku 

między poprawą szczęścia a długoterminowym tempem wzrostu PKB na mieszkańca. Dotyczy to 

trzech grup krajów analizowanych oddzielnie - 17 krajów rozwiniętych, 9 krajów rozwijających się i 

                                                 
178 Znanego także jako twierdzenie Heckschera-Ohlina-Vanka [Maskus, K.E., 1985]. 
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11 państw w okresie przejściowym - a także 37 krajów łącznie. Badania szeregów czasowych 

wskazujące na pozytywny związek oparte są na pomieszaniu krótkookresowego pozytywnego 

związku między wzrostem szczęścia i dochodu, wynikającego z wahań warunków 

makroekonomicznych, z długoterminowym związkiem, który jest zerowy. 

      Natomiast [Stevenson, Wolfers, 2008] twierdzą, że na podstawie najnowszych danych 

statystycznych dotyczących szerszej gamy krajów, istnieje wyraźny pozytywny związek między 

średnimi poziomami subiektywnego dobrobytu a PKB na mieszkańca między krajami i nie można 

dowieść istnienia punktu nasycenia, po przekroczeniu którego kraje zamożniejsze nie wykazują 

dalszego wzrostu. Autorzy pokazują, że szacowany związek jest spójny w wielu zestawach danych i 

jest podobny do związku między dobrostanem a dochodami obserwowanymi w poszczególnych 

krajach. Wreszcie, badając związek między zmianami subiektywnego dobrostanu a dochodami w 

poszczególnych krajach, stwierdzono, że wzrost gospodarczy jest związany ze wzrostem szczęścia. 

Razem te odkrycia wskazują na wyraźną rolę absolutnego dochodu i bardziej ograniczoną rolę 

względnych porównań dochodów w określaniu szczęścia. 

      Reasumując, paradoks Easterlina dotyczy tego, czy jesteśmy szczęśliwsi i bardziej zadowoleni, 

gdy poprawiamy nasze standardy życia. W połowie lat siedemdziesiątych Richard Easterlin zwrócił 

uwagę na to, że chociaż kolejne pokolenia są zwykle bardziej zamożne niż ich rodzice lub 

dziadkowie, to jednak ludzie nie wydają się być bardziej zadowoleni ze swojego życia. Istota 

paradoksu sprowadza się do zestawienia trzech wniosków: 1) w społeczeństwie ludzie bogaci wydają 

się być znacznie szczęśliwsi niż ludzie biedni, 2) bogate społeczeństwa nie są jednak szczęśliwsze 

niż społeczeństwa biedne, 3) jakkolwiek kraje stają się bogatsze, to nie stają się szczęśliwsze. 

Easterlin twierdził, że zadowolenie z życia rośnie ze średnimi dochodami, ale tylko do pewnego 

stopnia. Poza tym maleje krańcowy wzrost szczęścia. 

      Richard Easterlin zapoczątkował liczne badania nad ekonomią szczęścia i dobrobytu: [Deaton, 

2007], [Clark et al., 2008], [Di Tella, MacCuloch, 2008], [Stevenson, Wolfers, 2008], [Kahneman, 

Deaton, 2010], [Sacks et al., 2010], [Angeles, 2011], [Graham, 2011], [Easterlin et al., 2012]. 

3.3. Paradoks Solowa 

Paradoks produktywności Solowa (nazywany niekiedy paradoksem komputerowym Solowa) został 

sformułowany przez Roberta Mertona Solowa w słynnym aforyzmie: “You can see the computer age 

everywhere but in the productivity statistics” [Solow, 1987]. Jego istota sprowadza się do stwierdzenia, że 

wraz ze wzrostem inwestycji  w technologie informatyczne wydajność pracowników może spadać, zamiast 

rosnąć. Miało ono wsparcie w danych statystycznych od lat 70. do wczesnych lat 90. XX wieku. Jest to jednak 

sprzeczne z intuicją. Zanim inwestycje w IT stały się powszechne, oczekiwany zwrot z inwestycji pod 

względem produktywności wynosił 3-4%. Ta średnia stawka była ustalona na podstawie mechanizacji lub 



automatyzacji przedsiębiorstw i gospodarstw. Tymczasem w przypadku IT zwrot z inwestycji od lat 70. do 

wczesnych lat 90. XX wieku wynosił zaledwie 1%. 

      Zaproponowano wiele sposobów wyjaśnienia paradoksu produktywności. W swoim oryginalnym artykule 

[Brynjolfsson, 1993] zdefiniował cztery rodzaje proponowanych wyjaśnień: a) niewłaściwy pomiar wyników 

i nakładów, b) opóźnienia wynikające z nauki i dostosowań, c) redystrybucja i rozproszenie zysków oraz d) 

niewłaściwe zarządzanie informacją i technologią. Jego zdaniem dwa pierwsze wyjaśnienia to 

„niedociągnięcia w badaniach, a nie praktyka jako źródło paradoksu produktywności”. Następnie stwierdził, 

że „bardziej pesymistyczne spojrzenie zawarte jest w dwóch pozostałych wyjaśnieniach. Sugerują, że tak 

naprawdę nie ma większych korzyści”. Brynjolfsson szczegółowo analizuje te pomysły i formułuje paradoks 

jako problem gospodarczy: czy korzyści uzasadniają przeszłe i ciągłe inwestycje w technologie informacyjne? 

[Turban et al., 2008], stwierdzają, że zrozumienie paradoksu wymaga zrozumienia pojęcia produktywności. Z 

kolei [Pinsonneault et al., 1998] dochodzą do wniosku, że aby rozstrzygnąć ten paradoks, konieczne jest 

„zrozumienie, w jaki sposób wykorzystanie IT jest związane z charakterem pracy kierowniczej – ogólniej 

zarządzaniem i kontekstem, w którym jest wdrażana”. 

      Jedną z hipotez wyjaśniających paradoks produktywności jest to, że komputery są produktywne, ale ich 

zyski produkcyjne są realizowane z opóźnieniem, podczas którego należy opracować uzupełniające inwestycje 

kapitałowe, aby umożliwić pełne wykorzystanie komputerów [David, 1990]. 

      Zmniejszające się krańcowe zwroty z komputerów, w przeciwieństwie do hipotezy upływu czasu, polegają 

na tym, że komputery były wykorzystywane w najbardziej produktywnych obszarach, takich jak duże 

transakcje bankowe, księgowe i rezerwacje lotnicze, przez ponad dwie dekady przed komputerami osobistymi. 

Dlatego ważne możliwości produktywności zostały wyczerpane, zanim komputery były już wszędzie.  

      Współczesne dane statystyczne nie przemawiają na rzecz żadnej z hipotez. Bardzo możliwe, że wzrost 

wydajności spowodowany komputerami nie zostanie uwzględniony w miarach PKB, natomiast jest brany pod 

uwagę w zmianach jakości i nowych produktach. 

      Grupa badaczy [Acemoglu et al., 2014] ponownie przeanalizowała ten problem. Doszli do wniosków, że 

po pierwsze „nie ma… dowodów na szybszy wzrost wydajności w branżach intensywnie korzystających z IT 

po późnych latach 90. XX wieku. Po drugie w zakresie w jakim następuje szybszy wzrost wydajności pracy ... 

wiąże się to ze spadkiem produkcji ... a nawet szybszym spadkiem zatrudnienia. ” W rzeczywistości nawet 

połowa wzrostu wydatków na opiekę zdrowotną w USA wynika z kosztów technologii. Ponadto komputery i 

telefony komórkowe są stale wymieniane jako najważniejsze czynniki zmniejszające produktywność w 

miejscu pracy wskutek rozproszenia [Norbec et al., 2017]. 

      Warto w tym miejscu dodać, że w Polsce ukazała się ciekawa i ważna monografia poświęcona 

paradoksowi produktywności Solowa (PPS) [Jałowiecki, 2018]. Jej istotną zaletą jest to, że dotyczy 

ona polskiego przemysłu spożywczego, jednego z ważniejszych i dynamicznie rozwijających się 

sektorów polskiej gospodarki. Bardzo ciekawe badania nad paradoksem produktywności Solowa w 

tej konkretnej branży, przeprowadzone w kategoriach branżowych, wielkości zatrudnienia i 

finansowych poprzedzone zostały ogólnymi, ale rzetelnymi rozważaniami na temat wiedzy i postępu 



w gospodarce oraz gospodarki opartej na wiedzy. W tym ostatnim module omówiono w niebanalny 

sposób takie zagadnienia jak: trzeci i czwarty sektor gospodarki, rewolucja informacyjna, adopcja, 

absorpcja i dyfuzja ICT, a także technologie i systemy ICT w gospodarce.  

      Za najważniejsze osiągnięcia jej autora uważam:  

a) opracowanie trzech wskaźników syntetycznych agregujących w sposób hierarchiczny 

najważniejsze charakterystyki badanych przedsiębiorstw pod kątem złożoności struktury logistyki, 

poziomu zaawansowania systemów zarządzania zasobami, ich przepływami i logistyką oraz poziomu 

zaawansowania stosowanych rozwiązań ICT i systemów informacyjnych. Dzięki ich wykorzystaniu 

możliwa była kompleksowa ocena zróżnicowania badanych przedsiębiorstw spożywczych pod tym 

kątem z uwzględnieniem podziału na branże i grupy wielkości zatrudnienia oraz  dokonanie oceny 

siły zależności pomiędzy zaawansowaniem rozwiązań stosowanych w zakresie zarządzania 

zasobami, sterowania przepływami materiałowymi i logistyką oraz technologii ICT stosowanych do 

zarządzania informacją i wsparcia procesów zarządczych z jednej strony, a produktywnością 

przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego w czterech jej aspektach: zadłużenia, płynności 

finansowej, rentowności i sprawności funkcjonowania. Zdaniem autora monografii zdefiniowane 

przez niego wskaźniki wykorzystane w praktyce były pierwszą togo rodzaju  propozycją mierników 

stopnia złożoności i poziomu zaawansowania rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami i logistyki 

oraz zarządzania informacją opartych na technologiach ICT;  

b) identyfikację złożoności struktury sieci logistycznych, organizacji obszarów zarządczych w 

zakresie sterowania zasobami i ich przepływami jako najważniejszego czynnika różnicującego sektor 

przetwórstwa rolno-spożywczego pod względem występowania paradoksu produktywności Solowa. 

Jego różnicujący charakter jest silniejszy w podziale przedsiębiorstw spożywczych na branże niż na 

grupy wielkości zatrudnienia;  

c) poszerzenie pierwotnego rozumienia paradoksu produktywności dotyczącego technologii i 

systemów ICT na technologie i systemy zarządzania zasobami i przepływami materiałowymi oraz 

logistyką. Uzyskane rezultaty badań wykazały bardzo zbliżone efekty wpływu technologii ICT oraz 

zarządczych i logistycznych na różne aspekty produktywności w poszczególnych grupach 

przedsiębiorstw spożywczych, a tym samym jednoznacznie potwierdziły zasadność tak poszerzonego 

ujęcia paradoksu Solowa;  

d) ocenę sektora rolno-spożywczego pod kątem najważniejszych czynników determinujących stopień 

złożoności i poziomy zaawansowania rozwiązań w zakresie logistyki i procesów zarządczych oraz 

zarządzania informacją w przedsiębiorstwach spożywczych;  

e) prezentację wyników badań empirycznych nad występowaniem paradoksu Solowa w 

poszczególnych branżach i grupach wielkości przedsiębiorstw oraz w różnych aspektach 



produktywności, prowadzącą do wniosku, że PPS nie występuje lub występuje w bardzo 

ograniczonym zakresie w przedsiębiorstwach należących do grup o największej wielkości 

zatrudnienia, branż o najbardziej złożonej strukturze logistyki i tych, które w największym stopniu 

musiały się dostosować do wymogów jakościowych i proceduralnych narzucanych przez regulacje 

prawne obowiązujące w UE;  

f) uzyskanie wyników badań  empirycznych prowadzących do wniosku, że PPS w praktyce nie 

dotyczy płynności finansowej, poziomu zadłużenia, czy wypłacalności badanych przedsiębiorstw, co 

oznacza jednoznaczny wpływ inwestycji w nowoczesne rozwiązania ICT, zarządcze i logistyczne na 

poprawę zarządzania aktywami umożliwiającą finansowanie działalności operacyjnej w większym 

stopniu z kapitałów własnych. Niewątpliwie wpływ ten jest widoczny w znacznie krótszym 

horyzoncie czasowym niż w przypadku wyników finansowych, czy wskaźników rentowności i 

efektywności działania.  

      Polecam powszechnej uwadze i dyskusji tę monografię jako bardzo cenne opracowanie 

fundamentalnych wyników badań nad poważnym, aktualnym i mającym bardzo duże znaczenie 

społeczno-gospodarcze paradoksem produktywności Solowa, dobrze osadzonym w literaturze: 

mikroekonomicznej, mezoekonomicznej i makroekonomicznej. Przede wszystkim jednak 

dostrzegam kolejne możliwe rozszerzenia tego typu badań teoretycznych i empirycznych w 

przyszłości zarówno dla Polski, jak i krajów UE lub OECD. 

 

 

3.4. Specyfika i ekonomiczne implikacje paradoksów Easterlina, Leontiefa, Solowa 

Każdy z wymienionych paradoksów ekonomicznych ma ustalone już miejsce w literaturze 

ekonomicznej, i jako taki przyczynił się do poważnych i licznych badań, głównie empirycznych, na 

całym świecie. 

      Paradoks Leontiefa sformułowany został w wyniku testowania uznanej powszechnie przez 

środowisko naukowe teorii przy użyciu metody przepływów międzygałęziowych, która przyniosła 

Leontiefowi nagrodę Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii. Wyniki badań 

uzyskanych przez Leontiefa nie doprowadziły wprost do falsyfikacji twierdzenia Heckschera-Ohlina, 

gdyż część wykorzystywanych przez niego danych statystycznych miała charakter szacunkowy. 

      Paradoks Easterlina przyczynił się do rozwoju licznych badań empirycznych, które prowadziły 

do różnorodnych wniosków, na ogół potwierdzających fakt jego istnienia, ostatecznie jednak nie 

doprowadziły dotąd do sformułowania powszechnie akceptowanej teorii ekonomicznej. 



      Wreszcie paradoks produktywności Solowa, który zachowuje dużą aktualność w czasach postępu 

technicznego dotyczącego głównie technologii informacyjno-komunikacyjnych uświadamia nam 

potrzebę kontynuacji badań empirycznych oraz podjęcie prac nad nowymi teoriami ekonomicznymi, 

które dotyczyłyby zupełnie nowych opisów funkcjonowania współczesnej gospodarki, w której 

kluczową rolę grają kapitał ludzki, kapitał społeczny, postęp technologiczny, nowe technologie 

informacyjno-komunikacyjne. Nowa teoria ekonomii powinna dotyczyć nowych warunków 

gospodarowania pod względem jakości, a co zatem idzie zredefiniowania wielu fundamentalnych 

pojęć mikro-, mezo- i makroekonomicznych w kontekście stałego upowszechniania się gospodarki 

cyfrowej.   

4. Wnioski końcowe 

W artykule przypomniano o istnieniu powszechnie znanych 53 paradoksów ekonomicznych. Nieco 

dokładniej omówiono trzy ciągle aktualne i bardzo ważne paradoksy: Leontiefa, Easterlina i Solowa. 

Każdy z nich ma inny status w ekonomii: pierwszy wynika z faktu niepotwierdzania istniejącej i 

akceptowanej teorii obfitości zasobów, drugi jest efektem badań empirycznych, które nie przekładają 

się na satysfakcjonującą poznawczo teorię ekonomii, a trzeci wreszcie znajduje się w centrum 

współczesnych zmian dokonujących się w realnych gospodarkach pod wpływem rozwoju 

nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych i uświadamia nam dobitnie nowe i 

zarazem nie w pełni spełniane oczekiwania stojące przed ekonomistami w odniesieniu do badań 

teoretycznych i empirycznych obecnie i w najbliższej przyszłości. 

      Fakt istnienia paradoksów ekonomicznych jest bardzo pożyteczny, gdyż jest niezwykle 

pozytywnym impulsem do dalszego rozwoju teorii ekonomii. Każdy z wyróżnionych paradoksów 

ekonomicznych należy uznać za istotny układ odniesienia dla nowych badań teoretycznych i 

empirycznych. Największy potencjał badawczy wiąże się bezsprzecznie z paradoksem Solowa.  

      W poszukiwaniu źródeł i przyczyn wzrostu lub rozwoju gospodarczego, które od ponad dwóch 

wieków są przedmiotem szczególnego zainteresowania ekonomistów konieczny jest dalszy rozwój 

teorii ekonomii wykraczający poza aktualne stadia jej rozwoju. Wszyscy dostrzegamy stale 

rozszerzający się zakres rozwoju i zastosowań nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Podobnie jak Solow mamy prawo oczekiwać kolejnych etapów rozwoju teorii ekonomii lepiej 

dostosowanego, a niekiedy wyprzedzającego współczesny postęp technologiczny179.  

      Największe oczekiwania wiążą się moim zdaniem z wykorzystaniem podejścia cybernetycznego 

i systemowego do opisu współczesnych przemian społeczno-gospodarczych, stworzeniem nowego 

                                                 
179 Wydaje się, że bardzo interesującym, lecz nie do końca rozwiniętym nurtem badań są neoschumpeterowskie 

modele endogenicznego wzrostu gospodarczego wprowadzone do teorii ekonomii przez [Aghiona i Howitta, 1992, 1998, 

2011] 



sposobu opisu i pomiaru zjawisk, mechanizmów i procesów gospodarczych o charakterze 

jakościowym oraz poszukiwania dynamicznej równowagi między postępem technicznym lub 

technologicznym, a jakością życia, środowiska naturalnego, wykorzystywania wszelkich zasobów 

zarówno odtwarzalnych, jak i nieodtwarzalnych, służących nowej wiedzy, a w konsekwencji do 

prowadzenia polityki społeczno-gospodarczej służącej niwelowaniu nierówności społecznych i 

gospodarczych w ujęciu regionalnym, krajowym i globalnym.  

      Tym właściwym kierunkiem rozwoju nauk ekonomicznych, stanowiących ważną część nauk 

społecznych, byłaby próba konstrukcji jednolitej teorii rozwoju gospodarczego, będącej 

rozszerzeniem jednolitej teorii wzrostu gospodarczego w sensie Odeda Galora [Galor, 2011]. 
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WĘZŁOWE ZAGADNIENIA METODOLOGII NAUKI 

W ODNIESIENIU DO EKONOMII 

 

Streszczenie. Celem niniejszego referatu jest rekonstrukcja podejścia badawczego tych uczonych, którzy wnieśli 

znaczący wkład w przyrost i rozwój nauki. W referacie omówiono następujące zagadnienia. Są to: charakterystyka 

poznawcza stanowiska holizmu teoretycznego i metodologicznego w nauce ekonomii, prawa nauki i zakres ich ważności, 

wyjaśnianie / uzasadnianie, zagadnienie prawdy w poznaniu naukowym. Każde z węzłowych zagadnień przedstawiono 

w uwikłaniu epistemologicznym. Istnieje wiele książek i innych opracowań poświęconych metodologii nauki, jak się tę 

dyscyplinę dawniej nazywało, czy też filozofii nauki, jak się ją dziś coraz częściej nazywa. Inne nazwy na określenie 

metodologii, jakich się również używa to metanauka, nauka o nauce, teoria nauki, epistemologia nauki. Bardzo wielu 

metodologów zaczyna swoje rozważania od podania mniej lub bardziej oryginalnej klasyfikacji nauk. Uważa się to za 

dowód pewnej metodologicznej elegancji.  

Najbardziej utarty sposób przedstawiania swoistości metaekonomii polega na wykazywaniu różnicy pomiędzy 

językiem metaekonomii a językiem ekonomii. Zwraca się przede wszystkim uwagę na to, że sądy metaekonomiczne nie 

są sądami ekonomii, lecz sądami o sądach ekonomii. Metaekonomia nie uczestniczy w dyskursie ekonomii, ona ten 

dyskurs jedynie bada.  
 

Słowa kluczowe: metodologia, teoria, prawo nauki, metaekonomia, paradygmat, prawidłowość, filozofia nauki, 

racjonalność.  
 

 

Wstęp. Uzasadnienie wybory tematu 
 

Nauka jawi się jako gatunek wiedzy ludzkiej o wyróżnionym statusie poznawczym oraz o maksymalnej osiągalnej 

przez człowieka w danym czasie formie racjonalności. Tymczasem nauka, która przez tak długo była paradygmatem 

racjonalności, pewności i prawdy, staje się ostatnio przedmiotem nieuzasadnionej krytyki. W nauce wszystko uchodzi 

(Feyerabend), jej „prawa” kłamią (Cartwright), nie ma jasnych reguł wyboru pomiędzy konkurującymi teoriami. 

Cartwright w sposób dwuznaczny posługuje się pojęciem prawdy.  

Według współczesnej metodologii jednym z fundamentalnych warunków koniecznych, jakie spełnione być muszą 

przez zdania kandydujące do miana praw nauki, są zdania prawo-podobne, a tym samym warunkiem nałożonym 

faktycznie na prawa nauki, okazuje się warunek ścisłej ogólności. Tego rodzaju ujęcie może wzbudzać reakcje ze strony 

tych, którzy wskazują na problem pozornej ogólności praw przyrodniczych.  

https://www.sciencedirect.com/science/journal/00221996
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00221996
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00221996/19/3
https://www.forbes.com/sites/physiciansfoundation/2013/10/03/whos-to-blame-for-our-rising-healthcare-costs/#7b3626d05671
https://www.forbes.com/sites/physiciansfoundation/2013/10/03/whos-to-blame-for-our-rising-healthcare-costs/#7b3626d05671
https://www.nber.org/papers/w14282
https://www.nber.org/papers/w14282


Rozwój każdej nauki, w tym ekonomii, jest w równej mierze wyznaczony przez myślenie teoretyczne jak  

i refleksję metodologiczną towarzyszącą temu myśleniu. Rolę i znaczenie metody naukowej w rozumieniu świata 

przedstawił Michał Heller (Michał Heller, Logiczność świata według Ladrière`a. [W:] Tegoż, Czy fizyka jest nauką 

humanistyczną?, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS, Tarnów 1998, s.103-107). Ksiądz Profesor 

przeanalizował i uprzystępnił poglądy Jean Ladrière na zagadnienie matematyczności versus matematyzowalności 

[Tamże, s.105]180.  

Jan Such wyraża przekonanie, że wnikliwość uczonego warunkuje sukces nowej koncepcji teoretycznej. Pisze on co 

następuje:  „O sukcesach nowej koncepcji teoretycznej decyduje zwykle umiejętność wyodrębniania pewnych, na ogół 

nielicznych, lecz za to węzłowych – dla danej sytuacji problemowej – faktów z informacji, która obejmuje wielką 

mnogość danych empirycznych oraz wszechstronną analizę teoretyczną. Tego rodzaju podejście jest charakterystyczne 

dla wielu wybitnych fizyków współczesnych”181.  

I chociaż nie ma wiedzy absolutnie pewnej, i niepodważalnie ugruntowanej, to minimalnym wymaganiem 

racjonalności jest dążenie do jej spójności. Przegląd węzłowych zagadnień metodologii nauki w odniesieniu do ekonomii 

może uzmysłowić mocne i słabe strony dociekań ekonomicznych.  

Referat zawiera podsumowanie rozważań oraz bibliografię. 

 
 

1.  Charakterystyka poznawcza stanowiska holizmu teoretycznego i metodologicznego w 

nauce ekonomii 
 

W miarę rozwoju nauki i integracji nauk holizm teoretyczno-metodologiczny zdobywa coraz więcej zwolenników  

i staje się koncepcją odgrywającą coraz to większą rolę. Wzrost wiedzy teoretycznej i gromadzenie coraz większej ilości 

faktów doświadczalnych sprawia, że uznawane – zarówno nowe, jak i wcześniej sformułowane – teorie muszą 

wykazywać zgodność z coraz to większym obszarem wiedzy i doświadczenia. Na związek holizmu teoretycznego  

i metodologicznego wskazuje rola matematyki w poznaniu empirycznym, zwłaszcza w procesie wiązania faktów 

doświadczalnych i dochodzenia do nowych faktów. Matematyka celuje zwłaszcza w łączeniu w jedną uporządkowana 

całość faktów nie tylko rozmaitych, ale na pozór niezwiązanych a nawet niezgodnych z sobą. Holizm metodologiczny 

nakierowany na poznanie materii społecznej, odrzuca wyraźny psychologizm (tzn. wyjaśnienia wyłącznie motywami 

jednostek) indywidualizmu podkreślającego niewyprowadzalność stwierdzeń psychologicznych (o zachowaniach 

ludzkich) z niepsychologicznych.  
 

1.1. Argumenty na rzecz holizmu 
 

Tradycyjny empiryzm był empiryzmem atomistycznym. Zakładał on, że wiedza naukowa może być sprawdzana  

w drodze bezpośredniego porównania atomów wiedzy – poszczególnych zdań, z atomami doświadczenia  

– oddzielonym wynikami obserwacji i eksperymentów. Złożony charakter współczesnej wiedzy uniemożliwia 

zestawianie oddzielnych twierdzeń teoretycznych z danymi doświadczenia; hipotezy teoretyczne nie tylko nie mogą być 

na ogół oddzielnie sprawdzane, lecz przeważnie nie są oddzielnie wysuwane. Holizm można ogólnie określić jako 

postawę poznawczą w metodologii, która w szczególności: 

 rozpatruje obiekty i zjawiska jako syntetyczne całości, 

 preferuje dominację całości nad częściami, 

 głosi pierwotność eksplanacyjną twierdzeń dotyczących właściwości globalnych danego typu struktury względem 

twierdzeń charakteryzujących stany składnikowe struktury. 

Całościowe spojrzenie na wiedzę naukową pozwala uznać, że podstawową jednostką strukturalną rozwiniętej nauki 

jest teoria. Nowe koncepcje naukowe przybierają zazwyczaj kształt teorii i jako takie są sprawdzane. Dla metodologii 

teoria stanowi najważniejszy przedmiot analizy, jest bowiem zazwyczaj najmniejszą całością teoretyczną, podlegającą 

samodzielnemu sprawdzeniu. Teoria stanowi niewątpliwie najdoskonalszą formę systematyzacji wszelkiej wiedzy 

naukowej, w tym, oczywiście, i wiedzy ekonomicznej. Jest wiele powodów, które przemawiają na rzecz stanowiska 

holizmu teoretycznego w metodologii. Poniżej krótki ich przegląd:  

 Teoria okazuje się najlepszą formą ujmowania wiedzy m.in. z tego względu, że dostarczając uporządkowanych 

informacji, umożliwia ujmowanie problemów interesujących uczonych w danej dziedzinie, w danym czasie,  

w pewnej sekwencji ukazującej, jak rozstrzygnięcie jednego problemu wiedzie do postawienia (i rozstrzygnięcia) 

dalszych.  

 Jednolity system teoretyczny jest czymś nie zastąpionym także z tego względu, że tylko takie systemy pozwalają 

rozstrzygnąć najbardziej złożone problemy nauki. Przy tym nowa teoria obejmuje zwykle o wiele więcej informacji 

niż te, które były niezbędne do rozwiązania zagadnienia, nad którym pracował twórca tej teorii. 

 Heurystyczna zdolność wiedzy jest częściowo uzależniona od stosowanego aparatu matematycznego i logicznego. 

Otóż ujmowanie wiedzy w postaci teorii daje możliwość zastosowania na szeroką skalę w naukach empirycznych 

                                                 
180 Michał Heller, Logiczność świata według Ladrière`a. [W:] Tegoż, Czy fizyka jest nauką humanistyczną?, 

Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS, Tarnów 1998, s.103-107). 
181 Jan Such: O tak zwanych eksperymentach komplementarnych [W:] Teoria i eksperyment. O związkach teorii  

z doświadczeniem. Redakcja Jan Such, Janusz Wiśniewski. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii. Uniwersytet 

Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tom V. Poznań 1992, s. 50. 

 



aparatu matematycznego i logicznego w procesie zarówno formułowania twierdzeń, jak też łączenia ich w ciągi 

dedukcyjne, co zwiększa moc prognostyczną, ekspalnacyjną i odkrywczą wiedzy.  

 Na rzecz holizmu teoretycznego przemawia fakt, że wielkie odkrycia naukowe, a także rewolucje naukowe mają 

zawsze charakter, przynajmniej po części, teoretyczny. Polegają one m.in. na budowaniu nowych teorii, tak, że 

zasadniczy postęp w poznaniu naukowym osiąga się nie przez odkrycia o charakterze eksperymentalnym i nie 

formułowanie czy modyfikowanie poszczególnych praw, lecz w drodze zasadniczej modyfikacji lub konstruowania 

od nowa całych systemów teoretycznych.  

 Holizm teoretyczny podkreśla zresztą nie tylko znaczenie teorii w porównaniu z poszczególnymi twierdzeniami, lecz 

również znaczenie większych jednostek teoretycznych – całych systemów teorii, w porównaniu  

z poszczególnymi teoriami. Nic tak nie potwierdza poglądu na teorie naukowe jako odzwierciedlenia rzeczywistości 

zdolne do dotarcia do prawdy obiektywnej, jak fakt łączenia się dotychczas niezależnych od siebie teorii w większe 

spójne systemy. Znajduje to wyraz m. in. w tym, że w miarę rozwoju nauki nowo budowane teorie stają się coraz 

bardziej rozgałęzione i coraz częściej wykraczają poza ramy tradycyjnych podziałów danej nauki na poszczególne 

dyscypliny, co wymaga i zarazem pozwala sprawdzać je na bardziej różnorodnym materiale niż materiał, na którym 

opierały się teorie dotychczasowe.  

 Holistyczne spojrzenie na naukę i procedurę naukową zdobywania i uzasadniania wiedzy zyskuje w miarę rozwoju 

nauk na znaczeniu, gdyż zmiany zachodzące w strukturze nauki współczesnej idą w kierunku integracji 

metodologicznej nauki, tj. w kierunku wzmocnienia więzi między poszczególnymi twierdzeniami i teoriami a ich 

zastosowaniami oraz potwierdzającymi je eksperymentami. 

Dotychczasowemu empiryzmowi atomistycznemu, rozwijanemu zwłaszcza przez neopozytywizm, przeciwstawia się 

empiryzm holistyczny, głoszący, że zarówno odkrywanie, jak i sprawdzanie w nauce są procedurami mającymi 

całościowy charakter. Na empiryzm holistyczny składają się holizm teoretyczny oraz holizm eksperymentalny. Pierwszy 

głosi, że podstawowymi jednostkami wiedzy teoretycznej, podlegającym samodzielnemu sprawdzeniu, są nie 

poszczególne twierdzenia, lecz całe systemy teoretyczne (teorie i ich zbiory). Zgodnie z drugim, o losach owych 

systemów teoretycznych wiedzy empirycznej decydują nie poszczególne wyniki eksperymentów i doświadczeń, lecz tzw. 

sytuacje eksperymentalne. W skład każdej takiej sytuacji wchodzą liczne eksperymenty uzupełniające się 

(komplementarne) w tym sensie, że nakładają wzajemne ograniczenia na interpretacje owych wyników. Prowadzi to do 

wykluczenia (falsyfikacji) lub modyfikacji tych systemów wiedzy, które nie dają się uzgodnić z możliwymi do przyjęcia 

interpretacjami całości wchodzących w grę wyników doświadczalnych. 

Teza Duhema–Quine’a głosi, że żaden eksperyment nie jest w stanie obalić pojedynczego twierdzenia teoretycznego; 

tylko nauka jako całość może zostać skonfrontowana z werdyktem doświadczenia. Holizm jest koncepcją z pewnych 

względów wyjątkową. jest to stanowisko przypisywane myślicielom należącym do oddalonych od siebie nurtów 

teoretycznych, takim jak: Quine, Putnam, Davidson, Rorty czy Gadamer. Wobec tego, nie tylko naturalne, ale wręcz 

niezbędne, jest rozpoczęcie refleksji nad holizmem od próby ustalenia, jakie są główne założenia  

i tezy tego stanowiska.  
 

1.2. W kwestii, czym jest teoria? 
 

W filozofii nauki nie ma na ogół zgody w kwestii czym jest teoria. Przemawiającą do wyobraźni wizję teorii naukowej 

przedstawił Karl Popper. W Logice odkrycia naukowego pisał on: „Teorie są sieciami chwytającymi to,  

co nazywamy <<światem>>: służą do racjonalnego ujmowania, wyjaśniania i opanowywania świata. Celem naszych 

wysiłków jest to, by oczka tych sieci były coraz drobniejsze”182. W przywołanym cytacie Popper nie definiował jasno,  

co rozumie przez teorię naukową. Wykorzystał on metaforę sieci, co zdaje sprawę tylko z jego intuicji. W przywołanym 

opracowaniu pozostaje on jednak przy zdaniowym ujęciu teorii naukowej. Ujęcie to pozwala przedstawić koncepcję teorii 

jako zbioru zdań. Traktowanie teorii jako zbioru nie oznacza, iż teoria nie może być zarazem także czymś innym, np. 

strukturą matematyczną183. Popper kładł nacisk na dwie cechy teorii naukowych. Pierwszą z nich jest obecność ogólnych 

praw, drugą zaś logiczne wynikanie z nich zdań bazowych. Przez prawa rozumie on zdania uniwersalne (ogólne), zaś 

przez zdania bazowe – egzystencjalne zdania jednostkowe, mówiące o uteoretyzowanych faktach. Zdania bazowe 

przyjmuje się na mocy decyzji metodologicznej, o tyle prawa stanowią spore wyzwanie, szczególnie dla filozofa nauk 

społecznych, w tym ekonomicznych. Przechodzenie od abstraktu do konkretu jest możliwe dzięki zastosowaniu procedur 

idealizacyjnych.  

W opisie świata, jaki daje nauka  (nauka typu science), obraz świata jest wyrażony w prawach nauki, tj. sądach 

ogólnych opisujących regularności danych doświadczenia. Prawa nauki są zgodne z doświadczeniem, ale samo 

doświadczenie nie pozwala na ich sformułowanie. Indukcja jest rozumowaniem, którego przesłankami nie są dane 

doświadczenia, lecz ich opis. Każdy opis danych doświadczenia jest znaczony pewnymi konwencjami językowymi.  

Nie ma opisu w pełni mentalnego. Opisy zachowań ludzkich mogą być za pomocą terminów psychologicznych  

np. pragnień, preferencji, a mianowicie: 

 w kategoriach behawioralnych np. bodźców i reakcji na bodźce. 

 w kategoriach filozoficznych np. impulsów nerwowych.   

                                                 
182 K. R. Popper: Logika odkrycia naukowego. Przełożyła Urszula Niklas. Aletheia, Warszawa 2002, s.53. 
183 Jan Woleński: Czy fizyka opiera się na założeniach filozoficznych? [W:] Prawa przyrody. Red. Michał Heller 

et.con. OBI – Biblos. Kraków-Tarnów 2008 s. 258. 



 Wybierając któryś z tych opisów, dokonuje się faktycznie wyboru pewnej konwencji, a zarazem wybiera się 

pewien język opisu. Skoro zachowanie ludzkie można opisać na tyle różnych sposobów, to który z podanych opisów jest 

tym prawdziwym? Od czasów Arystotelesa prawdę rozumiano jako wzajemnie jednoznaczną korespondencję między 

rzeczywistością a jej opisem. Tak rozumianą prawdę konwencjonaliści odrzucali. Twierdzili oni, że różne opisy są 

wzajemnie nieprzekładalne. Przekład byłby możliwy, gdyby można było wyróżnić w dwóch językach pewne atomy 

znaczeniowe, z których skonstruowane są znaczenia pozostałych wyrażeń. Holistyczna teoria odrzuca istnienie atomów 

znaczeniowych. Wyrażenia językowe posiadają znaczenie jedynie w ramach całości, jaką jest język.  

Holizm w ujęciu Pierre Duhema, inicjatora konwencjonalizmu francuskiego, zaprezentowany jest w jego studium: 

Pierre Duhem (1894): Quelques réflexion au sujet de la pfysique experimentale. Główne tezy tego studium są następujące: 

- doświadczenia przeprowadzone przez fizyków nie są nigdy tylko dokładnymi obserwacjami zjawisk, ale są również ich 

teoretycznymi interpretacjami. Fakt praktyczny jest przekładany natychmiast na język faktów teoretycznych, 

- eksperymenty badawcze są sterowane problemami formułowanymi na gruncie odpowiednich teorii, 

- empirycznej kontroli nie są poddawane pojedyncze, izolowane hipotezy, lecz całe teorie, w których skład wchodzą 

hipotezy będące przedmiotem bezpośrednie niego zainteresowania uczonych. 
  

1.3. Badanie relacji między teorią a doświadczeniem 
 

Żaden wynik pojedynczego doświadczenia czy eksperymentu nie jest w stanie zweryfikować ani sfalsyfikować 

żadnego stwierdzenia naukowego, zwłaszcza teoretycznego. Sprawdzanie w nauce może polegać wyłącznie na 

porównywaniu ze sobą pewnych całości teoretycznych z całościowo ujmowanym doświadczeniem nagromadzonym  

w danej dziedzinie i dziedzinach pokrewnych oraz na konfrontacji pewnych elementów wewnątrz tych struktur. 

Konwencjonaliści pierwsi wskazali na złożoność, pośredniość  i całościowy charakter stosunku zachodzącego między 

teorią a doświadczeniem. Owa pośredniość polega na tym, że nie można się tu obejść bez pośrednictwa naukowych 

przyrządów badawczych oraz bez pośrednictwa innych zewnętrznych względem sprawdzanej teorii założeń oraz 

systemów teoretycznych. Zatem słusznie utrzymuje się, iż żaden wynik żadnego pojedynczego eksperymentu nie może 

mieć mocy rozstrzygającej. Z drugiej strony sytuacja rozstrzygająca musi mieć eksperymentalno – teoretyczny a nie tylko 

czysto doświadczalny charakter. Sądzi się, że zwycięża ten system teoretyczny, który podaje najbardziej spójną 

interpretację wyników wszystkich wchodzących w grę eksperymentów, praw eksperymentalnych, a także zasad 

teoretycznych. Zatem w metodologii utrzymuje się, że samodzielną jednostkę poznawczą tworzą takie oto elementy: 

teoria, prawa eksperymentalne, fakty, które teoria wyjaśnia, prognozy obserwacyjne, które z teorii wynikają. Tak też 

problem przedstawiał Thomas Samuel Kuhn. Twierdził on w odniesieniu do charakteru wiedzy naukowej, co następuje: 

„(...) uczeni nigdy nie przyswajają sobie pojęć, teorii i praw w sposób abstrakcyjny, jako takich. Stykają się oni z tymi 

narzędziami intelektualnymi poprzez ich zastosowanie w ramach szerszej, historycznie ukształtowanej struktury 

nauczania. Nowa teoria podawana jest zawsze z jej zastosowaniem do pewnego konkretnego zjawiska przyrody”184.  
 

1.3.1. W sprawie jednoznacznej relacji korespondencji między doświadczeniem a zdaniem – czy możliwa? 
 

Pierre Duhem w swej książce La Theorie Physique. Son objet – Sa structure sformułował jako pierwszy tezę, która 

nazywana jest teraz tezą Dohema – Quine`a: „Reasumując, fizyk nie może nigdy poddać kontroli doświadczenia 

pojedynczej hipotezy. lecz tylko całą grupę hipotez. Kiedy doświadczenie nie zgadza się z jego przewidywaniami, 

wskazuje mu to, że przynajmniej jedna z hipotez tworzących tę grupę jest błędna i musi być zmieniona, lecz nie wskazuje 

mu tej, która powinna być poprawiona. (...) Nauka fizyczna jest organizmem, w którym nie można uruchomić żadnej 

części, nie poruszając innych, choćby najbardziej odległych od niej, poruszyć, jedno bardziej, drugie słabiej, ale wszystkie 

w jakimś stopniu wprawić w ruch”185. Z powyższego wynika, że oryginalna teza Duhema głosi, że nie ma jednoznacznej 

relacji korespondencji między doświadczeniem a zdaniem, które je opisuje. Ten sam aspekt rzeczywistości można opisać 

w zależności od przyjętych konwencji, na nieograniczenie wiele sposobów.  

W konsekwencji te same dane doświadczenia mogą być, w zależności od przyjętych konwencji, opisane przez różne, 

niewspółmierne teorie.  

Wiedza o dokonaniach naukowych Duhema i innych konwencjonalistów była analizowana w kręgu brytyjskich  

i amerykańskich uczonych. Z punktu widzenia zainteresowania anglosaskich filozofów stanowiskiem Duhema nie do 

przecenienia był epizod w postaci krótkiego odwołania się przez Quine'a w jego tekście: Dwa dogmaty empiryzmu do 

stanowiska autora La theorie physique, Paryż 1951. Dodajmy, że była to przysługa uczyniona książce Duhema, podobna 

co do swych dalszych skutków do tej, której autorem był Thomas Samuel Kuhn, który przytoczył w swojej książce 

Struktura rewolucji naukowych pracę polskiego mikrobiologa zajmującego się również filozofią, w ówczesnym 

środowisku naukowym całkowicie zapomnianego, Ludwika Flecka. Dodatkowego smaku temu zdarzeniu przydaje 

późniejsze wyznanie Quine'a o jego prawdziwym braku wiedzy o filozofii i metodologii Duhema, w chwili gdy 

odwoływał się do jego osoby w Dwóch dogmatach. Podobnie ważnym faktem z punktu widzenia udostępnienia 

szerokiemu gronu czytelników miało opublikowanie w 1954 roku angielskiego przekładu La theorie physique. 
 

1.4. Holizm versus indywidualizm w naukach społecznych 
 

                                                 
184 Thomas Samuel Kuhn: Struktura rewolucji naukowych. Tłumaczyła Helena Ostromęcka. Wydanie II, 

Aletheia, Warszawa, 2011, s. 62-63. 
185 Pierre Duhem : La Theorie Physique. Son objet – Sa structure. Chevalier & Riviere. Editeurs 30, Rue Jacob. 

Paris 1906, s. 109. 



W naukach społecznych stanowiska indywidualizmu metodologicznego bronią: Friedrich August von Hayek 

(Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii 1974r.), John W.N. Watkins, Isaak Berlin, Karl Raimund  Popper. Uczeni ci 

próbują wykazać logiczną niemożliwość materializmu historycznego. Czynią to jednak bez większego powodzenia, z 

dwóch powodów:  

 niewłaściwie interpretują materializm historyczny przypisując tej koncepcji tezy skądinąd przez tę koncepcję 

zwalczane,  

 nie bardzo chętni materializmowi krytycy, poważnie też zdyskredytowali sam indywidualizm z punktu widzenia 

metodologicznego.  

Sprawy metodologicznego holizmu bronią: Michael Mandelbaum (Harvard University), Leon J. Goldstein (University 

of Texas). Holizm metodologiczny odrzuca psychologizm indywidualizmu. Warto nadmienić, że właśnie indywidualizm 

psychologiczny leży u podstaw wpływowej teorii w ekonomii głównego nurtu (mainstream in economics), jaką jest 

austriacka teoria cyklu koniunkturalnego.  

Powyższe rozważania pozwalają na sformułowanie opinii głoszącej, że: 

 omówione formy namysłu nad nauką wskazują na potrzebę przestrzegania określonych dyrektyw, aby posunąć 

naprzód naukę, w tym naukę ekonomii, 

 rozwój różnych form refleksji nad nauką głównie refleksji wokół stanowiska holistycznego, obfitowało w argumenty 

wyjaśniające, że jest to proces złożony i nie przebiega w myśl jakiejś wznoszącej się linii, znamionującej postęp. 

Wymaga to zagadnienie subtelniejszego potraktowania. 
 

 

 

 

2.  Prawa nauki i zakres ich ważności 
 

Należy w miarę jasno sformułować treści, jakie zawierają kategorie:  prawo,  prawidłowość,  prawo  natury,  prawo  

nauki oraz ustalić stosunek, w jakim pozostają wobec siebie. Jerzy Kmita wprowadził ponadto terminu: generalizacje 

historyczne oraz ramy nomologiczne. Celem  nauki  jest formułowanie praw pozwalające na wyjaśnianie i przewidywanie 

zdarzeń.  Akceptacja tego twierdzenia pociąga za sobą wiele zagadnień ontologicznych, teoriopoznawczych i   

metodologicznych. Problem definicji prawa naukowego nie należy w metodologii do najważniejszych. Nie wszystkie 

intuicje uczonych dotyczące praw naukowych są zgodne. Taki stan rzeczy jest wynikiem zarówno faktu historycznej 

zmienności linii demarkacyjnej oddzielającej prawa naukowe od pozostałych twierdzeń formułowanych w nauce, jak i 

tej okoliczności, że w różnych naukach - także obecnie - twierdzeniom rozmaitej kategorii i odmiennych funkcji nadaje 

się rangę praw nauki. Definicje prawa naukowego mają jedynie historycznie ograniczone, zrelatywizowane do szczebla 

rozwoju nauki, a nierzadko także do typu danej dyscypliny, znaczenie. 

Idea formułowania praw rządzących zjawiskami ekonomicznymi mogła powstać przez analogię do znaczącego 

postępu poznawczego odnotowanego w nauce (w nauce typu science). Idzie tu głównie o rozkwit badań matematycznych 

i fizycznych oraz o naturę związków przyczynowo-skutkowych formułowanych w ramach nauk matematyczno-

fizycznych. Prawo weszło do arsenału narzędzi poznawczych uczonych. Wzrost rangi prawa naukowego oraz 

rozszerzania się kręgu dyscyplin, w których formułowano prawa nauki, przesądził też spór naukowy o determinizm. Spór 

o to, czy wszystkie zjawiska (wszystkie dziedziny rzeczywistości) podlegają prawom.  Nie każde twierdzenie w nauce 

zasługuje na miano prawa naukowego. Ten status poznawczy przysługuje twierdzeniom ściśle ogólnym, spełniającym 

dalsze warunki, zarówno formalnej, jak i pozaformalnej (pragmatycznej) natury. 

Prawem nauki jest taki sąd, który aby mógł zostać uznany za prawo musi przejść z zadowalającym wynikiem test 

doświadczalny, zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Stanowi on podstawę do uznania go za prawdziwy. Jest on 

spełniony tylko w pewnym modelu abstrakcyjnym, w którym zakłada się, że nie ingerują w niego pewne uboczne 

czynniki zakłócające bieg procesu, a więc odpowiednie wielkości są równe zeru. W rzeczywistości ingerują one w 

większym lub mniejszym stopniu. Prawa fizyki i innych nauk rozwiniętych, np. ekonomii, mają taki abstrakcyjny 

charakter. Prawom ekonomicznym przysługuje nie klasyczna prawdziwość (zgodność z obiektywną rzeczywistością), 

lecz prawdziwość modelowa (zgodność z modelem). Różnicę pomiędzy prawami naukowymi (prawami) a 

prawidłowościami (prawami natury) upatruję się w tym, że prawa nauki są twierdzeniami, a więc obiektami językowymi 

i przynależą do języka. Prawidłowości dotyczą świata materialnego, tj. obiektów i zdarzeń, które język opisuje.  
 

 2.1. Dylematy związane ze stanowieniem (odkrywaniem) praw nauki 
 

Co do zasięgu praw nauki ze względu na różne poziomy rzeczywistości, ukształtowały się co najmniej dwa skrajne 

stanowiska. Jedno z nich uzasadnia tezę o uniwersalnym charakterze praw nauki, drugie przeciwnie - głosi tezę o 

czasowym i przestrzennym ograniczeniu ważności praw nauki. 

Prawo nauki empirycznej jako twierdzenie ściśle ogólne (uniwersalne)  wyraża jakiś  wewnętrzny i konieczny związek 

pomiędzy zjawiskami oraz służy do wyjaśniania i przewidywania zjawisk; przy czym rozumie się je jako twierdzenia, 

których zasięg czasoprzestrzenny jest nieograniczony, tzn. dotyczący wszystkich obiektów czy zjawisk danej klasy, 

niezależnie od tego, gdzie i kiedy one występują. Prawo tego typu nauk jako twierdzenie syntetyczne opisuje jakiś realny 

stan rzeczy (związek) mający miejsce w przyrodzie lub w społeczeństwie. 

Drugie stanowisko stwierdza, że wymaganie ścisłej uniwersalności jest zbyt mocne, aby można było za jego 

pośrednictwem określić klasę zdarzeń lub procesów powtarzalnych; nawet gdyby wymaganie nieograniczonej 

uniwersalności uznane zostało za kryterium wyróżniające. Trzeba byłoby przyznać, że wszystkie twierdzenia nauk 



społecznych i humanistycznych są pseudoprawami; ich zakres ważności jest bowiem zazwyczaj explicite lub implicite 

ograniczony do jakichś okresów historycznych.  

Przekonanie o nieograniczonej uniwersalności praw nauki ma swe źródło w przeświadczeniu, że bieg zdarzeń nie 

zależy od właściwości czasu i przestrzeni jako takich, gdyż czas i przestrzeń stanowią continua jednorodne. Żaden obszar 

przestrzeni, ani żadna chwila czasu, nie jest wyróżniona; odsłania się motywy, które mogły skłonić do wysuwania 

omawianego wymagania, pomimo wskazanych trudności; że za przedstawioną koncepcją ścisłej ogólności praw nauki 

stało przekonanie, iż poszczególne prawa powinny się wywodzić z jednego globalnego. Patrząc retrospektywnie na 

rozwój myśli naukowej można orzec, że idea takiej dyscypliny podstawowej stale towarzyszyła rozwojowi nauki 

nowożytnej. Mechanika Newtona, teoria kwantów - oto przykłady koncepcji teoretycznych, o których sądzono, że zdolne 

będą ujawnić podstawową nomologiczną strukturę świata. 

Dylemat dotyczy więc tego, czy wymaganie nieograniczonej uniwersalności praw oznacza, że zakres ważności prawa 

nie może być ograniczony do jakiegoś obszaru przestrzennego lub interwału czasowego czy też jest odwrotnie.  

Zrozumienie praw nauki, zgodnie z pierwszym i drugim stanowiskiem, odnosi się do dwóch różnych poziomów 

organizacji materii. W tym celu należałoby zastanowić się, czy prawa pierwszego typu opisują rzeczywiście stan rzeczy 

mający miejsce w przyrodzie i w społeczeństwie czy tylko w przyrodzie.  

Jest to ściśle powiązane z dyskusjami nad naturalizmem w płaszczyznie ontologicznej i metodologicznej. Uznanie, 

że prawa nauk przyrodniczych mają charakter uniwersalny (ściśle ogólny) prowadzi do zanegowania stanowiska 

naturalizmu w płaszczyźnie ontologicznej i metodologicznej. Można ją natomiast pogodzić z dyskusją nad 

antynaturalizmem w obu jego płaszczyznach. 

Wobec zarysowanych tutaj stanowisk, pomijając ich źródła i różnice, pozostaje do rozpatrzenia stan rzeczy tylko w 

naukach społecznych. Liberalizuje się wymagania metodologiczne, tj. rezygnuje się z wymagania ścisłej ogólności i 

wprowadza twierdzenia z ograniczeniem ważności do jakiegoś obszaru przestrzeni lub interwału czasowego. Twierdzenia 

z takimi ograniczeniami nazywa się generalizacjami historycznymi.  

Odróżnienie rzeczywistych praw do zwykłych generalizacji na podstawie kryterium nieograniczonej uniwersalności 

nie jest zadowalające. Termin generalizacja historyczna jako przeciwstawienie terminowi prawo nauki nie wydaje się 

zbyt trafny. Zastosowana liberalizacja wymagań metodologicznych, jakie spełniać mają twierdzenia nadające się na 

ogólne przesłanki wyjaśniania i prognozowania, pociąga za sobą określone konsekwencje. Przedstawiciele nauk 

ekonomicznych wskazując na rozmaite rodzaje praw pozostają między logiką a praktyką badawczą. Operują 

generalizacjami historycznymi, a mówią o odkrywaniu praw w swej nauce. 

Większość praw w nauce ma charakter idealizacyjny. Leszek Adam Nowak postawił sobie w centrum swoich 

zainteresowań badanie roli idealizacji w nauce. Najbardziej wpływowe programy metodologiczne lat sześćdziesiątych i 

siedemdziesiątych XX wieku nie zauważały w ogóle roli idealizacji w nauce. Nowakowi udało się skupić wokół siebie 

grono wybitnych uczonych, którzy zgadzali się z nim co do metodologicznych pryncypiów. Celem, który wytyczał sobie 

Nowak było formułowanie teorii, które rozpoznają prawidłowości i kolejne formy ich przejawiania się. Teoria idealizacji 

budowana jest metodą modelową. Etapy jej tworzenia obejmują również sprawdzanie i wyjaśnianie. Leszek Nowak 

ujmuje naukę jako teoretyczne odwzorowanie istotnych właściwości rzeczywistości uzyskane na drodze procedur 

polegających na idealizacyjnym jej przedstawieniu.  

Badacze uprawiający nauki społeczne (w tym ekonomię) mają skłonność do mniemania, iż pogląd, że istotą metody 

naukowej jest idealizacja - jest oczywisty, a nawet banalny. Zdarza się jednak, że stwierdziwszy to właśnie, przystępują 

do głoszenia poglądów niezgodnych z uznaniem, że metoda naukowa polega na idealizacji. Mylą konstatacje empiryczne 

i konceptualizacje teoretyczne także na poziomie metodologicznym. Niekiedy niezrozumienie metody idealizacji ma 

konsekwencje znacznie poważniejsze. Ciąży ono również nad tezami merytorycznymi, np. nad pewnymi polemikami 

teoretycznymi. Wyrastały one z niezrozumienia istoty metodologii idealizacyjnej. Można zauważyć, że Szkoła 

Historyczna zdecydowanie odrzucała prawa ekonomii, ale z drugiej strony poszukiwała praw rozwoju w historii, aby 

później obdarzyć je cechami praw naturalnych.  

 

3.  Wyjaśnianie / uzasadnianie, zagadnienie prawdy w poznaniu naukowym 
 

Zasada wyjaśniania ujęta na tle historii nauki pozwala na zrozumienie jej powstawania. Zasada wyjaśniania polega 

na odróżnianiu zjawisk wyjaśnianych (explanandum) od tego, za pomocą czego się wyjaśnia (explanans). Odróżnienie 

to wprowadzili dopiero Demokryt i Platon: pierwszy z nich wyjaśniał obserwowane zjawiska, odwołując się do 

nieobserwowalnych atomów, a drugi do nieobserwowalnych idei. Toteż mimo całej odmienności explanandów, 

zasadnicza koncepcja była ta sama: wyjaśniać zjawiska obserwowalne za pomocą bytów nieobserwowalnych.  

Pod wpływem wynikających z pozytywizmu logicznego poglądów na strukturę nauki, powstało przekonanie, że 

kryterium, które odróżnia to, co zasługuje na miano dobrego wyjaśniania i co odróżnia dobre wyjaśnianie od złego, 

stanowi kryterium logicznej więzi pomiędzy członem wyjaśniającym a członem wyjaśnianym. Ten pierwszy nazywa się 

też explanansem, ten drugi explanandum. 

Oczekiwania powyższe spełnia nomologiczno-dedukcyjny model wyjaśniania. Zgodnie z tym modelem, dane 

zdarzenie zostaje wyjaśnione, gdy zostanie podciągnięte pod jakieś prawo nauki. Wystąpienie jakiegoś zdarzenia staje 

się dedukowalne na gruncie takiego prawa z jakiegoś zespołu warunków początkowych.  

Model nomologiczno-dedukcyjny daje się poszerzyć o wyjaśnianie probabilistyczne, co ma miejsce wtedy, gdy 

płaszczyzną odniesienia są prawa statystyczne.   

Dyskusyjne w tym modelu wyjaśniania są dwa problemy:  



 czy prawo nauki jest niezbędnym czynnikiem wyjaśniania, czy jest podstawą wystarczającą, 

 czy więź czysto logiczna jest adekwatną reprezentacją wymagań, jakie są stawiane procedurze wyjaśniania.  

W nowszych ujęciach wyjaśniania przesuwa się akcent na pragmatyczne warunki wyjaśnień.  

Pogląd Poppera na procedurę wyjaśniania przedstawia się następująco: „Skoro celem nauki jest wyjaśnianie, to musi 

także być jej celem wyjaśnianie tego, co dotąd było akceptowane jako eksplanans – na przykład prawo przyrody. Tak 

więc zadanie nauki nieustannie się samoodnawia. Możemy je kontynuować bez końca, przechodząc do wyjaśnień o stale 

zwiększającym poziomie ogólności – chyba że udało się nam osiągnąć osta teczne wyjaśnienie , to jest wyjaśnienie, 

które ani nie jest w stanie udzielić dalszych wyjaśnień, ani samo ich nie wymaga. Czy jednak i s tnieją  wyjaśn ienia  

osta teczne? ” 186. Dalej pisał on: „(...) choć nie przypuszczam, abyśmy kiedykolwiek mogli opisać za pomocą praw 

ogólnych ostateczną istotę świata, to nie wątpię, że możemy starać się sondować coraz głębiej i głębiej strukturę naszego 

świata, coraz bardziej istotne, o coraz większej głębi”187. 

Dalej omawia się model model Hempla – Oppenheima i jego znaczenie oraz stanowisko Nancy Cartwright w tej 

materii. 
 

3.1. Model Hempla – Oppenheima i jego znaczenie 
 

Klasycznym modelem wyjaśniania naukowego jest model wyjaśniania za pomocą prawa (covering-law).  

Zgodnie z tym modelem wyjaśnić pewne zjawisko, to tyle, co pokazać, że jego opis wynika z opisu prawa ogólnego 

i opisu warunków początkowych. Dokładnie o tym piszą Carl Gustav Hempel i Paul Oppenheim188. Przed Hemplem i 

Oppenheimem o modelu wyjaśniania za pomocą praw pisał Popper189.  

C.G. Hempel i P. Oppenheim „stwierdzili, że w tego typu wyjaśnieniach <<eksplanans>> rozpada się na dwie 

podklasy, jedna z nich zawiera określone zdania Z1, Z2, ... Zk, które formułują specyficzne warunki poprzedzające; druga 

– to szereg zdań L1, L2, ...Lr, które są prawami ogólnymi”190 Pierwotny model był wzorowany na strukturze wyjaśnień w 

deterministycznych teoriach fizyki a autorzy zdawali sobie sprawę z możliwości podania ogólniejszego określenia 

wyjaśniania. Hempel i Oppenheim wprowadzili też pojęcie potencjalnego wyjaśniania – jest to procedura spełniająca 

wszystkie warunki oprócz wymogu prawdziwości eksplanansu.  

Wyjaśnianie jest rozumowaniem dedukcyjnym, to znaczy, że kierunek rozumowania (od punktu wyjścia, czyli 

przesłanek do celu rozumowania, czyli wniosku) jest zgodny z kierunkiem wynikania logicznego (od racji do następstw). 

W schemacie Hempla-Oppenheima układ przesłanek, zwany eksplanansem, stanowią prawa ogólne (L) i zdania 

stwierdzające pewne fakty szczegółowe (C), zaś konkluzję, zwaną eksplandum, stanowi zdanie (E).  

Model Carla Hempla i Paula Oppenheima z 1948 roku opisuje procedury naukowe, które mają miejsce przy próbach 

wyjaśniania zjawisk i obserwacji. Model ten jest próbą logicyzacji procesów tworzenia i stosowania teorii naukowych. 

Hempel stwierdza, że przedmiotem opisu i wyjaśnienia w każdej gałęzi nauk empirycznych jest zawsze wystąpienie 

wydarzenia pewnego typu. w określonym miejscu i czasie lub w konkretnym obiekcie empirycznym i w pewnym czasie. 

Wyjaśnienie Hempla przedstawione w modelu (1948) wzbudziło kontrowersje. Stwierdzono, że problem wyjaśniania 

naukowego nie da się rozwiązać a priori, bez udziału badań uprzednich, to jest historycznych. Ważna jest w tym 

względzie książka Ernesta Nagela pod tytułem Struktura nauki. Zagadnienia logiki wyjaśnień naukowych (The Structure 

of Science191, 1961). 

Po ukazaniu się książki Ernesta Nagela oraz opracowań artykułowych związanych z koncepcją wyjaśniania Hempla-

Oppenheima,  Hempel napisał Postscriptum (1964) do książki Studies in the Logic Explanation192. W Postrictum Hempel 

odpowiedział na zarzuty postawione przez wyżej wymienionych autorów. Hempel wracał do zagadnień związanych z 

dedukcyjno-nomologicznym modelem wyjaśniania wiele razy. Zawsze były to jednak uwagi ogólne odwołujące się do 

pracy napisanej wspólnie z Oppenheimem z 1948 roku. Później częściej zajmował się wyjaśnianiem probabilistycznym 

podejmując szczegółowe zagadnienia związane z tym typem wyjaśniania. Wyjaśnianie probabilistyczne ma pewne cechy 

wspólne z wyjaśnianiem przebiegającym według modelu dedukcyjno-nomologicznego.  

 Oprócz przedstawionego wyżej nurtu związanego z klasycznym modelem wyjaśniania wyłoniła się grupa uczonych 

odwołująca się do modelu wyjaśniania dedukcyjno-nomologicznego, która podjęła się daleko idącej modyfikacji modelu 

                                                 
186 Popper Karl Raimund: Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, [1972, strona 191 do 205] 

w tym przedruk: Popper Karl Raimund: The Aim of Science [1957, s. 194]. 
187 Tamże, s. 196. 
188 Hempel C.G., Oppenheim P. (1948), Studies in the Logic of Explanation. “Philosophy of Science”, t. 15, nr 

2, s. 135-175. 

Hempel C.G., Oppenheim P. (1953), The Logic of Explanation. [W:] Readings in the Philosophy of Science. 

(Ed.) H. Feigl and M. Brodbeck, New York 1953. 
189 Patrz: Karl Raimund Popper: Logika odkrycia naukowego, („Logik der Forschung”, 1934), Aletheia 2014, (s. 

53-55). 
190 C.G. Hempel, P. Oppenheim, 1953, s. 321-322. 

191 Nagel Ernest: Struktura nauki. Zagadnienia logiki wyjaśnień naukowych. Tłumaczenie: Jerzy Giedymin, Bożydar 

Rassalski i inni. Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN. 
192 Hempel C.G.: Postscript (1964) to Studies in the Logic of Explanation [In:] Aspets of Scientific Explanation 

and Other Essays, Free Press, New York 1965. 



klasycznego (w sensie Hempla – Oppenheima). Koncepcję taką przedstawiła Nancy Cartwright w książce pod tytułem 

How the Laws of Physics Lie (1983). 
 

3.2.  Nancy Cartwright o wyjaśnianiu, prawdzie, idealizacji 
 

Nancy Cartwright w swojej książce How the Laws of Physics Lie (1983) stwierdziła, że podstawowe prawa nauki nie 

są prawdziwe, przynajmniej nie są one prawdziwe w sensie klasycznym. Nie oznacza to jednak, zdaniem Cartwright, że 

nie są one przydatne do wyjaśniania. Posiadają one wielką moc wyjaśniającą i służą do wyjaśniania zjawisk będących 

przedmiotem zainteresowania nauk przyrodniczych.  Autorka proponuje w swojej książce koncepcję wyjaśniania opartą 

na „pozorowaniu” (simulacrum). Zjawiska są nieskończenie skomplikowane, toteż trzeba tworzyć ich proste modele i za 

ich pomocą wyjaśniać je. Modele te „pozorują” zjawiska, stąd nazwa koncepcji. Aby wyjaśnić zjawisko tworzy się 

zwykle jego model idealny, który wyjaśnia istotę zjawiska, potem zaś dopiero model ten zaopatruje się w fakty wcześniej 

pominięte (faza aktualizacji). Schemat wyjaśniania skonstruowany przez  Hempla – Oppenheima powinien być, według 

Nancy Cartwright, odrzucony.  

Autorka w swojej książce How the Laws of Physics Lie składającej się z siedmiu esejów podejmuje takie oto 

przykładowo problemy: Prawda nie wyjaśnia wiele. Kompozycja przyczyn versus wyjaśnianie przez prawo. Czy prawa 

fizyki wyjaśniają fakty. Rzeczywistość przyczyn w świecie praw instrumentalnych. Argumenty związane z koincydencją.  

Podczas międzynarodowej konferencji naukowej w Warszawie w 1994 roku, o czym była już mowa, Cartwright 

wygłosiła wykład pod tytułem The Tool-Box of Science, który opracowali wraz z nią jej współpracownicy Mauricio 

Suarez i Towfic Shomar. Tekst pod pełnym tytułem: The tool box of science: Tools for the building of models with a 

superconductivity example, autorów Nancy Cartwright, Towfic Shomar, Mauricio Suárez, został opublikowany w zbiorze 

Theories and Models in Scientific Processes (1995) 193.  

W sprawie poglądów Nancy Cartwright zawartych w zbiorze siedmiu esejów pod tytułem How the Laws of Physics 

Lie (1983) głos zabrał Renat Nugayev. Opublikował on na łamach czasopisma naukowego “International Studies in the 

Philosophy of Science” (1991/5) artykuł pod tytułem The Fundamental Laws of Physics Can Tell the Truth194. W swoim 

artykule Nugayev odniósł sie merytorycznie do sposobu wykładu Cartwright. Stwierdził on, że Cartwright rozwija 

oryginalny i prowokujący do myślenia punkt widzenia, zgodnie z którym prawa fizyki są fałszywe i niedokładne w 

stosunku do praw fenomenologicznych. Nugayev twierdzi, że paradoksalny punkt widzenia Cartwright jest broniony 

trzema różnymi, ale wzajemnie powiązanymi, argumentami: 

 Siła eksplanacyjna podstawowych praw nie przemawia za ich prawdą;  

 Sposoby,  jakie są używane w wyjaśnieniach, argumentują za ich fałszem; 

 Pojawienie się prawdy pochodzi ze złego modelu wyjaśniania.  

Nugayev wyraża opinię, że chociaż argumenty przeciwko standardowemu modelowi wyjaśniania, wydają się 

przekonywające, to antyrealistyczne wnioski autorki uważa on za zbyt radykalne. Wskazuje on również, iż w badaniach 

Cartwright prawie całkowicie brakuje podejścia dynamicznego.  

Nancy Cartwright wystąpiła w książce How the Laws of Physics Lie z tezą, że fundamentalne prawa fizyki są fałszywe. 

Oto jej argumentacja:  

Wyobraźmy sobie naładowaną cząstkę w realnym świecie poruszającą się pod wpływem sił grawitacyjnych i 

elektromagnetycznych. Wszystkie te siły dodają się wektorowo, składając się w ten sposób na siłę wypadkową i 

wypadkowe przyspieszenie. Ale przyspieszenia związane z każdą z tych oddzielnych sił nie występują realnie. A zatem 

prawa grawitacji i elektromagnetyczne są fałszami. W tym właśnie rozumieniu „prawa fizyki kłamią”, jak utrzymuje tytuł 

głośnej książki: Nancy Cartwright: How the Laws of Physics Lie195. 

Zauważyć należy, że kiedy dana cząstka podlega jednoczesnemu działaniu dwóch, sił, wtedy określenie wartości 

każdej z nich z osobna wymaga abstrahowania od drugiej. Należy więc wprowadzić założenie idealizujące, pomijające 

drugą składową siły wypadkowej. Twierdzenie oparte na tym założeniu będzie twierdzeniem idealizacyjnym. Jeśli tak, 

to nie będzie ono fałszywe, lecz właśnie prawdziwe, bo pusto spełnione. Literalnie potraktowana argumentacja Nancy 

Cartwright zawodzi, jeśli się rozumie idealizacyjny charakter podstawowych praw fizyki.  

Można jednak argumentację Cartwright potraktować metaforycznie, jako wyrażającą zaskoczenie tym, że twierdzenia 

pusto spełnione służą do rekonstrukcji twierdzeń „o świecie realnym”. Na tym jednak właśnie polega konkretyzacja – 

zawsze jest tak, że do twierdzeń faktualnych przechodzi się od twierdzeń idealizacyjnych. Potraktowana metaforycznie 

argumentacja Cartwright wynika z niezrozumienia możliwości realistycznej interpretacji twierdzeń idealizacyjnych. 

Tymczasem możliwość taka zachodzi.  
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superconductivity example. [In:] Theories and Models in Scientific Processes. Herfel , W.E., Krajewski W., Niiniluoto, 
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194 Nugayev Renat: The Fundamental Laws of Physics Can Tell the Truth. “International Studies in the 

Philosophy of Science”. 1991. Volume 5, Issue 1, pp. 79-87. 
195 Cartwright Nancy: How the Laws of Physics Lie.  Oxford University Press, 1983, p. 59. 



W Polsce Łukasz Hardt nadaje  swej książce tytuł Economics Without Laws (2017)196, czy udziela wywiadu „W 

ekonomii nie ma praw”197. Obydwa sformułowania należy uznać za nieprawidłowe. Zgadzając się z jednej strony z tym, 

że nauka ekonomii jest nauką nomologiczną, a z drugiej głosić, że nie ma praw nauki ekonomii, popada się w sprzeczność, 

jak to jest u Hardta.  
 

3.3. Prawda jako wartość naukowa 
 

Teraz kieruje się uwagę na tę wartość, jaką jest prawda w rozważaniach metodologicznych. Wartościowanie 

poznawcze nacelowane na prawdę, jest atrybutem wszelkiej nauki. Klasycznie pojęta prawdziwość (prawda) jest 

centralnym pojęciem większości realistycznych koncepcji teorii198.  

Profesor Such twierdzi, że teorie naukowe powinny być prawdziwe lub przynajmniej prawdziwe w przybliżeniu. 

Realistyczne ujęcie teorii prowadzi do oceny ich w kategoriach zgodności teorii z opisywanymi przez nie fragmentami 

lub aspektami rzeczywistości, czyli opiera się na klasycznej definicji prawdy. Prawda rozumiana klasycznie oznacza, że 

istnieje relacja korespondencji pomiędzy nośnikiem prawdy a faktami.  

Klasycznie pojęta prawdziwość jest ideałem regulującym badania naukowe. Uważa się, że klasycznie rozumiana 

prawda to pojęcie graniczne, w kierunku którego podąża nauka. Zwolennicy klasycznie pojętej prawdy w realistycznej 

koncepcji teorii, uzasadniali jej ważność na różne sposoby. Przypuszczalnie, koncentrując się na krytyce 

instrumentalizmu (jest to inna z ważnych koncepcji teorii), nie przywiązywali na ogół większej wagi do precyzyjnego 

przedstawienia swego stanowiska.  

Problem prawdy pozostaje centralną kwestią poznania naukowego (ekonomicznego), a pośrednio całej, szeroko 

pojętej metodologii ekonomii. Wartościami będącymi uszczegółowieniem prawdy są następujące wartości: 

 ścisłość, 

 niesprzeczność, 

 zgodność z rzeczywistością. 

Na podstawie przeglądu literatury metodologicznej nasuwa się spostrzeżenie co do stopniowego wprowadzania 

do teorii naukowej problematyki społecznej, która jeszcze zupełnie zawoalowana u Poppera i Lakatosa, niewyraźna u 

Feyerabenda, u Kuhna jest bardzo wyraźną jej cechą [Karl Raimund Popper: Wiedza obiektywna: Ewolucyjna teoria 

epistemologiczna, wyd. II – poprawione: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, s. 512, (Objective Knowledge: 

An Evolutionary Approach 1973); Imre Lakatos: History of Science and Its Rational Reconstructions. “Boston Studies in 

the Philosophy of Science”, t. 8, Dordrecht – Boston 1976; Paul Karl Feyerabend: Przeciw metodzie, Wydawnictwo 

Siedmioróg, Wrocław 1996, przekł. Stefan Wiertlewski. (Against Method: Outline of an Anarchistic Theory of 

Knowledge, London, Verso, 1975); Thomas Samuel Kuhn: Struktura rewolucji naukowych, tł. Helena Ostromęcka, wyd. 

I: Warszawa 1968, PWN, ss. 206; wyd II: 2001, Wydawnictwo Fundacji Aletheia, ss. 368, ISBN 83-87045-75-6 (The 

Structure of Scientific Revolutions 1962); Thomas Samuel Kuhn: Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach 

naukowych, tł. i posłowiem opatrzył Stefan Amsterdamski, Warszawa 1985, PIW, ss. 516, seria Biblioteka Myśli 

Współczesnej, ISBN 83-06-01097-3, (The Essential Tension. Selected Studies in Scientific Tradition and Change 1977).]. 

 

 Podsumowanie 
 

Znana autorka Nancy Cartwright w książce o znamiennym tytule: „Jak kłamią prawa fizyki” odmawia wartości 

prawdziwości prawom ogólnym, pozostawia ją prawom fenomenologicznym oraz w określonych, szczególnych 

warunkach, wyjaśnieniom kauzalnym.  

Warto podkreślić, że tematyka idealizacji pojawiła się w filozofii polskiej dużo wcześniej niż w filozofii anglosaskiej, 

gdzie (poza dwoma artykułami Barra z roku 1973) o idealizacji nie pisał nikt. Dopiero prace Nancy Cartwright z końca 

lat siedemdziesiątych XX wieku permanentnie wprowadzały tę tematykę na łamy angloamerykańskiej filozofii nauki. 

Metodologia uprawiana na wyższych uczelniach w Polsce a także w strukturach Polskiej Akademii Nauk posiada 

ścisły i bezpośredni związek z międzynarodowym kontekstem tego typu refleksji naukowej. Wprawdzie uprawia się 

metodologię w niemal wszystkich akademickich ośrodkach uniwersyteckich, ale właśnie poznańskie środowisko jest 

uważane od blisko już pięciu dziesięcioleci za typowo metodologiczne. 
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MILTON FRIEDMAN KONTRA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ CZYLI O 

DWÓCH FORMUŁACH SPRAWIEDLIWOŚCI W ROZWAŻANIACH 

EKONOMICZNYCH 

 

 
I jeśli choć częściowo prawdą jest, że ‘zbawienie polega teraz na skończeniu z niedostatkiem materialnym i prowadzeniu ludzkości do nowej ery 
gospodarki obfitości, zatem logicznie rzecz biorąc, do nowej klasy kapłanów powinni należeć też ekonomiści’, musimy być świadomi, jak ważną 

odgrywamy rolę i brać na siebie większą odpowiedzialność za społeczeństwo199 

 

Streszczenie 

Milton Friedman poświęcał wiele czasu na wyjaśnianie i uzasadnianie swoich poglądów na temat sprawiedliwości 

dystrybutywnej z perspektywy liberalnych szkół ekonomicznych. Współczesne debaty wokół koncepcji rozwoju 

zrównoważonego wskazują na konieczność zmiany formuły sprawiedliwości, która towarzyszy rozważaniom szkół 

liberalnych. W niniejszej pracy wskazuje się na podstawowe różnice pomiędzy formułą sprawiedliwości z perspektywy 

koncepcji M. Friedmana a przesłankami dla formuły sprawiedliwości dystrybutywnej w postulatach koncepcji rozwoju 

zrównoważonego. Praca jest próbą skonfrontowania dwóch różnych modeli rozwoju społeczno-gospodarczego w oparciu 

o argumenty prezentowane w tle postulowanych formuł sprawiedliwości. Kwestie te są kluczowe dla zrozumienia 

nowych form gospodarowania związanych z ekonomią współdzielenia czy szeroko rozumianą gospodarką społeczną.  

 

Abstract 

Milton Friedman spent a lot of time explaining and justifying his views on distributive justice from the perspective of 

liberal economic schools. Contemporary debates on the concept of sustainable development point to the need to change 

the formula of justice that accompanies the deliberations of liberal schools. In this paper are presented the main differences 

between the formula of justice from the perspective of M. Friedman's concept and the premises for the formula of 

distributive justice in the postulates of the concept of sustainable development. The work is an attempt to confront two 

different models of socio-economic development based on arguments presented in the background of the postulated 

justice formulas. These issues are key to understanding the new forms of economy related to sharing economy or broadly 

understood social economy. 

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, Milton Friedman, sprawiedliwość dystrybutywna, doktryny etyczne 
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I. Wprowadzenie 

Marzetti i Brandolini wskazują na to, że “wybór pomiędzy różnymi doktrynami etycznymi nie zależy jedynie od logiki, 

ale jest głównie kwestią osobistych postaw” (Marzetti, Brandolini, 2007, s. 512). Wilkin (2009) zwrócił uwagę na to, że 

M. Friedman, jeden z najsłynniejszych zwolenników ekonomii pozytywnej, paradoksalnie wiele czasu poświęcał na 

popularyzację swoich poglądów filozoficznych, które uzasadniały i uzupełniały jego koncepcje ekonomiczne. Szeroko 

prezentując swoje systemy wartości niejednokrotnie używał argumentów ekonomicznych, które miały zobrazować i 

uzasadniać jego preferencje w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego (Jones, 2014). Wiele z tych argumentów jest 

jednak większym stopniu swego rodzaju zabiegiem erystycznym opartym na analizie faktów z perspektywy preferencji 

aksjologicznych towarzyszących tej argumentacji. Sam autor Wolnego wyboru w przedmowie do swojej pracy 

uzasadniając wydanie książki w oparciu o telewizyjne wykłady pisał, że „słowo drukowane jest bardziej skutecznym 

narzędziem dla celów edukacji i perswazji” (Friedman, Friedman, 2006, s. XI). Tym niemniej, jego audycje telewizyjne 

stanowiły swego rodzaju kazania nawiązując do słów T. Sedláčka zacytowanych w motto niniejszej pracy. 

M. Friedman porusza wiele różnych kwestii społeczno-ekonomicznych w swoich pracach poświęconych jego wizji 

rozwoju wolnego społeczeństwa. Nietrudno również zauważyć, że jego rola medialna dobrze wpisywała się w bardzo 

ożywiony dyskurs pomiędzy zwolennikami socjalizmu i kapitalizmu towarzyszący Zimnej Wojnie. Społeczeństwo 

amerykańskie potrzebowało argumentów na rzecz swojej drogi kapitalizmu w świetle wielu konfliktów na świecie, w 

tym w Wietnamie, Korei czy na Kubie. Wydaje się więc, że ta medialna propaganda „Apostoła wolnego rynku” 

(Goodman, 2008), który kompleksowo całościowo uzasadnia „jedyną słuszną drogę” ku wolności faktami naukowymi 

stanowiła atrakcyjne narzędzie polityczne w umacnianiu kapitalistycznej koncepcji rozwoju społecznego. Jego polityczna 

i medialna rola oraz wpływ na politykę USA była wskazywana w wielu pracach i analizach (Goodman, 2008; Gunn, 

2009; Murphy, 2006). 

Spójność poglądów ekonomicznych z systemami wartości towarzyszących im twórcom jest bardzo charakterystyczna 

w wielu rozważaniach ekonomicznych wbrew powszechnie przyjmowanym w pozytywizmie założeniom o neutralności 

tych dwóch obszarów. Taylor, wskazując na prace ojca ekonomii liberalnej A. Smitha pisał, że „system Smitha jest 

wyraźnie naukowym systemem ekonomiki, który obejmuje wszystkie zasadnicze zagadnienia, interesujące naszą naukę, 

związane z podmiotem i przewodnią myślą. Konstruując ten system, nie uniknął jednak Smith niejasności sformułowań 

oraz niejednolitości rozwiązań […] Można by go o jeszcze jedno obwinić, mianowicie o to, że przez swoje podejście do 

zagadnień ekonomicznych nie przeprowadził dostatecznego rozgraniczenia między teorią a polityką; gdyby jednak tak 

nie postąpił, to […] nie skonstruowałby swego systemu ekonomiki i nie dał mimowoli jej teorii” (Taylor, 1957, s. 83–84). 

Wiele współczesnych naukowców podejmujących rozważania wokół problematyki zrównoważonego rozwoju, wprost 

wskazuje na to, że wzrost gospodarczy, czy wręcz ekonomia jako nauka, jest w swym charakterze moralna i wymaga 

integracji rozważań etycznych ze społecznymi, ekologicznymi i ekonomicznymi (Boulding, 1985; Daly, 1973). Kwestia 

ta jest również podejmowana przez M. Friedmana, który rozpoczyna swoje rozważania na temat związków pomiędzy 

polityczną i ekonomiczną wolnością od stwierdzenia, że „powszechnie uważa się, że polityka i ekonomia to dwie różne 

sfery życia publicznego, które w istocie niewiele ze sobą łączy […] Związki między wolnością polityczną i ekonomiczną 

są niezwykle skomplikowane i w żadnym razie nie mają charakteru jednostronnego” (Friedman, Friedman, 1982, s. 15 i 

17). 

W niniejszej pracy dokonuje się porównania preferencji w zakresie postrzegania rozwoju społeczno-gospodarczego z 

perspektywy liberalnych szkół ekonomicznych w ujęciu M. Friedmana – wpływowego, nagrodzonego Noblem 

ekonomisty amerykańskiego - z postulatami rozwoju zrównoważonego200. Kluczową kwestią w zrozumieniu polityki 

gospodarczej jest zrozumienie przesłanek i uwarunkowań dla sprawiedliwości dystrybutywnej i towarzyszących im 

modelom rozwoju społeczno-gospodarczego. W rozważaniach tych zakłada się, zgodnie z formalnym ujęciem koncepcji 

sprawiedliwości, że postulaty M. Friedmana jak i koncepcji rozwoju zrównoważonego, stanowią swego rodzaju 

sprawiedliwe (justice) rozwiązania, ale oparte są na różnych formułach uczciwości/słuszności (fairness) i związanych z 

nimi modelach rozwoju społeczno-gospodarczego (Pieńkowski, 2013).  

Poszczególne formuły sprawiedliwości realizują zasadę równości podziału, ale uwzględniając różne kryteria w 

zakresie jego oceny. W świetle tego ujęcia przyjmuje się, że za każdym razem należy stosować konsekwentnie określone 

kryterium jako warunek sprawiedliwości (justice), natomiast kwestia uczciwości/słuszności (fairness) tego kryterium jest 

kwestią dyskusyjną w społeczeństwach demokratycznych (Sullivan, 1975). Pojęcie sprawiedliwości jest podobne do 

rozumienia racjonalności w ekonomii jako spójności w zakresie podejmowania decyzji i „oznacza jedynie stosowanie się 

do zasad i praw” (Pieńkowski, 2013, s. 114). Z kolei kryteria są „elementem dyskursu politycznego opartego na 

preferencjach i interesach poszczególnych grup interesariuszy, tak że argumenty poszczególnych zwolenników i 

oponentów są ostatecznie nieuzasadnialne” (Pieńkowski, 2013, s. 115).  

Kwestie sprawiedliwości dystrybutywnej można w sposób bardziej metodyczny analizować z perspektywy koncepcji 

systemów sprawiedliwości prezentowanych przez Perelmana (1967) czy Stone (2012). W pierwszej koncepcji wskazuje 

się na sześć formuł sprawiedliwości: każdemu tyle samo, każdemu według jego potrzeb, dzieł, zasług, pozycji lub 

                                                 
200 Należy w tym miejscu zaznaczyć, że podejście w różnych rozważaniach do prac M. Friedmana nie jest jednoznaczne 

i jego poglądy klasyfikowane są również do grupy bardziej skrajnych libertyńskich rozważań ekonomicznych. Kwestie 

tą porusza chociażby Modrzejewska (2010) w dużej mierze odwołując się do prac M. Rothbarda. W niniejszych 

rozważaniach poglądy M. Friedmana traktuje się jako grupę poglądów charakteryzujących szkoły liberalne przychylając 

się do argumentacji Rothbarda. Dobrym przykładem na taką interpretację są chociażby rozważania na temat roli rządu w 

zakresie opodatkowania na rzecz ludzi ubogich czy koncepcja podatku negatywnego (Friedman & Friedman, 1982, 2006). 



każdemu zgodnie z tym, co przewiduje prawo. W drugiej wskazuje się na trzy wymiary, które grupują różne kryteria 

równego podziału: proces (konkurencja, głosowanie, loteria), przedmiot (zakres i wartość) oraz odbiorcy (rangi, grupy i 

członkostwo). Dla przykładu, konkurencja to równe „widelce” (szanse), ale nierówne porcje w efekcie posiadanych 

umiejętności posługiwania się nimi, a głosowanie to równe głosy, ale nie konieczne prowadzące do podziału na równe 

części przysłowiowego tortu, którego metaforą posługuje się Stone (Pieńkowski, 2013). Z tej perspektywy poglądy M. 

Friedmana należy traktować jako preferencje w zakresie rozwoju społecznego opartego na kryterium konkurencji (w 

odniesieniu do koncepcji Stone) i formuły uczciwości każdemu według jego dzieł (w odniesieniu do koncepcji 

Perelmana). Argumentacja prezentowana w pracach M. Friedmana jest próbą wykazania, że kapitalistyczny model 

rynkowy rozwoju oparty na konkurencji i podziale opartym na zasługach w tworzeniu dochodu jest najdoskonalszym ze 

wszystkich niedoskonałych rozwiązań oraz jedynym sprawiedliwym rozwiązaniem możliwym do zaakceptowania przez 

znaczną większość społeczeństwa. 

W niniejszej pracy pozostawione pozostają na uboczu erystyczne zabiegi M. Friedmana związane z uzasadnianiem 

jego poglądów z perspektywy argumentów ekonomicznych. Nacisk jest położony na określenie determinant dla 

współczesnych uwarunkowań rozwoju gospodarczego i kontrargumentów dla koncepcji M. Friedmana, w szczególności 

w tle powstających nowych form gospodarowania opartych na przesłankach ekonomii współdzielenia czy szeroko 

rozumianej ekonomii społecznej. Niniejsza analiza dostarcza informacji do porównań i dyskusji nad rozwojem 

gospodarczym określając przesłanki aksjomatyczne i społeczno-gospodarcze towarzyszące tym dwóm różnym modelom 

rozwoju społeczno-gospodarczego.  

II. Krótka charakterystyka poglądów Miltona Friedmana 

M. Friedman swoje poglądy etyczne prezentował w szczególności w oparciu o dwa zasadnicze dzieła: Kapitalizm i 

wolność (Capitalism and Freedom - 1962 r.) oraz Wolny wybór (Free to Choose - 1980 r.). Druga pozycja napisana w 

oparciu o wykłady telewizyjne była kontynuacją myśli z poprzedniej monografii. Sam autor stwierdza na wstępie tej 

pracy obiecując, że jest w niej „więcej układanek z klocków niż podstaw teoretycznych” (Friedman & Friedman, 2006, s. 

X), podczas gdy poprzednia praca dostarczała analiz w zakresie wybranych obszarów funkcjonowania społeczno-

gospodarczego. Obie prace charakteryzuje dalece erystyczna argumentacja i analizy z perspektywy odgórnie przyjętych 

założeń i preferencji. Konieczne jest również podkreślenie, że w swoich koncepcjach sprawiedliwości M. Friedman w 

dużej mierze zbliżony jest do rozważań i argumentów prezentowanych przez F. Hayeka (1976, 1978), ale można 

powiedzieć, że znacznie więcej wysiłku wkładał w uzasadnianie swoich poglądów i ich popularyzację. Dlatego też 

dostarczył znacznie więcej materiału do porównań w zakresie współczesnych podejść i debat związanych ze 

zrównoważonym rozwojem. Z tego też względu w niniejszej pracy znalazły się również argumenty prezentowane na 

publicznych wykładach wygłaszanych począwszy od lat 50-tych (w tym audycjach telewizyjnych), które nie były wprost 

rozwijane w tych dwóch wskazanych powyżej publikacjach M. Friedmana. Przywołanie poszczególnych kwestii w czasie 

tych wystąpień lepiej obrazuje erystyczne wysiłki autora w zakresie uzasadnienia swoich poglądów. Z perspektywy 

tematu tej pracy przedstawione zostały wybrane wątki rozważań M. Friedmana związane z problematyką sprawiedliwości 

dystrybutywnej. Najważniejsze kwestie zostały zaprezentowane w postaci trzech twierdzeń charakteryzujących poglądy 

M. Friedmana. 

 

1. Wolność gospodarcza jest cnotą oraz niezbędnym środkiem osiągania wolności politycznej 
Kwestia wolności gospodarczej stanowi centralną oś rozważań etycznych M. Friedmana. Wolność ekonomiczna 

rozumiana jest jako wolność wyboru i ma dwojakie znacznie w systemie wartości tego ekonomisty: jest celem samym w 

sobie (można więc powiedzieć cnotą) oraz niezbędnym środkiem osiągania wolności politycznej, sprawiedliwości i 

szczęścia (Friedman, Friedman, 1982). Z kolei kapitalizm, system polityczny oparty na prawach własności prywatnej 

oraz wolny rynek, oparty na współpracy polegającej na dobrowolnej i korzystnej dla obu stron wymianie praw własności, 

stanowią warunek konieczny dla rozwoju wolności gospodarczej. Jednocześnie M. Friedman wyraźnie podkreśla, że nie 

gwarantują wolności, co pośrednio wiąże się z założeniem istnienia wielu innych determinant rozwoju wolności 

gospodarczej i politycznej. Z tych zależności M. Friedman dedukuje, że socjalistyczne społeczeństwo nie może być 

wolne, gdyż wolność ekonomiczna uniemożliwia koncentrację władzy i rozdziela władzę ekonomiczną od politycznej 

wręcz „propaguje jednocześnie wolność polityczną” (Friedman, 2008, s. 40). Brak kontroli politycznej nad gospodarką 

uniemożliwia koncentrację władzy i kondycja gospodarcza jest raczej sprawdzianem dla władzy, jak wzmacnianiem. 

„Dobra kondycja gospodarki to gwarancja sprawowania kontroli nad władzą polityczną i bariera uniemożliwiająca 

umacnianie tej władzy” (Friedman, 2008, s. 51). Rynek ma charakter zdecentralizowanego mechanizmu alokacji 

zasobów, podczas gdy władzę trudno się decentralizuje. 

Argumenty na rzecz tej hipotezy opierają się na następujących analizach: 

- brak dowodów historycznych na istnienie wolności politycznej bez jednoczesnego funkcjonowania  gospodarki 

na zasadach wolnorynkowych (Friedman, 2008)201;   

- na wolnym rynku nie istnieje możliwość wpływania jednych na drugich w warunkach konkurencji pomiędzy 

pracownikami, producentami i konsumentami, dlatego też “za większością argumentów przeciwnych wolnemu 

rynkowi kryje się tak naprawdę brak wiary w samą wolność” (Friedman, 2008, s. 50); 

                                                 
201 W rzeczywistości w wydaniu z 1982 r. M. Friedman pisze szeroko o systemie gospodarczym porównywalnym 

z wolnym rynkiem, który organizuje znacząca część aktywności gospodarczej: “and that has not also used something 

comparable to a free market to organize the bulk ofeconomic activity” (Friedman, 1982, s. 15). 



- rząd ma gwarantować przestrzeganie reguł rynku i pozostawać „w roli organu interpretującego i wcielającego w życie 

ustanowione reguły postępowania” (Friedman, 2008, s. 50) – rynek jest więc mechanizmem, który znacząco 

ogranicza ilość problemów, które musiałaby być podejmowane za pomocą decyzji politycznych;  

- problemem decyzji politycznych jest jednomyślność, podczas gdy decyzje rynkowe są podejmowane indywidualnie i 

są zróżnicowane jak gusta aktorów rynkowych (konkurencja rynkowa, podobnie jak głosowanie i loteria stanowią 

sprawiedliwe procedury alokacji zasobów – jedynie mogą generować różne rezultaty); 

- aktorzy rynkowi podejmują decyzje niezależnie od tego jak inni się zachowują; 

- „swoboda ta jest konstytutywnym elementem wolności politycznej w społeczeństwie kapitalistycznym — każdy członek 

takiego społeczeństwa może aktywnie wspierać na przykład socjalizm […] Wydaje się jednak niemożliwe, by 

społeczeństwo socjalistyczne mogło gwarantować i chroni swobodę głoszenia poglądów innych niż obowiązujące” 

(Friedman, 2008, s. 52-53). 

M. Friedman tak dalece utożsamia wolność gospodarczą z wolnością polityczną, że wprost wskazuje na to, że nawet 

polityczne zakazy w USA związane z prześladowaniem osób o poglądach socjalistycznych w okresie powojennym 

zostały przełamane przez wolny rynek. Za przykład podaje przyznanie nagrody Oskara w 1960 r. w dla scenarzysty, który 

ukrywał się pod pseudonimem, gdyż znajdował się na czarnej liście osób sympatyzujących z poglądami socjalistycznymi. 

Przełamanie tego reżimu politycznego wynikało z tego, że scenariusz został nagrodzony niezależnie od zmowy 

producentów filmowych, gdyż niewidzialna ręka uznała, że jest on warty pokazania i nagrody.  

 

2. System kapitalistyczny oparty na wolnym rynku zmniejsza nierówności dochodowe i 

zwiększa bogactwo narodów 
Jeden z podrozdziałów Kapitalizmu i Wolności został poświęcony faktom w zakresie dystrybucji dochodu 

(Dystrybucja dochodu – fakty). Podrozdział ten rozpoczyna się od słów: “Fakt ten jest często błędnie intepretowany i 

służy jako podstawa do wyciągania wniosków, jakoby kapitalizm i gospodarka wolnorynkowa przyczyniały się do 

nasilania się nierówności społecznych. Sformułowanie takiego wniosku prowadzi następnie do stwierdzenia, że rozwój i 

poszerzanie sfery obowiązywania zasad gospodarki kapitalistycznej prowadzą do pogłębiania tychże nierówności […] 

Nie ulega wątpliwości, że stopień nierówności jest zdecydowanie mniejszy w krajach zachodnich, takich jak Szwecja, 

Norwegia202, Francja, Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone, niż w społeczeństwach kastowych, takich jak 

społeczeństwo indyjskie, albo w krajach zacofanych takich jak Egipt. Porównywanie warunków panujących w krajach 

kapitalistycznych z sytuacją społeczeństw krajów komunistycznych, takich jak Związek Radziecki, jest znacznie 

utrudnione ze względu na niewielką ilość i małą wiarygodność dostępnych danych (Friedman, 2008, s. 313–315). Dalej 

autor uzasadnia swoje koncepcje powołując się na następujące tezy:  

- wskaźniki mierzące nierówności dochodowe dostarczają niewłaściwego obrazu sytuacji ze względu na liczne 

problemy i ograniczenia związane z ich liczeniem i interpretacją; 

- wraz z umacnianiem się kapitalizmu zwiększa się udział wynagrodzeń za usługi kosztem kapitału (w Indiach czy 

Egipcie połowa całkowitego dochodu to dochód od nieruchomości, a w USA to zaledwie 20%) – kapitalizm kładzie 

nacisk na rozwój ludzkich możliwości i trudno zarzucać kapitalizmowi postęp jedynie w kategoriach materialnych; 

- wyższy poziomu życia w krajach kapitalistycznych Zachodu: większe zaawansowanie technologiczne, wyższego 

rozwoju opieki medycznej i szersza dostępności towarów luksusowych (dotychczas dostępnych jedynie dla 

najbogatszych) dla klasy średniej;  

- większa mobilność dochodowa społeczności kapitalistycznych związana ze zmianami pozycji w hierarchii społecznej 

(przynależności do różnych grup dochodowych) będącej rezultatem dynamiki zmian rynkowych: „w 

społeczeństwach niekapitalistycznych stopień nierówności, nawet mierzonych poziomem rocznego dochodu, jest 

zwykle większy niż w społeczeństwach kapitalistycznych. Kapitalizm stwarza natomiast większe możliwości zmiany 

statusu społecznego, tym samym przyczyniając się do zwiększania mobilności społeczeństwa” (Friedman, 2008, s. 

319); powołując się w swojej argumentacji na zbyt krótkookresową perspektywę M. Friedman podkreśla, że należy 

analizować te zmiany w długim okresie: „rozwojowi gospodarczemu krajów kapitalistycznych towarzyszy stałe i 

znaczące zmniejszanie się różnic społecznych […] uwolnienie od niewolniczej pracy oraz przyznanie tymże masom 

dostępu do dóbr i usług wcześniej zarezerwowanych do przedstawicieli wyższych klas” (Friedman, 2008, s. 316-

317). 

- generalnie większa popularność krajów kapitalistycznych w zakresie kierunku migracji. 

Kapitalizm jest więc skutecznym narzędziem zwiększania bogactwa, przełamywania monopolu klasy wyższej i 

szerszego uczestnictwa klasy średniej w produkcji i usługach dotychczas dostępnych jedynie dla tej klasy społecznej. 

Rozwój kapitalizmu związany jest ze skuteczną redukcją tych nierówności. Co więcej, podkreślając pewne trudności w 

zakresie tych porównań (np. czy uwzględniać również kolonie w ocenie sytuacji w Wielkiej Brytanii) autor dodaje, że 

„analiza warunków panujących w samych tylko krajach zachodnich prowadzi do wniosku, że im bardziej kapitalistyczny 

model gospodarki, tym mniejsze nierówności występują w społeczeństwie – nierówności społeczne są mniejsze w Wielkiej 

Brytanii niż we Francji, z kolei jeszcze mniejsze są one w Stanach Zjednoczonych niż w Wielkiej Brytanii” (Friedman, 

2008, s. 315-316). 

 

                                                 
202 W wydaniu z 1982 r. M. Friedman używa szerszego określenia krajów skandynawskich: “Western capitalist 

societies like the Scandinavian countries, France, Britain, and the United States” (Friedman, 1982, s. 139). 



3. Czysta sprawiedliwość proceduralna jest neutralnym rozwiązaniem w związku z 

trudnościami z ustaleniem sprawiedliwych rezultatów w warunkach różnych preferencji 

politycznych – równość szans a nie równość podziału 

 
 M. Friedman zakłada, że wszyscy ludzie akceptują czystą sprawiedliwość proceduralną, która zakłada brak 

niezależnego kryterium dla osiągania określonego rezultatu, ale oferuje niezawodną metodę alokacji prowadzącą do 

zadowalających większość rezultatów203. „Chociaż kluczową funkcją zasady uzależniającej wysokość zapłaty od wartości 

owoców pracy jest gwarantowanie swobody efektywnej alokacji zasobów, zasada ta zyska sobie społeczną akceptację 

tylko wówczas, jeżeli będzie postrzegana jako przyczyna sprawiedliwej dystrybucji dochodów. Warunkiem stabilności 

społeczeństwa jest istnienie pewnych fundamentalnych wartości, które będą bezkrytycznie akceptowane przez znaczącą 

większość jego członków“ (Friedman, 2008, s. 310-311). Autor zdaje sobie sprawę z nierówności ludzi i podobnie jak 

swego czasu T. Malthus (1925)204 przyjmuje, że należy zaakceptować niesprawiedliwość, gdyż „jeśli oni są bogaci 

kosztem ubogich… niezależnie od tego czy to jest w slamsach New Dehli czy bogactwie Las Vegas to po prostu jest 

niesprawiedliwe. Nie powinno być żadnych przegranych. Życie jest niesprawiedliwe! Nie ma niczego sprawiedliwego w 

tym, że jeden człowiek rodzi się ślepy, a inny człowiek ze wzrokiem (Friedman, Friedman, 2006, s. 131) [… a] Marlena 

Dietrich urodziła się z pięknymi nogami, na które chcemy patrzeć (Friedman, 1980a) […] Ale z drugiej strony, nie 

uważasz, że wielu ludzi mogłoby lubić patrzeć na nogi Marleny Dietrich, korzystając z tej naturalnie wyprodukowanej 

niesprawiedliwości u Marleny Dietrich? Jaki byłby świat, gdyby każdy był dokładną kopią kogoś innego?” (Friedman, 

1980a). Dalej dodaje, że nie ma nic złego w tym, że ludzie gotowi są płacić za te niezwykłe talenty jednych, których nie 

posiadają inni ludzie.  

M. Friedman odnosi się wprost do formuły sprawiedliwości leżącej u podstaw jego wizji systemu wartości: 

sprawiedliwości zgodnie z formułą każdemu według jego dzieł: “każdemu według owoców jego pracy oraz narzędzi, które 

do niej wykorzystuje” (Friedman, 2008, s. 301). W opinii tego ekonomisty wszyscy (lub w większości) jesteśmy w stanie 

zgodzić się jedynie w zakresie procedury, a jej rezultaty musimy zaakceptować w rezultacie umowy społecznej na jaką 

przystaliśmy akceptując neutralne, sprawiedliwe i naturalne prawa rynku. Nie oznacza to oczywiście wyeliminowania 

interwencji państwa, które musi stać na straży wszystkich umów jakie zostały podjęte w ramach wszystkich porozumień 

społecznych. Można więc raczej powiedzieć, że kapitalizm i wolny rynek będzie naturalnym rezultatem tych porozumień 

społecznych. Założenie te poczynione zostały niemalże analogicznie jak w koncepcji zasłony niewiedzy J. Rawlsa (2009). 

Ludzie logicznie muszą zaakceptować kapitalizm i wolny rynek, gdyż rezygnacja z kapitalizmu i wolnego rynku wiąże 

się siłą rzeczy z utratą wolności, biedą, rosnącymi nierównościami dochodowymi i brakiem demokracji. Żaden człowiek 

nie będzie chciał się zgodzić na warunki rozwoju bez kapitalizmu i wolnego rynku nawet jeśli tylko potencjalnie 

warunkuje to wolność i dobrobyt, gdyż każdy inny system z całą pewnością nie jest w stanie tego zagwarantować. 

Nierówności wynikające z tych warunków umowy społecznej musimy siłą rzeczy zaakceptować, gdyż takie jest po prostu 

życie.  

M. Friedman jest jednak optymistą, gdyż zakłada, że te niesprawiedliwe życie może jednak dostarczać wolności i 

dobrobytu dla większości ludzi: “oczywiście, po drodze było wielu przegrywających – prawdopodobnie więcej 

niż zwycięzców. Nie pamiętamy ich nazwisk... I bez względu na to, czy wygrywali, czy przegrywali, społeczeństwo jako 

całość odnosiło korzyść z ich gotowości do podejmowania ryzyka” (Friedman, Friedman, 2006, s. 133). Dobrze obrazuje 

ten optymizm i amerykański sukces ludzi pragnących wolności i lepszego życia pierwsza audycja telewizyjna z serii 

Wolny wybór pt. Potęga rynku, w której M. Friedman wspomina swoich rodziców stojąc w fabryce, w której pracuje 

wiele imigrantów pragnących lepszego życia i szansy dla siebie. Ekonomista podkreśla ciężkie warunki pracy jakie mieli 

po przyjeździe do USA, podobnie jak ci ludzie pracujący w tej fabryce: słabo opłacani, ciężko pracujący i pragnący jak 

najszybciej opuścić to miejsce pracy. M. Friedman mówi wprost, że w rzeczywistości to miejsce pracy narusza wiele 

standardów, które obecnie stanowią podstawowe prawa pracownicze: złe warunki pracy, zatłoczenie, pracownicy 

akceptujący stawki płac poniżej minimum ustalonego przez związki zawodowe. „Ale jeśli zostanie zamknięte, to kto na 

tym skorzysta? Z całą pewnością nie ci pracownicy tutaj” (Friedman, 1980b). Jednakże ich historia kończy się 

optymistycznie i z czasem znajdują lepszą pracę i lepsze życie podobnie jako rodzice noblisty skorzystają na tych, można 

wręcz rzec w oparciu o sugestie samego M. Friedmana, nieludzkich warunkach pracy.  

M. Friedman dodaje również, że możliwa jest zmiana pierwotnego rozkładu dobrobytu w drodze alokacji, czyli 

redystrybucja. Stawia jednak warunek jednomyślności paretooptymalnej redystrybucji: sprawiedliwym jest 

podejmowanie decyzji redystrybucji jedynie w zakresie własnego majątku, gdyż w przypadku dwóch możliwych opcji, 

                                                 
203 J. Rawls rozróżnia dodatkowo doskonałą sprawiedliwość proceduralną, gdy kryteria i niezawodna procedura 

gwarantują osiąganie sprawiedliwych rezultatów oraz niedoskonałą sprawiedliwość proceduralną, gdy potrafimy 

określić jedynie sprawiedliwe kryterium osiągania rezultatów, ale brak możliwości ustalenia sprawiedliwej procedury 

(Rawls, 2009, s. 142–144). 
204 „Ci, którzy się rodzą po dokonanym podziale własności, przychodzą na świat już podzielony. Jeżeli ich rodzice 

mają za wielkie rodziny i nie mogliby im dać dostatecznego utrzymania, to cóż oni mają zrobić na świecie, na którym już 

wszystko jest zawłaszczone? […] Obecnie członkowie rodzin zbyt licznych w stosunku do zajętej przez nich ziemi, nie 

mogliby już żądać części nadwyżki produkcyjnej innych jako swoje dobre prawo.  Okazało się, że z powodu działania 

nieuchronnych praw natury niektórzy ludzie muszą cierpieć niedostatek. To są ci nieszczęśliwcy, którzy w wielkiej loterji 

życia wyciągnęli czarną gałkę” (Malthus, 1925, s. 103). 



pierwszy przypadek polega na tym, że „90 procent z nas zgadza się nałożyć na siebie samych podatki, aby wspomóc 10 

procent – tych na samym dole; drugi zaś na tym, że 80 procent głosuje za opodatkowaniem 10 procent – tych na górze – 

w celu wspomożenia innych 10 procent – tych najuboższych […] pierwszy z tych rodzajów pomocy […] pozostaje w 

zgodzie z wiarą w równość szans i wolność. Drugi natomiast stara się realizować zasadę równości podziału i jest 

całkowitą antytezą wolności” (Friedman & Friedman, 2006, s. 134). W ten sposób rozwiązuje się kwestię alokacji i 

redystrybucji w świetle kapitalizmu i wolności określając kryteria sprawiedliwej dystrybucji w warunkach wolności.  

III. Postulaty rozwoju zrównoważonego w świetle poglądów Miltona Friedmana 

Pieńkowski (2013) wskazuje na główne postulaty rozwoju zrównoważonego z perspektywy etycznych przesłanek 

leżących u podstaw modelu rozwoju społeczno-gospodarczego postulowanego w tej koncepcji. Koncepcja rozwoju 

zrównoważonego została pierwotnie zdefiniowana w 1987 r. w tzw. Raporcie Brundtland jako rozwój, „który zaspokaja 

potrzeby obecnego pokolenia bez ponoszenia ryzyka, że przyszłe pokolenia nie będą mogły zaspokoić swoich własnych 

potrzeb. Zawiera się to w dwóch kluczowych koncepcjach: 

– koncepcji ‘potrzeb’, w szczególności podstawowych potrzeb świata ubogich, które powinny stanowić nadrzędny 

priorytet oraz 

– idei ograniczeń nakładanych przez uwarunkowania technologiczne i społeczną organizację na zdolność środowiska 

do zaspokajania obecnych i przyszłych potrzeb” (WCED, 1987, s. 43). 

W raporcie tym wskazuje się na globalne wyzwania dla współczesnych gospodarek. Podkreślając sukcesy 

dotychczasowego rozwoju takie jak wzrost długości życia, większa skolaryzacja dzieci czy mniejsza umieralność 

noworodków, raport wskazuje jednocześnie na silnie rosnącą przepaść w tym zakresie pomiędzy bogatymi i biednymi 

krajami oraz bardzo poważne zagrożenia dla środowiska naturalnego charakterystyczne dla współczesnych przemian 

społeczno-gospodarczych. Z jednej strony szybki wzrost produkcji i konsumpcji w krajach rozwiniętych, a z drugiej 

populacji w krajach ubogich stanowią niezrównoważone formy rozwoju prowadzące do kryzysu na skalę globalną. W 

tych warunkach konieczne są monitorowanie i kierowanie rozwojem w skali globalnej z poszanowaniem lokalnych i 

regionalnych uwarunkowań dla rozwoju w poszczególnych częściach świata. Kluczową kwestią było również wskazanie 

na konieczność bardziej zrównoważonego rozwoju we wszystkich obszarach ludzkiego życia z uwzględnieniem wymiaru 

przyrodniczego, społecznego i gospodarczego (WCED, 1987).  

Raport ten poprzedzała zorganizowana już w 1972 r. międzynarodowa konferencja ONZ (tzw. Szczyt Ziemi) i 

powstająca dwa lata później w ramach sympozjum ONZ w Cocoyoc tzw. Deklaracja Cocoyoc (The Cocoyoc Declaration, 

1975). W tej Deklaracji poświęconej Wzorcom wykorzystania zasobów, ochronie środowiska i rozwoju (Patterns of 

Resource Use, Environment and Development) wskazuje się, z perspektywy globalnych zależności gospodarczych, na 

nierówności w zakresie dystrybucji zasobów czy wymiany handlowej, w rezultacie rozwoju współczesnych gospodarek 

oraz niedoskonałości związane z rynkowym procesem alokacji zasobów. W rezultacie tych rozważań sygnatariusze 

deklaracji wprost postulują konieczność przebudowy współczesnych systemów gospodarczych: „rozwiązanie tych 

problemów nie może być pozostawione dla automatycznego działania mechanizmów rynkowych. Tradycyjny rynek 

udostępnia zasoby dla tych, którzy mogą je kupować raczej, jak dla tych, którzy je potrzebują (…) czas na rozpoczęcie 

takiego typu prawdziwego wzrostu gospodarczego, który prowadzi do lepszej dystrybucji i zaspokojenia potrzeb 

podstawowych wszystkich dzisiaj” (The Cocoyoc Declaration, 1975, s. 894 i 896). Odnosząc się do argumentów M. 

Friedmana można wskazać na jeszcze jeden ważny postulat sygnatariuszy Deklaracji: „dlatego też, odrzucamy idee 

‘wzrostu w pierwszej kolejności, sprawiedliwej dystrybucji korzyści później’” (The Cocoyoc Declaration, 1975, s. 896).  

W rzeczywistości od czasu kolejnego Szczytu Ziemi w 1992 r. w Rio de Janeiro aż po dzień dzisiejszy, wszystkie 

debaty ONZ odbywały się z perspektywy tworzenia i monitorowania realizacji celów zrównoważonego rozwoju. 

Koncepcja ta jest uwzględniana w politykach wewnętrznych krajów na całym świecie i stanowi odniesienie dla wielu 

porozumień na arenie międzynarodowej205. Można wręcz powiedzieć, nawiązując do kryteriów M. Friedmana na temat 

fundamentalnych wartości uzgodnionych w danym społeczeństwie, że koncepcja rozwoju zrównoważonego jest 

współcześnie akceptowana przez znaczącą większość społeczeństwa, w dodatku społeczeństwa globalnego.  

Współcześnie ramy dla działań w tym zakresie wyznacza 17 celów zrównoważonego rozwoju opracowanych przez 

ONZ w ramach Agendy 2030 w Nowym Jorku. Cele te określają priorytety dla rozwoju, który ma zapobiegać problemom 

jakie dotychczas zostały wygenerowane w procesie rozwoju cywilizacyjnego człowieka. Wskazuje się na takie kwestie 

jak ubóstwo, głód, edukacja, zdrowie i dobrobyt, równość płci, dostęp do wody i energii, walka z bezrobociem i poprawa 

warunków pracy, niwelowanie nierówności zarówno wewnętrznych (w krajach), jak i między krajami, równoważenie 

konsumpcji i produkcji oraz wsparcie innowacyjne, urbanizacja, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, ochrona wód 

(oceanów, mórz) i lasów, pokojowe i demokratyczne warunki rozwoju czy konieczność współpracy wszystkich na arenie 

międzynarodowej (Pieńkowski, Murawska, Zaremba-Warnke, 2018). 

Już z tej bardzo krótkiej prezentacji genezy i celów rozwoju zrównoważonego można zauważyć, że ta idea jest 

krytyczną odpowiedzią i postulatem zmian dotychczasowego ładu światowego, w tym również tego kreowanego przez 

wolnorynkowe stosunki produkcji. Ze względu na coraz bardziej powszechną popularność przesłanek i priorytetów 

stawianych w ramach wypracowania zrównoważonych strategii rozwoju można powiedzieć, że są to dzisiaj powszechnie 

akceptowane ramy dla rozwoju społeczno-gospodarczego wielu krajów bez względu na system polityczny206. 

                                                 
205 W przypadku Polski kierunek takiego rozwoju został wręcz zapisany w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (art. 5). 
206 Dla przykładu jedno z ostatnich porozumień o współpracy pomiędzy ONZ i Koreańską Republiką Ludowo-

Demokratyczną na lata 2017-2021 zostało zatytułowane „Towards Sustainable and Resilient Human Development” (Min, 

Mishra, 2016). W Unii Europejskiej zasady zrównoważonego rozwoju były adoptowane i rozwijane już od lat 90-tych, a 



Implementacja tej idei wymaga bardzo kompleksowego i zdeterminowanego przez specyficzne uwarunkowania lokalne 

i regionalne podejścia. Dlatego częstokroć postrzegana jest z perspektywy nieustającego procesu zmian w ewolucyjnym 

znaczeniu i trudno z założenia oczekiwać jednego porządku i jednej strategii implementacji niezależnie od czasu i 

uwarunkowań społecznych, gospodarczych i ekologicznych.  

Krytyce dotychczasowego porządku rozwoju społeczno-gospodarczego towarzyszą mniej lub bardziej wprost 

postulowane kryteria słuszności/uczciwości dystrybutywnej, w której kładzie się wyraźnie nacisk na potrzeby jako 

kluczowy element zrównoważenia. Postulaty rozwoju zrównoważone nie akceptują tych różnic, które generowane są 

przez rynkowe formy alokacji zasobów. Takie podejście wychodzi z krytyki koncepcji czystej sprawiedliwości 

proceduralnej i nieuniknionej niesprawiedliwości życia charakterystycznej dla kapitalizmu i wolnego rynku w ujęciu M. 

Friedmana. 

Postulaty rozwoju zrównoważonego w większym stopniu kładą nacisk na zakres i warunki w jakich rozwój powinien 

być realizowany. Odnosząc się chociażby do sposobu formułowania celów w Agendzie 2030 postulaty te bardzo często 

zawierają warunek „zapewnienia wszystkim” określonych warunków rozwoju: „niniejsza Agenda będzie wdrażana przez 

wszystkie kraje i wszystkich interesariuszy poprzez działania w ramach współpracy partnerskiej. Jesteśmy 

zdeterminowani uwolnić ludzkość od plagi ubóstwa i chcemy uzdrowić oraz zabezpieczyć naszą planetę […] Wyruszając 

w tę zbiorową podróż zobowiązujemy się, że nikt nie zostanie w niej pominięty” (Rezolucja…, 2015, s. 1). Dlatego też, na 

przykład, cel 3 brzmi „Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt” a cel 7 

„Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie” (Rezolucja…, 

2015, s. 16). 

Określenie to nie jest bez znaczenia, gdyż w ten sposób implikuje różnicę pomiędzy poglądami M. Friedmana w 

zakresie kilku istotnych kwestii: 

1. Głównym celem idei rozwoju zrównoważonego jest zapewnienie wszystkim dostępu do zasobów, podczas gdy w 

ujęciu M. Friedmana celem jest „większość”;  

2. Zrównoważony rozwój zakłada ład społeczno-gospodarczy zmniejszający nierówności w zakresie zaspokajania 

potrzeb podstawowych wszystkich ludzi w sensie substancjalnym; 

3. Rozwój zrównoważony postuluje zrównoważone formy gospodarowania zarówno w wymiarze 

międzygeneracyjnym, jak i wewnątrzgeneracyjnym - nie akceptuje wyzysku czy nieludzkich warunków pracy w 

krótkim okresie na rzecz potencjalnie lepszego życia w długim okresie; 

4. Rozwój zrównoważony podejmuje wiele kwestii, które w ogóle nie były poruszane przez M. Friedmana, a które 

zmieniają perspektywę patrzenia na procesy rozwoju społeczno-gospodarczego: konieczność zrównoważonego 

wykorzystania zasobów środowiska czy globalna perspektywa zależności społeczno-gospodarczych i 

ekologicznych. Wiele z tych kwestii w niewielkim stopniu było tak powszechnie rozwijanych i poruszanych w 

okresie „medialnej” aktywności M. Friedmana w porównaniu do współczesnych dyskusji i problemów w tym 

obszarze ludzkiego działania. 

W koncepcji M. Friedmana istnieje odgórne założenie niesprawiedliwości istniejące w nierównościach, które M. 

Friedman uzasadnia naturalnym porządkiem świata. Nierówni ludzie nie mogą otrzymywać równego udziału w 

dochodzie, a jedynie równe szanse w jego produkcji i dystrybucji. Ale postrzegając pojęcie sprawiedliwości z 

perspektywy pojęć formalnych prezentowanych w tej pracy, równe szanse to tylko jedna z wielu opcji uczciwej (fairness) 

dystrybucji dochodu. W tym kontekście dystrybucja według potrzeb, podobnie jak dystrybucja po równo czy według 

dzieł, stanowi niedoskonałą formę podziału dochodu (np. w zakresie określania wielkości potrzeb jednostkowych czy 

sposobu reagowania na ich zmiany w miarę konsumpcji). Tym niemniej, koncepcja rozwoju zrównoważonego próbuje 

położyć większy nacisk na ludzkie potrzeby dostrzegając ogromne dysproporcje w zakresie korzystania z zasobów Ziemi. 

W pierwotnej definicji określone jest to z perspektywy dwóch postulatów wskazujących na zaspokajanie potrzeb (kraje 

ubogie) i ograniczenia (kraje bogate).  

Globalna perspektywa rozwoju zrównoważonego zakłada więc, że zasoby Ziemi i biologiczne podstawy 

funkcjonowanie człowieka stanowią swego rodzaju wspólną i wzajemnie powiązaną całość, z której nierównomierne 

korzystanie prędzej czy później doprowadzi do poważnych problemów społecznych, gospodarczych i ekologicznych. 

Zakłada się, że większość współczesnych problemów dystrybucji zasobów ma w większy stopniu charakter strukturalny 

jak fizyczny: „problemem dzisiaj nie jest przede wszystkim absolutny brak fizyczny, ale gospodarcze i społeczne błędy 

dystrybucji i nadużycia. Kłopot ludzkości jest pierwotnie zakorzeniony w ekonomicznej i społecznej strukturze oraz 

zachowaniu wewnątrz- i pomiędzy krajami” (The Cocoyoc Declaration, 1975, s. 894). Z podobnej perspektywy 

analizowane są problemy związane z organizacją systemów emerytalnych w związku z procesem starzenia się 

społeczeństw krajów rozwiniętych (Pieńkowski, 2019).  

Dlatego też, nie podważając różnic pomiędzy ludźmi, w rozważaniach związanych z problematyką rozwoju 

zrównoważonego wskazuje się na to, że te nierówności naturalne są jednocześnie zwiększane w konsekwencji przyjętych 

strategii rozwoju stosunków społeczno-gospodarczych opartych na wolnym rynku i kapitalizmie. Można więc 

powiedzieć, że podobnie jak w koncepcji M. Friedmana, który dostrzega dwa źródła tych nierówności: los i ludzkie 

decyzje (Friedman, Friedman, 2006, s. 131) nie neguje się tych nierówności losowych. Jednakże, M. Friedman kładzie 

nacisk na indywidualne decyzje w warunkach konkurencji i konieczność pogodzenia się z przegranymi, podczas gdy w 

postulatach rozwoju zrównoważonego nacisk kładzie się na wspólne decyzje polityczne i konieczność równomiernego 
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rozkładu korzyści i kosztów na poszczególne jednostki i pokolenia. Z tego względu już w Preambule Agendy 2030 

wskazuje się na to, że ze wzrostu muszą korzystać wszyscy i „nikt nie zostanie pominięty” (Rezolucja…, 2015, s. 1). W 

porównaniu więc do poglądów M. Friedmana nie do zaakceptowania jest przyjęcie mechanizmu alokacji zasobów, w 

którym po drodze jest „wielu przegrywających” (Friedman, Friedman, 2006, s. 133) czy zapłatą za lepsze życie 

przyszłych i obecnych pokoleń jest praca w nieludzkich warunkach części społeczeństwa na rzecz przedsiębiorców, dla 

których pracownicy stanowią jedynie środki/narzędzia w ich biznesplanach. Kwestie te w szczególności podejmuje cel 

8: Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną 

pracę dla wszystkich ludzi (Rezolucja…, 2015, s. 16). Kwestia ta nawiązuje również do argumentów większej mobilności 

dochodowej i długookresowej perspektywy oceny nierówności dochodowych poruszanych przez M. Friedmana. W 

Deklaracji Cocoyoc wyraźnie podkreśla się „zaspokojenie potrzeb podstawowych wszystkich dzisiaj” (The Cocoyoc 

Declaration, 1975, s. 896) odrzucając opcję pracy w nieludzkich warunkach (a więc wyzysku ekonomicznego) z nadzieją 

na potencjalne korzyści w przyszłości. Można więc powiedzieć, że oczekuje się stabilności (zrównoważenia) w rozwoju 

zarówno w długim, krótkim okresie (niezależnie od tego, jakie perspektywy czasowe prezentują te pojęcia w koncepcji 

M. Friedmana czy generalnie ekonomii, gdyż nie są one precyzyjnie określone) jak i w perspektywie sekularnej. Z kolei, 

nacisk na zaspokajanie potrzeb podstawowych, w odniesieniu do koncepcji Perelmana, w większym stopniu wskazuje na 

preferencja zgodnie z zasadą każdemu według jego potrzeb. 

 Zarówno ekonomiści liberalni, jak i postulaty zrównoważonego rozwoju stawiają sobie za cel bogactwo narodów. 

Jednakże w świetle postulatów stawianych w debacie towarzyszącej rozwojowi zrównoważonemu można powiedzieć, że 

nacisk położony jest nie na proces a konsekwencje przyjętych strategii. Można więc powiedzieć, że rozwój 

zrównoważony nie akceptuje „efektu ubocznego” gry rynkowej czy losu w rezultacie jedynie zastosowania określonych 

procedur sprawiedliwości207 opowiadając się za przyjęciem reguł sprawiedliwości substancjalnej. Wolnorynkowe 

mechanizmy dystrybucji zasobów nie spełniają warunków w zakresie bardziej równomiernego rozkładu korzyści dla 

wszystkich i całkowicie odrzucają opcje tego, że można poświęcić jakąś grupę społeczną czy pokolenie na rzecz innych 

grup czy pokoleń. W szczególności kwestie te są istotne z perspektywy sytuacji w zakresie zasobów naturalnych i 

utrzymania biologicznych podstaw ludzkiego życia. 

Troska o środowisko naturalne jest kluczową kwestią w zakresie kształtowania postulatów rozwoju zrównoważonego: 

„planeta przechodzi przez okres dramatycznego wzrostu i fundamentalnych zmian. Nasz ludzki świat 5 miliardów musi 

zrobić miejsce w skończonym środowisku dla innego ludzkiego świata” […] Produkcja przemysłowa wzrosła ponad 

pięćdziesięciokrotnie w ciągu ostatniego stulecia, z czego cztery piąte tego wzrostu przypada na okres od 1950 r. […] 

Znaczna część wzrostu gospodarczego wyciąga surowce z lasów, gleb, mórz i dróg wodnych” (WCED, 1987, s. 4). 

Krytyka obecnych relacji społeczno-gospodarczych w skali światowej wynika w tego, że we współczesnym sposobie 

gospodarowania zasobami Ziemi zapoczątkowanym przez rewolucje przemysłowe, niewspółmiernie szybko i na skalę 

globalną – w odniesieniu do innych okresów rozwoju cywilizacji – dochodzi do zniszczenia biologicznych podstaw 

gospodarowania i rozwoju społecznego (Kośmicki, Pieńkowski, 2013), a przecież „interakcje ekologiczne nie respektują 

granic własności indywidualnej i jurysdykcji politycznej” (WCED, 1987, s. 46). Z tego względu nie można patrzeć na 

współczesne relacje w oderwaniu od wzajemnych powiązań i zależności pomiędzy poszczególnymi częściami świata. 

Kryzys finansowy w latach 2007-2008, zapoczątkowany w USA, uświadomił wielu politykom, że również takie silne 

powiązania istnieją w wymiarze gospodarczym (Pieńkowski, Murawska, Zaremba-Warnke, 2018). 

Rozwój zrównoważony w tej sytuacji kładzie nacisk na współpracę, a nie konkurencję. Należy w tym miejscu 

podkreślić to, że M. Friedman grę rynkową również ujmuje w kategoriach współpracy: „w takiej sytuacji wymiana dóbr 

odbywa się na zasadzie współpracy i stosowanie przymusu jest niepotrzebne” (Friedman, 2008, s. 47). Tym niemniej 

współpraca w ujęciu rozwoju zrównoważonego nie wychodzi z założenia, że ludzie to egoiści maksymalizujących swoje 

korzyści w rozumieniu, w jakim przedstawiane jest to w koncepcji wolnego rynku. Koncepcja działań w kierunku 

pozyskania „za pomocą jednakowych widelców” jak najwięcej z zasobów dostępnych dla wszystkich jest skrajnym 

ujęciem ludzkiej natury, a takie zachowania są wpisane i wzmacnianie przez mechanizm rynkowy. Kwestie natury 

ludzkiej są szeroko dyskutowane w świetle rozwoju zrównoważonego, a podejście prezentowane przez szkoły liberalne 

było krytykowane już od samego początku jego powstania (Pieńkowski, 2009, 2013; Pieńkowski, Murawska, Zaremba-

Warnke, 2018). W Agendzie 2030 można znaleźć następujące zapisy: „nie chodzi o to, że istnieje jeden zestaw 

złoczyńców, a drugi ofiar. Byłoby lepiej dla wszystkich, gdyby każda osoba się w to zaangażowała rozliczając wpływ 

swoich działań na innych. Ale nie każdy zakłada, że inni będą się zachowywać zgodnie z tym społecznie pożądanym 

zwyczajem i dlatego wszyscy nadal realizują własne wąskie interesy […] Społeczności lub rządy mogą zrekompensować 

tę izolację poprzez prawo, edukację, podatki, subsydia i inne metody” (WCED, 1987, s. 48). Ta perspektywa jest 

szczególnie pożądana z perspektywy globalnych zależności. Na przykład wycięcie lasów tropikalnych Amazonii 

(traktowanych jako „zielone płuca” Ziemi) przez lokalne społeczności na rzecz potrzeb własnej gospodarki jest 

problemem dla ekosystemu kuli ziemskiej i gospodarek w wielu innych regionach świata (Collier, 2010); podobnie 

wymowna jest dzisiaj sytuacja na Malediwach, którym grozi zagłada w wyniku wzrostu poziomu wody w oceanach 

(Khan i in., 2002). Rynkowe rozwiązania trudne są do wprowadzenia nie tylko ze względu na ich praktyczne ograniczenia 

(negatywne efekty zewnętrzne), ale również z tego względu, że trudno jest włączyć w proces rynkowej wymiany tego 

typu kompleksowe zależności, interesy przyszłych pokoleń czy potrzeby ekosystemów. 

M. Friedman nie odrzuca całkowicie roli państwa w sprawowaniu porządku społecznego, w tym również w 

organizacji instytucji wolnego rynku, podobnie jak rozwój zrównoważony nie odrzuca wolnego rynku. Zasadnicza 
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różnica nie polega jednak jedynie na określeniu zakresu interwencji państwa w procesy gospodarcze. W przypadku debat 

wokół problematyki rozwoju zrównoważonego mniejszy nacisk kładzie się na uniwersalny i ponadczasowy charakter 

wolnego rynku jako mechanizmu alokacji zasobów (Pieńkowski, 2007, 2008) oraz ogromną ilość obszarów i interesów, 

które wymagają interwencji rządu w świetle kompleksowych zależności społeczno-gospodarczych i ekologicznych. 

Można powiedzieć w świetle wskazanych w tym artykule koncepcji sprawiedliwości, że nacisk jest położony na 

głosowanie, a nie konkurencję (w szczególności w wymiarze relacji międzynarodowych). Wyznaczanie kierunku rozwoju 

gospodarczego (również w odniesieniu do skali globalnej), priorytetów polityki gospodarczej czy tworzenie i utrzymanie 

instytucji ekonomicznych traktowane jest jako obowiązek i konieczność w świetle wzajemnych powiązań społeczno-

gospodarczych i ekologicznych. W odniesieniu do M. Friedmana paretooptymalnego rozkładu dochodu, nie ma 

przyzwolenia na to, aby 10% społeczeństwa posiadająca 90% całego dochodu traktowana była jako siła napędowa 

gospodarki kosztem kolejnych 20% przegranych w tej walce i pozostałej większości klasy średniej korzystającej na tej 

grze; przynajmniej w zakresie w jakim nierówności te generowane są poprzez kapitalizm i gospodarkę rynkową. 

IV. Dyskusja, czyli M. Friedman kontra zrównoważony rozwój 

Dyskusje pomiędzy poszczególnymi szkołami ekonomicznymi, które odbywały się od samego początku 

ukonstytuowania się ekonomii jako nauki, wbrew niektórym twierdzeniom i staraniom nastawionym na tworzenie jej 

metodologii na wzór nauk ścisłych, uwikłane są mniej lub bardziej w różne rozważania etyczne. Kwestie etyczne 

częstokroć wpisują się w preferencje w zakresie modelu rozwoju społecznego w danym czasie czy indywidualne poglądy 

ekonomistów. Niezależnie od tych dyskusji, popularność poszczególnych ekonomistów czy szkół związana była również 

ze specyficznymi uwarunkowaniami politycznymi w danym kraju. Znakomitym przykładem jest chociażby historia 

poglądów J. M. Keynesa i polskiego ekonomisty M. Kaleckiego (Pieńkowski, 2011). Również M. Friedman mocno 

wpisał się w promowanie kapitalizmu i gospodarki wolnorynkowej podejmując medialne dyskusje i rozważania z 

perspektywy przesłanek etycznych towarzyszących jego rozważaniom ekonomicznym.   

Obecnie sprawiedliwość stanowi bardzo szeroki obszar różnych podejść metodologicznych w naukach społecznych i 

humanistycznych (Pieńkowski, 2013). W podejściu prezentowanym w tej pracy nacisk jest w dużej mierze położony na 

argumentację uzasadniającą różne formuły uczciwości/słuszności (fairness) sprawiedliwej dystrybucji. W mniejszym 

stopniu nacisk położony jest na praktyczną implementację tych kryteriów (spójność stosowania przyjętych reguł 

sprawiedliwości). Z tej perspektywy można więc powiedzieć, że zarówno M. Friedman jak i postulaty rozwoju 

zrównoważonego są sprawiedliwe (just). Rozbieżności wynikają z przyjętych formuł uczciwej dystrybucji. M. Friedman 

zakłada, że jedynym uczciwym i powszechnie pożądanym kryterium dystrybucji jest każdemu według jego dzieł i 

konkurencja. Postulaty rozwoju zrównoważonego w większym stopniu kładą nacisk na kryterium każdemu według jego 

potrzeb i głosowanie. Głosowanie, czyli wspólne podejmowanie decyzji o kierunku rozwoju i sposobie dystrybucji 

dochodu z perspektywy demokratycznych mechanizmów wymiany poglądów z uwzględnieniem potrzeb wszystkich 

interesariuszy. Podobnie jak w postulatach M. Friedmana nie zwalnia to nikogo z odpowiedzialności i konieczności 

uwzględniania wolności innych ludzi, a w tym przypadku również przyszłych pokoleń. Jednak nacisk w większym 

stopniu położony jest na wspólne działania i korzyści dla wszystkich w sensie substancjalnym, a nie proceduralnym. 

Kluczową przyczyną przyjęcia innych przesłanek w rozwoju zrównoważonym jest globalna perspektywa zależności 

społeczno-gospodarczych i przyrodniczych, pogłębiające się zagrożenia i kryzysy na tle dużych dysproporcji w zakresie 

dystrybucji zasobów oraz sekularna/ewolucyjna perspektywa dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Nie negując 

efektywności ekonomicznej charakterystycznej dla wolnego rynku poszukuje się innych strategii rozwoju gospodarczego 

opartych na współpracy w imię wspólnego interesu, zaspokajaniu potrzeb wszystkich i planowania rozwoju społecznego 

zgodnie z lokalnymi/regionalnymi uwarunkowaniami społeczno-gospodarczymi i ekologicznymi, ale z perspektywy 

zależności globalnych. Słynne powiedzenie powstałe w latach 70-tych bardzo często wskazywane jest jako wytyczna dla 

współczesnych strategii planowania rozwoju: „myśl globalnie, działaj lokalnie” (Kefalas, 1998). Można powiedzieć, że 

najczęściej przyjmowane ograniczenie wolności w ujęciu liberałów związane z naruszeniem wolności innych osób, 

zostaje w koncepcji rozwoju zrównoważonego poszerzone o konieczność postrzegania wpływu działania jednostkowego 

na wolność innych ludzi na Ziemi, a nawet innych gatunków. 

Współczesne gospodarki w coraz większym stopniu podejmują nowe formy współpracy rynkowej, które inspirowane 

są postulatami współpracy i dzielenia się w większym stopniu jak posiadania. W świetle decentralizacji systemów 

energetycznych wskazuje się coraz częściej na tworzenie społeczności energii odnawialnej, które w oparciu o 

wolnorynkowe mechanizmy razem produkują i dystrybuują energię. Kwestią kluczową jednak jest to, że takie formy 

współpracy zwiększają spójność tych społeczności i w większym stopniu rozbudzają potrzeby uzgadniania i realizacji 

wspólnych celów z uwzględnieniem wymogów ekologicznych stawianych współcześnie dla rozwoju gospodarczego. 

Takie formy współpracy znacznie przyspieszają procesy tworzenia kapitału społecznego. Innymi przykładami są 

koncepcje ekonomii dzielenia się czy szeroko rozumianej ekonomii społecznej, które nie rezygnują z mechanizmów 

rynkowych, ale kładą nacisk na wspólne interesy i gospodarowanie w grupie (Pieńkowski, 2019; Pieńkowski, Murawska, 

Zaremba-Warnke, 2018). 

Trudno zgodzić się z M. Friedmanem w zakresie zmniejszania nierówności dochodowych w szczególności w 

porównaniu do krajów socjalistycznych. Nierówności dochodowe są bardzo charakterystyczne dla rozwoju krajów 

kapitalistycznych (Morelli, Smeeding, Thompson, 2015; Steinmo, 2010), a większość krajów, które skutecznie je obniża 

(takich jak np. kraje skandynawskie) opiera się na rozbudowanych narzędziach polityki społecznej nastawionych na 

redystrybucję dochodów. Można więc powiedzieć, że stosunkowo niski poziom nierówności w tych krajach jest wtórny 

w stosunku do mechanizmu alokacji wolnego rynku. Trudny jest również do obrony argument o mniejszych 

nierównościach w miarę rozwoju społeczeństwa w kierunku kapitalistycznego modelu gospodarki. Pominięcie w tych 



porównaniach wcześniej wspominanych krajów skandynawskich, podobnie jak powoływanie się na problemy z danymi 

w odniesieniu do krajów socjalistycznych ma charakter erystycznej argumentacji. Paez opisując przemiany na Kubie po 

2000 r. w świetle upadku europejskich krajów socjalistycznych pisał, że „społeczeństwo kubańskie przechodzi od 

egalitarnej do etycznej formy sprawiedliwości, w której różnice mogą być uzasadnione“ (Paz, 2005, s. 103). 

Wzrost nierówności dochodowych jest również bardzo charakterystyczny dla transformacji w krajach post-

socjalistycznych Europy Wschodniej (Flemming, Micklewright, 2000). Bukowski i Novokmet (2017) w swojej analizie 

dochodów Polaków w latach 1892-2015 już na początku podsumowując swoje badania stwierdzają, że system 

komunistyczny eliminując dochody z kapitału prywatnego i zmniejszając wynagrodzenia doprowadził do gwałtownego 

spadku dochodów i trwającej przez dekady stagnacji w zakresie wzrostu udziału najbogatszych Polaków w całości 

dochodów kraju. Ale autorzy jednocześnie wskazują na to, że “z tego samego powodu rynek pracy, liberalizacja i 

prywatyzacja w okresie przejściowym natychmiast zwiększyły nierówności i doprowadziły je do poziomu krajów o długiej 

historii kapitalizmu” (Bukowski, Novokmet, 2017, s. 9). Na przykład, w okresie kapitalizmu międzywojennego udział 

najbogatszego procenta Polaków w całości dochodów kraju wzrósł do poziomu 15% w 1935 r., w okresie socjalizmu nie 

przekraczał 5%, ale współcześnie ponownie zbliża się do tego poziomu z 1935 r. (14% w 2015 r.) (Bukowski, Novokmet, 

2017, s. 14). W odniesieniu do swoich badań na przestrzeni ponad 120 lat, autorzy dodają, że nie można oczekiwać 

osłabienia tego trendu w szczególności w warunkach globalizacji. Poza tym, „nie istnieją spontaniczne spadki 

nierówności i przyszłość będzie zależeć od podjętych rozwiązań instytucjonalnych i politycznych” (Bukowski, Novokmet, 

2017, s. 9). Badania te przeczą również argumentacji M. Friedmana na temat zbyt krótkookresowej perspektywy oceny 

sytuacji. W rzeczywistości można raczej oczekiwać, że bez programów redystrybucji dochodów nierówności wzrastałyby 

w znacznie szybszym tempie wraz z rozwojem kapitalizmu (Alvaredo, Gasparini, 2015; Bukowski, Novokmet, 2017). 

Wydaje się, że M. Friedman popełnił tutaj bardzo duży błąd logiczny utożsamiając większą dostępność towarów dla klasy 

średniej ze zmniejszaniem nierówności, jednocześnie próbując dyskryminować całą klasę wskaźników statystycznych, 

które jednak w znacznie większym stopniu precyzują co mierzą i jaśniej określają metody pomiaru oraz ich ograniczenia. 

W końcu kluczową kwestią jest wskazania na kwestie pojęcia wolności, która stanowi centralne odniesienie dla 

rozważań M. Friedmana: „społeczeństwo, które przedkłada równość nad wolność, nie ma ani jednego ani drugiego. 

Społeczeństwo, które przedkłada wolność nad równość będzie się szczyciło i jednym, i drugim” (Friedman, 1978). 

Pomijając w tymi miejscu krytykę związaną z weryfikacją tej hipotezy, konieczne jest wskazanie na to, że ekonomiści 

liberalni zbyt wiele wagi przywiązują do cnoty wolności, podczas gdy psychologowie czy socjologowie, podobnie jak i 

wielu ekonomistów społecznych czy behawioralnych wskazuje na to, że nadrzędnym celem człowieka jest szczęście 

(Frey, 2008; Judge, Kammeyer-Mueller, 2011; Frey, Stutzer, 2002). Cnota wolności jest jedynie jedną z determinant 

ludzkiego szczęścia. W konsekwencji jak wskazują na to badania w ramach ekonomii szczęścia podobnie jak ludzie mogą 

być szczęśliwi i biedni lub nieszczęśliwi i bogaci (lub pozostawać na tym samym poziomie szczęścia pomimo dalszego 

wzrostu bogactwa), tak samo mogą się godzić na znaczne ograniczoną wolność wyboru dla szczęścia czy mogą posiadać 

niemalże nieograniczone możliwości wyboru i być nieszczęśliwi. Na przykład w oparciu o badania Światowego Raportu 

Szczęścia208 (WHI) z 2018 r. poziom szczęścia w Arabii Saudyjskiej (monarchia absolutna) kształtował się na poziomie 

6,375 (w skali dziesięciopunktowej) i kraj ten znajdował się na 28 pozycji spośród 156 raportowanych krajów, w 

Zjednoczonych Emiratach Arabskich (federacyjna monarchia konstytucyjna) był na poziomie 6,825 (21 miejsce) 

podczas, gdy w USA wyniósł 6,892 (19 miejsce), a w Polsce 6,182 (40 miejsce) (Helliwell, Layard, Sachs, 2019, s. 27). 

Co więcej, Uzbekistan o współczynniku WHI równym 6,174 (41 pozycja) miał jednocześnie najwyższy wskaźnik w 

obszarze wolności wyboru ze wszystkich krajów (0,631). W zakresie tego obszaru szczęścia USA znalazło się dopiero 

na 63 pozycji (0,454), za Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi (4 pozycja – 0,598), Arabią Saudyjską (69 pozycja – 

0,439); Polska znajdowała się na 53 pozycji ze współczynnikiem na poziomie 0,483 (Helliwell, Layard, Sachs, 2019). 

W tym Raporcie jeden ze specjalnych rozdziałów został poświęcony Uzależnieniu i braku szczęścia w Ameryce. 

Wskazuje się w nim, że podobnie jak w badaniach Easterlina z lat 1946-70, określanych współcześnie w ekonomii 

mianem paradoksu, podobnie i dzisiaj poziom szczęścia w USA nie zwiększa się pomimo ciągłego wzrostu PKB, a nawet 

można zauważyć jego obniżenie (porównano rok 2018 do 2006). Co więcej wskazuje się co roku na liczne niepokojące 

trendy takie jak pogarszanie warunków opieki zdrowotnej, obniżanie się zaufania społecznego (można więc powiedzieć 

spadek kapitału społecznego) czy zaufania do rządu. Rok 2018 określono jako okres „społeczeństwa masowego 

uzależnienia” prowadzącego do wzrostu poczucia nieszczęścia i depresji (szybki wzrost depresji wśród młodzieży, myśli 

samobójcze i samookaleczenia) (Helliwell, Layard, Sachs, 2019, s. 125). Uzależnienia mają charakter zarówno 

uzależnień od substancji chemicznych (narkotyków), ale również od gier, technologii informatycznych itp. (Helliwell, 

Layard, Sachs, 2019, s. 31-35). Z kolei, Zjednoczone Emiraty Arabskie przełamują jedną z podstawowych reguł 

towarzyszących rozwojowi gospodarek Zachodnich wyrażaną w słynnym powiedzeniu B. Franklina, który stwierdził, że 

„na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki” (Kwaśniewski, Jurczuk, 2016, s. 24). Nie jest to prawdą, niestety, tylko 

w aspekcie podatków. Większość obywateli Zjednoczonych Emiratów Arabskich nie płaci podatków (brak 

opodatkowania dochodów i konsumpcji), a kraj ten znajduje się w czołówce krajów rozwiniętych z dobrze rozwiniętym 

systemem pomocy społecznej, w tym darmowej opieki zdrowotnej (Elhiraika, 2007). Ale jednocześnie trudno jest 

porównywać czy rekomendować uwarunkowania rozwoju w tym kraju z wieloma innymi państwami w Europie czy 

Ameryce Północnej. Wynikają one ze specyficznych uwarunkowań kultury, religii, zasobów gospodarczych czy polityki.  

                                                 
208 W raporcie wskazuje się na sześć głównych obszarów determinujących ludzkie szczęście: materialny (PKB), pomoc 

społeczna, wolność wyboru, dobroczynność, oczekiwana długość życia w zdrowi i percepcja korupcji (Helliwell, Layard, 

Sachs, 2019).  



W świetle argumentów M. Friedmana można pytać również o to, dlaczego poświęcając „życie” tych przegranych dla 

większości społeczeństwa nie można poświęcić niewielkiej części bogactwa tych najbogatszych dla zwiększenia 

dobrobytu dużej większości? W świetle rozwoju społeczeństw demokratycznych i konieczności zaakceptowania woli 

większości, w świetle tego, że rynek nie stanowi doskonałej procedury alokacji zasobów i wymaga kontroli oraz regulacji, 

wszyscy muszą akceptować podstawowe zasady „kontraktu społecznego” niezależnie od przyjętego kryterium i formuły 

sprawiedliwości (np. zgodnie z tym kontraktem w Wielkiej Brytanii kierowcy poruszają się na drodze lewą stroną, a w 

pozostałej części Europy po prawej niezależnie od tego co preferuje 10% najbogatszych obywateli brytyjskiej polonii).  

Jedna z podstawowych zasad większości systemów demokratycznych systemów zakłada, że jeśli, dla przykładu, 80% 

społeczeństwa decyduje się na segregację śmieci i rezygnację z energii ze źródeł nieodnawialnych to nie po to, aby 10 % 

posiadających ogromne środki na zakup tych paliw poruszało się pojazdami na ropę tylko dlatego, że ich zanieczyszczenia 

teraz będą się mieścić w granicach biologicznej pojemności ekosystemów. Każdy musi się dostosować do tych reguł 

zgodnie z przyjętymi zasadami – i zdecydowana większość społeczeństwa traktuje to jako rozwiązanie sprawiedliwe. Tak 

chociażby ujmuje to powszechnie akceptowana przez liberałów koncepcja sprawiedliwości J. Rawlsa. Zgodnie z tym 

ujęciem, struktura podstawowa będąca przedmiotem sprawiedliwości jako publiczny system reguł definiujący 

postępowanie członków społeczeństwa „przypisuje każdemu określone uznane roszczenia do udziału w dochodzie […] 

do wynikającej stąd dystrybucji dochodzi się poprzez honorowanie roszczeń określonych przez to, czego w świetle owych 

uprawnionych oczekiwań – dane osoby się podejmują” (Rawls, 2009, s. 141). W tym rozumieniu, te bogate 10% 

społeczeństwa to w większości byli ludzie, którzy szli „z otwartymi oczami” i ze względu na to, że wygrali to 

„społeczeństwo jako całość odnosiło korzyść”, również w wyniku redystrybucji. Dlatego też Finowie zaakceptowali 

system bezwarunkowych dochodów podstawowych, a Szwajcarzy nie zdecydowali się na takie rozwiązania (Paddison, 

2019; Arthur, 2016; „Swiss Voters Reject Basic Income Plan”, 2016). Ale w każdym z tych krajów reguły te muszą być 

egzekwowane zgodnie z kontraktem jaki został zawarty na płaszczyźnie politycznej w demokratycznym społeczeństwie. 

V. Podsumowanie 

Próbując dokonać całościowej oceny strategii rozwoju społeczno-gospodarczego w ujęciu M. Friedmana i rozwoju 

zrównoważonego można powiedzieć, że ten pierwszy proponuje strategię „przeciągania za krótkiej kołdry”. W krótkim 

okresie zawsze ktoś pozostaje bez kołdry (lub tylko częściowo okryty) w rezultacie nierównego rozkładu dochodu w 

procesie konkurencji rynkowej. Kołdrę taką można nieco przeciągać w stronę tych przegranych nieszczęśliwców w 

procesie redystrybucji w zakresie w jakim każdy zwycięzca indywidualnie zdecyduje się w swoim własnym sumieniu. 

W długim okresie kołdra ta może być zdarta z obecnego zwycięzcy i kolejny szczęśliwiec, doprowadzony do desperackiej 

rozpaczy z zimna lub po prostu pragnąc lepszego życia jako bezwzględny egoista, będzie miał okazję dogrzać się pod tą 

kołdrą. Tymczasem rozwój zrównoważony poszukuje rozwiązania, które pozwoli na wykorzystanie tej kołdry tak, aby 

nikt nie marzł. Metaforycznie można powiedzieć, że preferuje cieńszą, ale większą kołdrę, która okryje wszystkich, 

zamiast luksusowej czy grubszej, ale mniejszej; można również dodać, że powinna to być kołdra ekologiczna. 

Niezależnie jednak od miejsca wolności w zakresie wpływu na poczucie szczęścia, celem niniejszych analiz jest 

wskazanie na dużą złożoność wielu determinant w ocenie rozwoju gospodarczego i jego konsekwencji dla rozwoju 

społecznego. Ocena z perspektywy wolności politycznej i gospodarczej jest zbyt wąskim, monodeterministycznym 

podejściem zarówno do zależności pomiędzy obiema wolnościami, jak i pośrednio w zakresie powiązania wolności ze 

szczęściem czy dobrostanem. Poza tym, zgadzając się w dużym zakresie z hipotezą na temat chronicznych problemów 

socjalizmu z demokracją, należy wyraźnie podkreślić za C. Perelmanem, że „niedoskonałość każdego systemu 

sprawiedliwości, ten nieuchronny element arbitralności w tym zawarty powinien zawsze być obecny w umyśle człowieka, 

który robi użytek ze skrajnych konsekwencji tego systemu” (Perelman, 1967, s. 60). Z tego względu nie socjalizm, ale 

społeczne formy gospodarowania stają coraz częściej w centrum uwagi polityków projektujących zrównoważone 

strategie rozwoju społeczno-gospodarczego. 
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PODEJŚCIE EWOLUCYJNE W EKONOMII. CZY JEST POTRZEBNE? 

 

 
Streszczenie  

Celem artykułu jest przedstawienie obecnego stanu rozwoju ekonomii ewolucyjnej na tle zmian zachodzących w 

ekonomii związanych z wykorzystywaniem osiągnięć innych nauk społecznych, a w szczególności psychologii, 

socjologii, antropologii, a także dynamicznie rozwijających się neuronauk. Ekonomia ewolucyjna traktuje ewolucję jako 

uniwersalny i neutralny algorytm rozwoju złożonych systemów adaptacyjnych. Takim systemem jest m.in. ekonosfera, 

której głównym kreatorem jest człowiek, sam będący jednocześnie efektem procesów ewolucyjnych. Z tego powodu 

ekonomia ewolucyjna powinna uwzględniać wyniki badań ekonomii behawioralnej opartych na współczesnej psychologii 

i neuronauce.  

Artykuł oparty jest na studiach literaturowych, od osiemnastowiecznych dzieł Adama Smitha po współczesne 

opracowania ekonomistów ewolucyjnych i behawioralnych. Autor opowiada się za nadrzędnością ekonomii ewolucyjnej 

w stosunku do ekonomii behawioralnej. W artykule przedstawiono także uwagi dotyczące potencjału objaśniająco-

normatywnego ekonomii ewolucyjnej. Nie wspiera ona w polityce ekonomicznej ani poglądów prawicowych, ani 

lewicowych. Ma charakter neutralny. Wiedza o funkcjonowaniu złożonych systemów adaptacyjnych sugeruje 

rozwiązania, które umożliwiają efektywne funkcjonowanie algorytmu ewolucji. A zatem rola państwa sprowadzać się 

powinna do kreowania instytucjonalnych ram, które wspierają ewolucyjne działania rynków i zapewniają szybkie ich 

dopasowanie do zmieniających się warunków otoczenia. 

 



Abstract 

The purpose of the article is to present the current state of evolutionary economics against the backdrop of changes in 

economics related to the use of the achievements of other social sciences, in particular psychology, sociology, 

anthropology, as well as dynamically developing neuroscience. Evolutionary economics treats evolution as a universal 

and neutral algorithm for the development of complex adaptive systems. Such a system is the econosphere, whose main 

creator is a man, who is also the result of evolutionary processes. For this reason, evolutionary economics should take 

into account the results of behavioral economics research based on modern psychology and neuroscience.. 

The article is based on literature studies, from the eighteenth-century works of Adam Smith to contemporary studies of 

evolutionary and behavioral economists. The author advocates the superiority of evolutionary economics over behavioral 

economics. The article also presents comments on the explanatory and normative potential of evolutionary economics. 

Evolutionary economics does not support right-wing or left-wing views in economic policy. It is neutral. Knowledge of 

the functioning of complex adaptive systems suggests solutions that enable the efficient functioning of the evolution 

algorithm. Therefore, the role of the state should be reduced to creating an institutional framework that supports the 

evolutionary activities of markets and ensures their rapid adaptation to changing environmental conditions. 
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Wprowadzenie  

 
Ekonomia ewolucyjna funkcjonuje na rynku idei objaśniających procesy gospodarczo-społeczne już od co najmniej 

czterech dekad, ale wśród ekonomistów nie ma jednomyślności co do tego, jak ją klasyfikować wśród różnych nurtów 

ekonomii heterodoksyjnej. W popularnej klasyfikacji J.F.Tomera (2007) ekonomia ewolucyjna należy do szerokiego 

nurtu ekonomii behawioralnej, obok m.in. ekonomii psychologicznej, ekonomii eksperymentalnej, makroekonomii 

behawioralnej, finansów behawioralnych czy ekonomii złożoności. Niektórzy autorzy uważają ją za nurt samodzielny, 

równoległy do ekonomii behawioralnej (m.in. Brzeziński, Gorynia i Hockuba 2008). Stanowisko takie ma pewne 

uzasadnienie, ponieważ „ewolucjoniści” dość rzadko korzystają z dorobku szkoły psychologicznej D.Kahnemana i 

A.Tverskiego. Z drugiej zaś strony trzeba podkreślić, że szkoła psychologiczna, którą można utożsamiać z ekonomią 

behawioralną, marginalnie odwołuje się do paradygmatu ewolucji, co potwierdzają ostatnie książki znaczących 

przedstawicieli tego nurtu: D.Kahnemana (2012), R.H.Thalera i C.S.Sunsteina (2013), a także R.H.Thalera (2018). 

Ostatnio pojawiły się opinie o konieczności większego uwzględnienia przez perspektywę ewolucyjną teorii ludzkich 

zachowań i poznania (Schubert 2014; Nelson 2016; Markey-Towler 2018; Polowczyk 2018). Pojawiają się także prace 

popularyzatorskie, które łączą podejście ewolucyjne i behawioralne, np. E.D.Beinhocker (2007), M.Shermer (2009), 

Y.N.Harari (2018).  

Celem poniższych rozważań jest dokonanie postępu w badaniach teorii ekonomicznych i wykazanie potrzeby 

połączenia nurtów ekonomii ewolucyjnej i behawioralnej z uwzględnieniem nadrzędności tej pierwszej. Ponadto 

zwrócono uwagę na możliwości i celowość syntezy ekonomii głównego nurtu i ekonomii ewolucyjnej. Podstawą dyskusji 

będzie literatura przedmiotu. Rozważania osadzone są w koncepcji analizy teoretycznej wykorzystującej wnioskowanie 

logiczne, analizę krytyczną i techniki porównawcze.  

Niewątpliwie znaczenie ekonomii behawioralnej umocniły nagrody Nobla dla D.Kahnemana, a potem R.H.Thalera, 

a także G.A.Akerlofa i R.J.Shillera, a wcześniej H.A.Simona. Wypada też przypomnieć często cytowaną definicję 

ekonomii sformułowaną przez L.Ch.Robbinsa z 1932r. (1935, s.16): „Ekonomia jest nauką, która bada zachowania  

człowieka jako związku między celami i ograniczonymi środkami mogącymi mieć alternatywne zastosowania”. Pierwsza 

część jego definicji wskazuje na znaczenie badania zachowań człowieka. Jest to także stały element wielu współczesnych 

definicji ekonomii jako nauki. Możemy zatem przyjąć, że we współczesnej ekonomii jest pewien konsens co do tego, iż 

podstawowym podmiotem ekonomii jako dyscypliny naukowej jest człowiek i jego zachowania związane z szeroko 

rozumianymi działaniami gospodarczymi. 

Przez bardzo długie dekady obowiązującym paradygmatem ekonomii głównego nurtu był model człowieka ściśle 

racjonalnego Homo oeconomicus. Znaczącym wydarzeniem podważającym ten paradygmat była teoria perspektywy 

D.Kahnemana i A.Tversky’ego (1979). Kahneman (2002) przeniósł na grunt ekonomii koncepcje psychologiczne dwóch 

systemów myślenia określanych jako System 1 i System 2. System 1 nazywany jest szybkim, intuicyjnym, emocjonalnym 

lub automatycznym. System 2 określany jest jako powolny, refleksyjny lub analityczny. System 1 oparty jest na 

wrodzonych, ewolucyjnie ukształtowanych heurystykach i naturalnych skłonnościach pomagających w przetrwaniu. 

Nasze mózgi nie lubią analitycznych rozważań („są leniwe”). Ma to swoje uzasadnienie, ponieważ kora mózgowa, czyli 

ewolucyjnie najnowsza część naszych mózgów specjalizująca się w myśleniu analitycznym, zużywa bardzo dużo energii.  

W ostatnich dwóch dekadach, na podstawie obserwacji i badań eksperymentalnych, powstał cały katalog owych 

„szybkich” skłonności, nazywanych często błędami kognitywnymi (cognitive biases) (Polowczyk 2012). Termin „błąd 

kognitywny” nie jest jednak trafnym określeniem, tak jak niewłaściwą koncepcją w tym kontekście jest dychotomia: 

racjonalny–nieracjonalny. Nieracjonalnymi często nazywa się decyzje (zachowania) wynikające z Systemu 1 (np. Ariely 

2009a, 2009b; Aumann 2019). Należy jednak pamiętać, że zachowania te są efektem długiego ewolucyjnego procesu 

doboru naturalnego, który zapewniał przetrwanie najlepszych jednostek. Nie można zatem nazywać ich nieracjonalnymi, 

ale raczej intuicyjnymi, emocjonalnymi, czy wrodzonymi (Polowczyk 2009c).   .      

Podstawy teorii ewolucji 



W tej części podejmiemy próbę odpowiedzi na podstawowe pytanie czym jest ewolucja. Czy jako proces zmian 

długookresowych ma jakieś cechy specyficzne? Czy możemy mówić o prawach ewolucyjnego rozwoju? Te pytania nie 

doczekały się jeszcze zadawalających opracowań. Teoria ewolucji Ch.Darwina z 1859 roku zapoczątkowała wielki 

przełom w nauce. Według Darwina wszystkie gatunki istniejące w przyrodzie pochodzą od wcześniejszych form, a 

głównym prawem ewolucji jest proces doboru naturalnego. Współczesna synteza ewolucji, która dokonała się w połowie 

XX wieku potwierdziła wnioski Darwina co do tego, że podstawowym mechanizmem ewolucji jest proces ciągłych 

zmian, których kumulacja powoduje nieustanne wyłanianie się szeroko rozumianych nowości. W swojej współczesnej 

formie odkrycia naukowe Darwina są nie tylko teorią wyjaśniającą różnorodność biologiczną, ale także unifikującą nauki 

społeczne (Gintis 2007; Wilson 2002). 

A.Smith pisząc swoje główne dzieło w 1776 roku miał świadomość, że człowiek jest częścią ziemskiej przyrody i 

najbardziej społecznie rozwiniętym przedstawicielem świata zwierząt (2007, t.1, s.19, 94, 173). Zdawał sobie sprawę z 

procesów rozwojowych, które prowadziły od epoki myślistwa, zbieractwa, rolnictwa do współczesnych mu początków 

rewolucji przemysłowej. Zachwycał się doskonałością tego ruchu w kierunku coraz większego dobrobytu ludzkości. Nie 

znał jednak jeszcze pojęcia ewolucji w sensie Darwina i za głównego sprawcę procesów rozwojowych uważał Boga 

nazywając go najczęściej Naturą. Gdyby wszystkie zwroty odwołujące się do Natury (lub Stwórcy) w dziele Smitha 

zastąpić terminem „ewolucja”, to uzyskałoby bardzo współczesny wymiar (Polowczyk 2010). 

Kolejne prace ukazujące się w ostatnich trzech dekadach XX wieku, m.in. J. Hollanda (1975), S. Kauffmana (1993) i 

E.Beinhockera (2007), przyczyniły się do powstania ogólnej teorii systemów ewolucyjnych, której fundamentem jest 

trójfazowa formuła: poszukiwanie (zmienność, różnicowanie, mutacja) - selekcja - rozpowszechnianie (dziedziczność, 

replikacja, utrwalanie). Ten sam proces, który kieruje wzrostem złożoności biosfery, kieruje wzrostem złożoności 

każdego innego systemu ewolucyjnego, w tym ekonosfery. Przywykliśmy do myślenia o ewolucji w kontekście 

biologicznym. Tymczasem współczesna ogólna teoria systemów ewolucyjnych traktuje ją jako coś znacznie bardziej 

ogólnego: jako uniwersalny algorytm, którego podstawą jest powyższa trójstopniowa formuła. 

Systemy zarówno społeczno-gospodarcze, jak i biologiczne są subklasami bardziej ogólnej i uniwersalnej klasy 

systemów ewolucyjnych. Dlatego naukowcy uważają, że istnieją ogólne prawa systemów ewolucyjnych (Holland 1975). 

Podobnie jak grawitacja, ewolucja jest uniwersalnym procesem, co oznacza, że jej przebieg jest podobny zarówno w 

organizmach biologicznych, jak i organizacjach społeczno-ekonomicznych. 

Przyjmuje się, że systemy ewolucyjne należą do złożonych systemów adaptacyjnych (complex adaptive systems). W 

takich systemach, interakcje zachodzące na poziomie mikro prowadzą do ujawniania się pewnych prawidłowości na 

poziomie makro. W systemie ewolucyjnym zwycięzcami są wszyscy ci, którym udaje się przetrwać. Tak jest w przyrodzie 

i tak jest w ekonosferze.  

D.Dennett (1995, s.28-34, 48-60) nazwał ewolucję metodą „kreowania projektów bez projektanta” (ang. creating 

design without designer). Ewolucja kreuje „projekty” w procesie prób i błędów. Według Dennetta ewolucja jest 

algorytmem badawczym „znajdowania igieł dobrego zamiaru w stogach siana możliwości”. Ewolucja jest efektywnym 

procesem kreowania innowacji poprzez znajdowanie najbardziej dopasowanych projektów w ogromnej przestrzeni 

potencjalnych projektów, ponieważ angażuje poszukiwania równoległe. W efekcie, każdy członek populacji prowadzi 

swój indywidualny eksperyment poszukiwawczy. Proces ewolucji nigdy się nie zatrzymuje, ponieważ otoczenie ulega 

zmianom. Ewolucyjne poszukiwania nigdy się nie kończą. Systemy ewolucyjne nie mają trwałej równowagi, ponieważ 

zastój jest równoznaczny z zagładą. 

Proces ewolucji ma charakter oddolny (bottom-up). Nie jest to proces doskonały i zawsze przebiegający tak samo. 

Czasami pojawiają się w nim przypadkowe błędy i zakłócenia. Ewolucja jest cykliczna (ang. recursive). Wyniki jednego 

cyklu są danymi wejściowymi dla cyklu następnego. Początek i koniec cyklu są pojęciami umownymi i w trakcie ewolucji 

trudno je zauważyć. Właściwie można je ocenić tylko ex post.  

Procesy zmian społeczno-gospodarczych są konsekwencją ogólnych procesów ewolucyjnych. W przyszłości może 

się zrealizować idea konsiliencji (jedności) nauk wokół nauk przyrodniczych, o której pisał O.E. Wilson (2002). W ten 

oto sposób nauki społeczne mogą uzyskać zupełnie nowe podstawy, które wzmocnią ich status naukowy. Ewolucjonizm 

ma zatem potencjał megaparadygmatu naukowego. 

Propozycję ewolucyjnej teoretycznej ramy dla integracji nauk behawioralnych przedstawił H. Gintis (2007). Według 

niego, nauki behawioralne obejmują nauki ekonomiczne, biologię, antropologię, socjologię, psychologię, nauki 

polityczne, a także ich subdyscypliny, w tym m.in. neuronaukę, archeologię, czy paleontologię. Każda z tych dyscyplin 

bada zachowanie człowieka, chociaż ich modele nie są kompatybilne. Konieczne jest podjęcie wysiłków w celu integracji 

nauk społecznych (Polowczyk 2009a) w oparciu o teorię ewolucji, zarówno genetycznej jak i kulturowej (Gintis 2007). 

Jeżeli przyjmiemy, że człowiek jest częścią przyrody i najbardziej rozwiniętą formą życia na Ziemi, to możemy 

założyć, że ewolucja biologiczna stanowi podstawę procesów ewolucyjnych, którymi zajmują się inne dziedziny 

naukowe. Warunki brzegowe ewolucji biologicznej wyznaczają prawa chemii i fizyki, które to dyscypliny są podstawowe 

względem biologii. Zmiany form życia są szczególnym przypadkiem ewolucji układów dynamicznych świata chemii i 

fizyki (Kauffman 2000, s.35; Błaszak 2013, s.36). 

W związku z powyższym, gdyby „taśmy życia” można było powtórzyć, to jest duże prawdopodobieństwo, że efekty 

byłby podobne. Są liczne dowody ze świata przyrody pokazujące, że rozwój organizmów żywych w izolowanych od 

siebie obszarach, przebiegał w podobny sposób (Błaszak 2013, s.35). Na poziomie szczegółów morfologicznych różne 

formy życia mogą być odmienne w różnych scenariuszach rozwoju „taśm życia”. O różnicach decyduje przypadek, 

czynnik losowy, który zmienia, przyspiesza lub opóźnia procesy ewolucyjne. Procesy ewolucyjne mają charakter 

adaptacyjno-konwergentny. Oznacza to, że w podobnych warunkach otoczenia, choć w izolacji przestrzennej, prowadzą 



do podobnych rezultatów. Tak jest z rozmaitymi formami świata przyrody (roślin, zwierząt, itp.), jak i z artefaktami 

będącymi efektem działalności człowieka (narzędziami, zwyczajami, religiami, itp.).   

Podsumowując powyższe wywody możemy postawić hipotezę, że istnieją ogólne prawa systemów ewolucyjnych. 

Ewolucja jest uniwersalnym schematem rozwoju. Działa podobnie w organizmach biologicznych, jak i organizacjach 

społecznych i gospodarczych. Nie jest procesem w pełni deterministycznym. Jest narażona na zakłócenia losowe 

(przypadki). Biorąc pod uwagę powyższe wywody paradygmat ewolucji w naukach społecznych można przedstawić w 

następujących punktach209:  

1) Życie na Ziemi rozwija się w sposób stopniowy, od czasów powstania naszej planety, tj. od ponad 4 mld lat. 

2) Człowiek (Homo sapiens) jest efektem tych procesów. Człowiek jest zatem częścią przyrody. 

3) Systemy biologiczne jak i systemy społeczne są subklasami uniwersalnej klasy systemów ewolucyjnych. 

4) Systemy ewolucyjne należą do złożonych systemów adaptacyjnych. 

5) W takich systemach, interakcje zachodzące na poziomie mikro prowadzą do ujawniania się pewnych 

prawidłowości na poziomie makro, a zatem procesy makro są skumulowanym efektem procesów mikro. 

6) Ewolucja jest uniwersalnym schematem opisującym procesy zmienności i ma swoje reguły. 

7) Uniwersalny schemat ewolucyjny składa się z trzech podstawowych faz: poszukiwania, selekcji i 

rozpowszechniania. 

8) Ewolucja nie jest procesem w pełni deterministycznym, ponieważ jest podatna na zakłócenia losowe 

(przypadki). 

9) Ewolucja jest cykliczna: koniec jednego cyklu jest początkiem kolejnego. 

10) Efekty ewolucji możemy najpełniej opisać ex post. 

11) Podstawowym kryterium ewolucyjnego sukcesu jest przetrwanie, także w formie następnych pokoleń. 

12) Procesy ewolucyjne mają charakter adaptacyjno-konwergentny. 

13) Warunki brzegowe procesów ewolucyjnych wyznaczane są przez prawa chemii i fizyki - dyscyplin 

podstawowych względem biologii. 

14) Procesy ewolucyjne nie mają celu, ale mają kierunek wyznaczony przez warunki brzegowe. 

15) W efekcie „taśmy niezależnego ewolucyjnego rozwoju”, przy podobnych warunkach brzegowych, prowadzą do 

podobnych efektów końcowych. 

 

Co napędza ewolucję 

Jak już wspomnieliśmy, A.Smith nie posługiwał się terminem ewolucji. Miał jednak świadomość procesów rozwojowych 

ludzkości od epoki myślistwa do współczesnych mu początków rewolucji przemysłowej. Obserwował z bliska pierwsze 

zastosowania silnika parowego. Według Smitha (1989, s.271), gospodarka napędzana jest przez złudne przekonanie, że 

dobrobyt przynosi szczęście: „przyjemności czerpane z bogactwa i znaczenia uderzają wyobraźnię jako coś znakomitego, 

pięknego i szlachetnego, zdobycie czego warte jest wszelkiego wysiłku i niepokoju,  który jesteśmy gotowi podjąć dla 

tego celu”. I zaraz dodaje: „dobrze się składa, że natura w ten sposób wmawia nam te cuda o sobie. Właśnie to bałamuctwo 

porusza i utrzymuje w nieustannych obrotach przedsiębiorczość gatunku ludzkiego. Właśnie to najpierw pchnęło ludzi 

do uprawiania ziemi, do budowania domów, do zakładania miast i państw oraz do wynalezienia i ulepszenia wszelkich 

nauk i sztuk, które uszlachetniają i upiększają życie ludzkie, które całkowicie zmieniły powierzchnię ziemi.” Można 

zatem uznać, że według A.Smitha, podstawową siłą napędową postępu ludzkości jest dążenie do szczęścia, którego 

ekwiwalentem jest bogactwo, czy jak mówimy współcześnie: dobrobyt. 

Motyw wyróżniania się poprzez status majątkowy pojawił się w teorii „widocznej konsumpcji” (conspicuous 

consumption) T.Veblena (2008). Według Veblena, ludzie dążą do uwidocznienia swojego poziomu życia za pomocą owej 

„widocznej konsumpcji”. Ten rodzaj konsumpcji wywodzi swoją wartość nie tyle z faktycznej wartości konsumpcji, ale 

z faktu, że pozwala ludziom odróżnić się od innych. Z kolei według A.Maslowa (2006) potrzeby człowieka tworzą stałą 

hierarchię, decydującą o kolejności ich zaspokajania: potrzeby zajmujące wyższą pozycję w hierarchii aktywizują się 

dopiero wtedy, gdy zostają zaspokojone potrzeby podstawowe: „Człowiek jest istotą wymagającą i rzadko, z wyjątkiem 

krótkich chwil, osiąga stan pełnego zaspokojenia. Jeśli jedno pragnienie zostaje zaspokojone, to na jego miejsce pojawia 

się inne. Kiedy z kolei to jest zaspokojone, jeszcze inne wysuwa się na pierwszy plan itd.” (Maslow 2006, s.52) . 

Poglądy Maslowa mają wiele wspólnego z koncepcjami J.A.Schumpetera (1960, s.149), według którego motywem 

działań przedsiębiorcy jest nie tylko chęć uzyskania dla siebie korzyści materialnych i zaspokojenia swych potrzeb 

konsumpcyjnych, ale także zdobycia satysfakcjonującej pozycji społecznej, osiągnięcia poczucia władzy i niezależności, 

oraz „pragnienie zdobywania: chęć do walki, do okazania swojej wyższości nad innymi, do zwyciężania nie dla jego 

owoców, lecz dla samego zwyciężania. Na koniec, istnieje radość tworzenia, dokonania czegoś lub po prostu ćwiczenia 

swej energii i pomysłowości”. 

Rozpowszechnianie innowacji  jest wzmacniane przez naturalną skłonność do naśladownictwa nazywaną też 

instynktem stadnym (herding instinct). Przejawia się ona w przejmowaniu „najlepszych praktyk biznesowych” (np. w ten 

sposób powstają klastry), w działaniu rynków finansowych, czy w zakupach produktów uważanych za nowoczesne lub 

modne, a nawet w rozwoju badań naukowych.  

                                                 
209 Poniższe zestawienie jest efektem dyskusji prowadzonych podczas interdyscyplinarnego seminarium 

poznańskiego środowiska akademickiego „Paradygmat ewolucji w naukach społecznych” działającego od 2015 roku 

(zob. Podejście ewolucyjne w naukach społecznych, 2018). 



Niewątpliwie głównym napędem ewolucji jest rozwój nauki i techniki. Po epoce pary nasza cywilizacja przeszła do 

epoki elektryczności, a obecnie do epoki cyfryzacji. Następuje transformacja źródeł energii w kierunku źródeł 

odnawialnych (słońce, wiatr, woda). Prawo G.Moore’a wyjaśnia wykładniczy postęp w technologiach cyfrowych, które 

mają powszechne zastosowanie we wszystkich branżach i zmieniają style życia całych społeczeństw (Bauer, Veira i Weig 

2013; Kurzweil 2016). Każdy nowy wynalazek zwiększa możliwości kombinacji czynników produkcji i innowacji, 

zgodnie z koncepcją Schumpetera.    

I wreszcie ważny jest czynnik demograficzny. Ludność na Ziemi przyrasta w tempie wykładniczym. W ciągu stu lat 

liczba ludności wzrosła o prawie 6 mld (od 2 mld w początkach lat 20-stych ub.wieku do prawie 8 mld obecnie). W 

równie wykładniczym tempie rośnie liczba ludzi dobrze wykształconych, umiejących porozumiewać się i współpracować 

za pomocą Internetu. Ośrodki badawcze zatrudniają miliony ekspertów pracujących nad kolejnymi innowacjami 

prowadząc owe wspomniane wcześniej równoległe poszukiwania „igieł w stogu siana możliwości”. 

 

Dylemat myśliwego. Czy ewolucja prowadzi do optymalizacji? 

Ważnym pytaniem w badaniach procesów ewolucyjnych jest czy i w jakim stopniu prowadzą one do optymalizacji 

określonej funkcji celu. Jest to kluczowy problem w zarówno w teorii biologii jak i ekonomii. Część wpływowych 

badaczy (m.in. Aumann 2019) podziela pogląd Dawkinsa (1982, s.189), że jednostki nie dążą świadomie do 

maksymalizacji czegokolwiek, ale zachowują się tak, jakby (as if) maksymalizowały. Jeżeli zasoby są ograniczone, to 

sprawność jednostki zależy nie tylko od jej własnych działań, ale także od działań innych aktorów. Dotyczy to nie tylko 

biologii, ale także nauk społecznych, a zwłaszcza ekonomii (Lehmann, Alger i Weibull 2015). 

Osiągnięcia ziemskiej cywilizacji były możliwe dzięki współpracy członków społeczeństw, począwszy od 

wzajemnego wspierania się w ramach jednego plemienia, a skończywszy na kooperacji między społeczeństwami, 

państwami i korporacjami w skali globalnej. Współpraca (szczególnie długoterminowa) opiera się na wzajemnym 

zaufaniu wszystkich uczestniczących w niej stron. Literatura przedmiotu wskazuje na duże znaczenie czynników 

psychologicznych dla rozwijania relacji współpracy, co w minionych trzech dekadach wsparła teoria gier (Camerer 1985; 

Polowczyk 2012; Kliber 2018).  

Podstawą teorii gier jest założenie, że uczestnicy (agenci) są zdolni do przewidywania działań innych uczestników. 

Teoria ta wyjaśnia fenomen obustronnych korzyści za pomocą koncepcji gier o sumie dodatniej (win-win), w których 

kooperacja przynosi efekt synergii. Kooperacja o dodatniej sumie pomaga w przetrwaniu i jest szeroko wykorzystywana 

m.in. w biologicznej ewolucji. Problemem tym zajmował się noblista J.Nash, który badał dlaczego dwie strony kontraktu 

dochodzą do porozumienia. Nash [1950] stwierdził, że dwie lub więcej stron dzielą zyski z wymiany zależnie od tego, 

jak wyceniają wartość swoich korzyści z transakcji, a także jakie posiadają alternatywy. Każdy dba o swoją najlepszą 

korzyść, a transakcja jest robiona w punkcie, w którym nikt nie ma chęci zmiany pozycji, przy danych działaniach drugiej 

strony. Jest to tzw. punkt równowagi Nasha. 

Często przytaczanym przykładem gry o dodatnej sumie jest tzw. dylemat więźnia (np. Poundstone 1992). Wielu 

autorów, np. Beinhocker (2007, rozdz.10) traktuje ten dylemat jako kluczowy dla zrozumienia procesów kooperacji 

między uczestnikami ekonosfery. Pokazuje przyczyny współpracy między dwoma uczestnikami, a więc w najmniejszej 

możliwej skali społecznej. Dylemat więźnia daleki jest w swoich założeniach od realnego świata gospodarki. W realiach 

wolnorynkowych gracze-konkurenci nie są od siebie izolowani. Przeciwnie, mogą komunikować się ze sobą, negocjować 

i uzgadniać szczegóły ewentualnej współpracy. Sami decydują jak, kiedy, gdzie i z kim będą realizować swoje cele. 

Szukając najdawniejszych ewolucyjnych „projektów biznesowych” dochodzimy do polowań prymitywnych myśliwych 

sprzed 2 mln lat. Codzienna „praca” hominida-myśliwego (w dużym uproszczeniu) polegała na zdobywaniu pożywienia 

dla całej rodziny. Dwaj myśliwi zgodnie współpracując mogli upolować więcej, niż gdyby każdy z nich polował 

samotnie. Jeżeli jednak, podczas podziału zdobyczy, jeden z myśliwych tracił ochotę na współpracę i siłą zabierał całą 

upolowaną zdobycz lub jej większą część, to drugi – nastawiony na współpracę, był poszkodowany. Przed następnym 

polowaniem, ten nastawiony na kooperację musiał zastanowić się, czy dalsza współpraca z nielojalnym partnerem mu się 

opłaca. Tego typu dylemat musiał towarzyszyć naszym przodkom na co dzień. Będziemy go zatem nazywać dylematem 

myśliwego, co dobrze wpisuje się w koncepcję ewolucji. 

Na podstawie porównań kilkunastu rywalizujących ze sobą algorytmów komputerowych udowodniono (Axelrod 

1997), że najlepszą regułą w iteracyjnych grach dwustronnych (np. dylemat myśliwego) jest strategia wet-za-wet (tit-for-

tat) opracowana przez A.Rapoporta, psychologa i matematyka. Reguły strategii wet-za-wet są bardzo proste. Pierwszy 

ruch powinien być zawsze kooperatywny, a każda następna reakcja powinna być lustrzanym odbiciem bezpośrednio 

poprzedzającej decyzji przeciwnika: kooperacyjna na przyjazne działania rywala, albo konkurencyjna, jeżeli jego 

działania mają taki właśnie charakter. Wet-za-wet jest zatem strategią opartą na odwzajemnianiu. Jest jednocześnie 

dowodem na efektywność naturalnych procesów ewolucji. Skłonności do odwzajemniania wzmacniały się w na 

przestrzeni setek tysięcy lat. W ten sposób naturalne procesy ewolucyjne wyposażyły ludzkość w intuicyjne, 

samoobronne reakcje pomagające w przetrwaniu. 

Ewolucja sprawiła, że jesteśmy naturalnie ukierunkowani na kooperację i uzyskiwanie efektów gier o sumie dodatniej. 

Jesteśmy „wyposażeni” we wrażliwość na oszustwa i oczekiwanie sprawiedliwości. Ewolucja wyposażyła nas w 

intuicyjne wyszukiwanie punktów równowagi Nasha i detektory sprawiedliwości, umożliwiające grupom ludzi 

formułowanie koalicji przeciwko oszustom i nadmiernym indywidualistom (free riders). 

Wykorzystanie osiągnięć neuronauki  

Neuronauka, nazywana także neurobiologią, jest interdyscypliną naukową zajmującą się badaniem układu nerwowego. 

Wyniki badań nad ludzkim mózgiem są coraz częściej wykorzystywane w naukach społecznych, a w tym: marketingu, 

finansach, ekonomii, czy zarządzaniu. W związku z tym, że ośrodki podejmowania decyzji są umiejscowione w 



centralnym systemie nerwowym i mózgu, ekonomiści powinni z zainteresowaniem przyjąć możliwość eksploatacji 

osiągnięć neuronauki behawioralnej. Wiedzę tę wykorzystuje już m.in. neuroekonomia, neuromarketing, neurofinanse, 

czy neurostrategia (Noga 2017). 

Postępy w neurologii umożliwiają poznanie aktywności mózgu podczas podejmowania decyzji. Badacze coraz 

częściej wykorzystują wiele metod jednocześnie, np. łączą modelowanie matematyczne, symulację komputerową, 

eksperymenty behawioralne, badania polowe, czy skanowanie mózgu. Dzięki temu uzyskują wielość perspektyw dla tego 

samego zjawiska, a teorie sprzed lat uzyskują dodatkowe wyjaśnienia. 

Przedstawione powyżej odwzajemnianie, kluczowe w dylemacie myśliwego, może przyjmować dwie skrajne formy: 

wdzięczności i zemsty. E. Fehr i S. Gachter (2000) przeprowadzili szereg eksperymentów pokazujących, jak czerpiemy 

satysfakcję z karania osób zachowujących się nieuczciwie i jak możliwość karania ogranicza egoistyczne zachowania, a 

także powoduje wzrost kooperacji. Podczas badań procesów zemsty, mózgi uczestników eksperymentów były 

skanowane. Okazało się, że aktywność mózgu podczas karania była skoncentrowana w ciele prążkowanym (striatum). 

Jest to część mózgu związana z doświadczaniem nagradzania. A zatem, decyzja o ukaraniu np. nielojalnego lub chciwego 

partnera wiąże się z uczuciem satysfakcji. Stąd zapewne ludowe powiedzenie, że „zemsta jest słodka”.  

Uniwersalność postaw silnego odwzajemniania została stwierdzona u różnych grup ludzi, od współczesnych 

społeczeństw industrialnych po plemiona myśliwsko-zbieracze. Trwa debata, na ile są one genetyczne, a na ile kulturowe. 

Są silne dowody na pochodzenie genetyczne. Została odkryta biochemiczna podstawa dla takich zachowań – oksytocyna, 

hormon mózgu, który odgrywa kluczową rolę w generowaniu uczuć zaufania i wspiera kooperację wśród ludzi. Na 

podstawie badań eksperymentalnych okazało się, że poziom oksytocyny wzrasta, kiedy człowiek orientuje się, że ktoś 

obdarza go zaufaniem. Tej ogólnej prawidłowości podlega 98% badanych ludzi. A zatem, to prawdopodobnie oksytocyna 

stanowi społeczne „spoiwo” i umożliwia tworzenie ekonosfery (Zak 2017). 

Badania sugerują, że pragnienie rewanżu, nawet jeżeli wiąże się z poniesieniem kosztów, ma biologiczne 

uzasadnienie, ponieważ zwiększa prawdopodobieństwo przetrwania. To z kolei potwierdza tezę, że mózgi wszystkich 

zwierząt są tak zbudowane, aby sprawiać przyjemność swoim właścicielom, kiedy ci robią coś, co ma istotne znaczenie 

dla ich przetrwania (np. jedzenie, seks). Odpowiada za to neuroprzekaźnik dopamina (Haidt 2014, s.127-128; Aumann 

2019). 

Większość podejmowanych przez ludzi decyzji opiera się na reakcjach emocjonalnych wykorzystujących heurystyki 

(System 1), nie zaś na szczegółowej analizie (System 2). Badania prowadzone przez neuronaukę pozwoliły uzyskać 

znaczne lepsze zrozumienie tego, w jaki sposób ludzie podejmują decyzje. Emocje są wynikiem określonych procesów 

biochemicznych. Nasze uczucia są raczej biochemicznymi mechanizmami, których używają wszystkie stworzenia, aby 

szybko obliczać prawdopodobieństwo przetrwania i reprodukcji (od wyboru jedzenia po wybór partnerów) . Ludzka 

intuicja jest w rzeczywistości rozpoznawaniem wzorców i kształtuje się przez doświadczenie. Biochemiczne algorytmy 

ludzkiego mózgu nie są doskonałe. Opierają się na heurystykach, które z pewnym opóźnieniem dostosowują się do 

nowych warunków stwarzanych przez środowisko (Harari 2018, s.40). 

Emocje nie są przeciwstawieniem racjonalności, ale są odbiciem racjonalności ewolucji. Uczucia o charakterze 

moralnym (oburzenie, poczucie winy, przebaczenie) wywodzą się z mechanizmów układu nerwowego, które rozwinęły 

się w celu umożliwienia współpracy w grupie. Wszystkie te biochemiczne algorytmy doskonaliły się w ciągu milionów 

lat ewolucji poprzez dobór naturalny. Podobnie jak wszystkie gatunki, „homo sapiens używa emocji do szybkiego 

podejmowania decyzji dotyczących życia i śmierci. Gniew, strach i pożądanie dziedziczymy po przodkach, z których 

każdy pozytywnie przeszedł najsurowsze testy kontroli jakości, czyli test doboru naturalnego” (Harari 2018, s.74-87). 

Noblista R.J.Aumann (2016) zwraca uwagę na potrzebę zrozumienia ludzkiej świadomości, która jest ciągle wielką 

niewiadomą dla nauki. Umożliwia działanie poprzez impulsy (bodźce) w następujący sposób: impulsy tworzą pragnienie 

i są podstawową siłą napędową do działania. Są trzy podstawowe potrzeby życiowe: żywienie, reprodukcja i 

samozachowanie. Każda z tych trzech podstawowych potrzeb wymaga wykonywania złożonych zadań, szczególnie w 

przypadku ludzi. Świadomość umożliwia działanie impulsów, które motywują jednostkę do samodzielnego wykonywania 

zadań. Rozważmy kolejno trzy podstawowe potrzeby.  

Pokarm jest potrzebny do zapewnienia niezbędnych składników dla funkcjonowania organizmu. Jednak ludzie nie 

jedzą z tego powodu. Jedzą, ponieważ są głodni i/lub dlatego, że lubią jeść. Głód jest bolesny, a jedzenie jest przyjemne. 

Oba te impulsy stanowią zachęty do spożywania żywności. I są możliwe dzięki świadomości. Bez świadomości impulsy 

nie mogą działać. Pozyskiwanie jedzenia nie jest łatwe współcześnie. Wymaga wielu zabiegów, a w szczególności 

zdobycia pieniędzy na zakup żywności, jak i na wyposażenie kuchni. To, co sprawia, że cały ten proces działa, to bodźce: 

głód i radość z jedzenia. Bodźce nie mogą działać bez świadomości. 

Do reprodukcji niezbędny jest seks będący motorem procesu ewolucyjnego. Ale ludzie nie uprawiają seksu z tego 

powodu. Uprawiają seks, ponieważ lubią to. Przyjemność jest zachętą do seksu. I jest to możliwe dzięki świadomości. 

Uprawianie seksu, podobnie jak zdobywanie jedzenia, jest bardzo skomplikowane: Tym, co sprawia, że wszystko to 

działa, jest impuls: przyjemność z seksu lub popęd seksualny. Motywacja ta nie może działać bez świadomości. 

Impulsem samozachowania (self-preservation) jest zjawisko bólu. Ból zwraca uwagę na problem w ciele, na coś, z 

czym należy się uporać. Ludzie, którzy nie odczuwają bólu, mają poważne kłopoty i zwykle nie przeżywają długo. Ból 

odczuwamy dzięki świadomości. Samozachowawczość (w tym samoobrona), podobnie jak zdobywanie pożywienia i 

seksu, jest bardzo złożonym procesem, który jest możliwy dzięki impulsom. Motywacją jest tutaj chęć pozostania przy 

życiu. Bez świadomości byłoby to niewmożliwe. 

Celem - funkcją ewolucyjną - świadomości jest umożliwienie działania bodźców. Zachęty zwykle działają pośrednio, 

wykorzystując upodobania, takie jak głód, ból, radość z jedzenia i seksu. Nie jemy dla samego jedzenia, ani nie 

uprawiamy seksu tylko dla samego rozmanżania się. Aby więc skutecznie zaspokoić nasze podstawowe potrzeby, natura 



wyewoluowała świadomość. Należy podkreślić, że wszystkie trzy potrzeby wymienione przez Aumanna związane są z 

przetrwaniem (jedzenie i samozachowanie) oraz zachowaniem gatunku w przyszłości (seks). 

Próba syntezy ekonomii głównego nurtu i ekonomii behawioralnej 

Ekonomia głównego nurtu (mainstream economic, ME) jest oparta na założeniu, że ludzie działają najlepiej jak tylko 

mogą w swoim egoistycznym interesie. Obowiązująca ciągle doktryna ekonomii głównego nurtu opiera się na 

aksjomacie, że człowiek gospodarujący (homo oeconomicus) zachowuje się racjonalnie. Jest doskonałym kalkulatorem 

optymalizującym decyzje i pozbawionym emocji: nie ulega nastrojom, nie jest chciwy, nie ma pasji ani pokus210. Krytyka 

homo oeconomicus co jakiś czas powtarza się w nowych okolicznościach i wersjach (m.in. Leibenstein 1985; Thaler 

2000; Simon 2005; Wojtyna 2008; Hockuba 2008; Polowczyk 2009b). 

Z kolei ekonomia behawioralna (behavioral economics, BE) utrzymuje, że ludzie działają głównie na podstawie 

behawioralnych reguł zdroworozsądkowych (rules of thumb). Aumann (2019) zaproponował syntezę obu nurtów, według 

której ludzie rzeczywiście działają według szybkich reguł, które zwykle dają dobre efekty, chociaż mogą zawodzić w 

pewnych nietypowych warunkach. Przez znaczną część XX wieku hipoteza racjonalności była kwestionowana lub 

modyfikowana w taki czy inny sposób. H.A.Simon (1947) zasugerował pojęcie satysfakcji: ludzie nie maksymalizują, 

ale szukają jedynie akceptowalnego poziomu użyteczności i w tym celu używają heurystyk zamiast obliczać optima. Z 

kolei M.Friedman (1966) ogłosił doktrynę „jak gdyby” (as if): ludzie nie optymalizują świadomie, ale działają tak, jakby 

to robili. W eksperymentach laboratoryjnych takich jak gra ultimatum (Guth, Schmittberger and Schwarze 1982) badani 

systematycznie odstępują od maksymalizacji użyteczności211. Zwieńczeniem tych koncepcji jest ekonomia behawioralna 

(BE), która skupiła się na systematycznym badaniu odstępstw od racjonalności reprezentowanej przez homo oeconomicus 

w czym mieli szczególny udział trzej autorzy: Kahneman, Tversky i Thaler. 

Ekonomia głównego nurtu (ME) wykorzystuje modele matematyczne do badania, w jaki sposób podmioty 

gospodarcze (konsumenci, producenci, itp.) powinny postępować zgodnie ze swoimi interesami. Domniemane założenie 

jest takie, że w prawdziwym świecie możemy zrobić to, co sugerują rozwiązania owych model. W przeciwieństwie do 

ME, większość badań BE nie używa zaawansowanej matematyki. Wykorzystuje głównie analizy logiczne do 

wnioskowania na podstawie wyników ankiet i eksperymentów laboratoryjnych. Bada jak ludzie się zachowują w 

rzeczywistości, a nie jak powinni się zachowywać. W ankietach uczestnicy są pytani, jak postąpiliby w określonych 

sytuacjach, a w eksperymentach polowych lub laboratoryjnych obserwuje się ich działanie. Na tej podstawie 

zidentyfikowano i usystematyzowano dziesiątki heurystyk, czyli naturalnych skłonności, opisanych w literaturze (np. 

Polowczyk 2012; Orlik 2017). 

Według Aumanna (2019), pomimo uznanych osiągnięć BE popartych nagrodami Nobla, racjonalność pozostaje 

centralnym paradygmatem ME. Jednocześnie wyzwanie, jakie stawia BE - a mianowicie, że ludzie często nie zachowują 

się zgodnie z kanonem racjonalności - nie zostało zadowalająco rozwiązane. Generalnie wielu badaczy skłania się ku 

poglądowi, że nie musimy rezygnować z idei homo oeconomicus. Należy go jedynie wyposażyć w reakcje emocjonalne 

(Haidt 2014, s.237; Polowczyk 2009b).  

Aumann (2019) przyjmując racjonalność ME jako tezę, a systematyczną emocjonalność BE212 jako jej antytezę, 

proponuje syntezę: racjonalność reguły. Zwykła racjonalność (odtąd: act-rationality) oznacza, że decydent wybiera akt 

maksymalizujący użyteczność spośród wszystkich aktów dostępnych w danej sytuacji. Natomiast w racjonalności reguły 

(odtąd: rule-rationality) ludzie nie maksymalizują poprzez czyny. Raczej przyjmują reguły zachowania, które dobrze 

sprawdzają się w zwykłych, naturalnie występujących sytuacjach. A następnie, podejmując decyzję, wybierają czyn 

                                                 
210 Jest to w dużym stopniu uproszczenie koncepcji A.Smitha, który zamiast słowa „egoizm” używał pojęcia „miłość 

własna” (self-love) będącego częścią boskiego porządku: „Natura zaleciła niewątpliwie każdemu człowiekowi, by przede 

wszystkim głównie troszczył się o siebie. Skoro zaś jest bardziej zdolny troszczyć się o siebie niż o innych ludzi, jest 

odpowiednie i słuszne, że powinien to robić. Każdy człowiek jest zatem bardziej zainteresowany sprawami, które go 

bezpośrednio dotyczą niż sprawami dotyczącymi innego człowieka.” (Smith 1989, s.121; Polowczyk 2009b). 
211 W grze ultimatum (ultimatum game) bierze udział dwóch graczy: A i B. Gracz A otrzymuje od prowadzącego 

grę pewną kwotę (np.10$) i powinien się nią podzielić z graczem B. Gra ma tylko jedną rundę. Gracze nie mają szansy 

na korekty decyzji. Jeżeli gracz B nie zaakceptuje podziału, to kwota ta przepada, ponieważ prowadzący grę zabiera 

pieniądze. Gracz A jest wystawiony na pokusę przejęcia jak największej kwoty. Działając w oparciu o zasadę 

racjonalności mógłby założyć, że gracz B jako homo oeconomicus zadowoli się nawet 1$, ponieważ lepiej jest mieć coś 

niż nic. W rzeczywistości jednak taki podział może naruszyć poczucie sprawiedliwości gracza B, który odrzuci taką 

propozycję, czyli zgodnie z regułami gry, prowadzący wycofuje 10$ i żaden z graczy nie wzbogaca się. Na tym gra się 

kończy. Zwróćmy uwagę na analogię z dylematem myśliwego. Jeżeli gracz B uzna, że podział dokonany przez gracza A 

jest niekorzystny, odwzajemnia się karząc go odebraniem mu 9$ (poprzez odmowę przyjęcia 1$), przy czym sam traci 

1$, co jest jednocześnie jego kosztem. Potwierdza się zatem reguła, że jesteśmy gotowi ponieść nawet pewne koszty, aby 

ukarać nielojalnego partnera. A przecież ten 1$ mógłby być zyskiem gracz B. Gra ta, bardzo popularna ze względu na 

swoją prostotę, pokazuje jednocześnie podstawowe naturalne skłonności emocjonalne: poczucie sprawiedliwości i 

odwzajemnianie. Zdecydowana większość uczestników tej gry, bez względu na pochodzenie kulturowe, dokonuje 

podziału 50/50, lub z nieznacznym odchyleniem od tego. 

     
212 Aumann (2019)  posługuje się terminem „irracjonalność” zamiast „emocje”.  



zgodny z przyjętą regułą. Zazwyczaj te czyny maksymalizują użyteczność w danej sytuacji, chociaż nie zawsze. Jednakże 

podstawą jest przyjęcie przez decydenta określonej reguły. 

Reguły nie są świadomie przyjmowane; ich przyjęcie wynika z ewolucyjnych sił genetycznych lub na podstawie 

uczenia się, świadomego lub podświadomego. W szczególności ewoluowały one, ponieważ zalecają optymalne 

zachowanie w zwykłych, często występujących sytuacjach. W wyjątkowych sytuacjach mogą one prowadzić do 

systematycznie gorszych wyników, ponieważ wówczas presje ewolucyjne nie mają zastosowania. 

Aumann (2019) przywołuje stwierdzenia ojców założycieli BE, Kahnemana i Tversky’ego, który sami zauważyli, że 

ogólnie heurystyki są dość przydatne, ale czasami prowadzą do poważnych i systematycznych błędów. BE tradycyjnie 

podkreśla, że „czasami” (sometimes) – heurystyki nie działają i prowadzą do systematycznych błędów. Ale ważniejsze 

są korzyści, które dają heurystyki opisywane przez BE. Aumann podaje szereg znanych przykładów opisanych przez BE 

na potwierdzenie swojej koncepcji racjonalności reguły, a w tym: tzw.przypadek Lindy, zagadkę St.Ives, efekt 

zakotwiczenia (anchoring), efekt skupienia (focusing), gra ultimatum, gra dyktator, czy altruizm. 

Aumann (2019) przypomina, że biolodzy rozróżniają dwa podstawowe pytania: jak i dlaczego. „Jak” odnosi się do 

mechanizmu. „Dlaczego” odnosi się do funkcji. Jak widzimy? - naszymi oczami i ich elementami - soczewką, siatkówką, 

nerwem wzrokowym itd. Dlaczego widzimy? - aby rozpoznawać ludzi, przedmioty i miejsca, aby reagować  na 

niebezpieczeństwa, itp. Jak jedziemy do Londynu? - pociągiem. Dlaczego jedziemy do Londynu? - spotkać przyjaciół. 

Wielu autorów nie dokonuje rozróżnienia między tymi dwoma podstawowymi pytaniami. Dlaczego gracz 

odpowiadający w grze ultimatum odrzuca ofertę w wysokości 1$? Ponieważ, nie pozwala mu na to honor, nie chce on 

uzyskać reputacji osoby przyjmującej stosunkowo niewielką część wpływów ze wspólnych przedsięwzięć. Jak wyraża 

się tę zasadę? – poprzez odwzajemnianie, genetyczne poczucie sprawiedliwości. Dlaczego ludzie jedzą? - z reguły, aby 

uzyskać energię do wykonywania funkcji organizmu. Jak wyraża się tę zasadę? - przez fizjologię apetytu, głodu, czy 

radości z jedzenia. Dlaczego ludzie podejmując szybkie decyzje wykorzystują wskazówki z tego, co im powiedziano? - 

ponieważ z reguły takie postępowanie prowadzi do dobrych decyzji. Jak wyraża się tę zasadę? - przez heurystyki takie 

jak trafność, zakotwiczenie, skupienie. 

Według Aumanna (2019) BE dobrze uzupełnia ME. Ekonomia jako nauka dotyczy bodźców, a bodźce tworzone przez 

racjonalność reguły znacznie się różnią od tych tworzonych bezpośrednio przez racjonalność działania. Stosunki 

międzynarodowe są w dużej mierze oparte na racjonalności reguł: odwzajemnianiu, patriotyzmie, honorze. Ogromny 

przemysł reklamowy od wielu lat z powodzeniem wykorzystuje ustalenia BE co do sposobów podejmowania decyzji 

zakupowych przez konsumentów. 

Aumann (2019) zaproponował następujące ujednolicone ramy pojęciowe łączące ME i BE:  

(i) Ludzie w rzeczywistym świecie nieświadomie maksymalizują użyteczność, i postępują według pewnych 

reguł - heurystyk lub naturalnych skłonności, które wyewoluowały biologicznie lub kulturowo;  

(ii) Reguły te nakazują zachowanie, które jest ogólnie zgodne z racjonalnym działaniem; do działania 

nieracjonalnego prowadzą jedynie w wyjątkowych okolicznościach, które nie podlegały presji ewolucyjnej;  

(iii) Reguły ewoluują pod presją. Zachowania ekonomiczne są w dużej mierze racjonalne, a zatem teoria 

ekonomiczna oparta na koncepcji racjonalności jest uzasadniona. Teorię tę uzupełnia BE, która bada istotę 

reguł, według których ludzie działają. 

Ekonomia głównego nurtu bada, jak ludzie powinni się zachowywać, aby rozwijać swoje przedsięwzięcia 

gospodarcze, natomiast ekonomia behawioralna bada, jak zachowują się w rzeczywistości. Heurystyki i wrodzone 

skłonności opisane przez BE są w rzeczywistości tym, co sprawia, że ME działa. ME odpowiada na pytania „dlaczego?”. 

Natomiast BE daje odpowiedzi na pytania ”jak?”. W ten sposób Aumann (2019) uzasadnia swoją tezę, że BE leży u 

podstaw ME. 

Potencjał objaśniająco-normatywny ekonomii ewolucyjnej 

Poziom rozwoju nauki można mierzyć stopniem dopasowania teorii do rzeczywistości. Dojrzała teoria powinna być 

zarazem deskryptywna - opisująca „jak jest” i normatywna, podpowiadająca „jak być powinno”. Ma zatem stanowić 

przesłankę do prognoz, ale przede wszystkim ma być punktem wyjścia do opracowywania i realizacji aktywnych 

programów rozwojowych. Generalnie jest konsens, że nauki ekonomiczne spełniają równocześnie dwie podstawowe 

funkcje: poznawczą (pozytywną, opisowo-wyjaśniającą) oraz praktyczną (normatywną i prognostyczną) (Kołodko 2008, 

s.17; Gorynia i Kowalski 2009). Podział na ujęcie deskryptywne i normatywne nie jest rozłączny.  

Zgodnie z powyżej przedstawionymi uwagami, oparcie analiz ekonomicznych na paradygmacie ewolucji może 

wzmocnić obiektywizm ekonomii jako nauki. Wiele teorii ekonomicznych jest obciążonych subiektywizmem autorów 

wynikającym z ich światopoglądu. Generalnie mówi się o dwóch przeciwstawnych paradygmatach: liberalnym 

(prawicowym) i kolektywistycznym (lewicowym). Wiele rządów (szczególnie populistycznych) tworzy hybrydowe 

systemy miksujące elementy owych podstawowych paradygmatów.  

Ekonomia ewolucyjna nie wspiera ani poglądów prawicowych, ani lewicowych. Ma charakter neutralny. Oparta jest 

na obiektywnej wiedzy, którą stanowi paradygmat ewolucji wszechświata, wzbogacony o wiedzę z neurobiologii 

kognitywistycznej. Człowiek jest częścią przyrody, a w długotrwałych procesach ewolucyjnych stał się zarazem 

aktywnym konstruktorem ekonosfery.  

Algorytm ewolucji może efektywnie funkcjonować w warunkach różnorodności środowiska demokratycznych 

systemów politycznych dających wszystkim obywatelom równość wobec prawa, wolność działania i dysponowania 

swoim majątkiem. Systemy bez gwarantowanej wolności indywidualnej w mikroskali mogą w krótkim okresie uzyskać 

przewidywalność zachowań, ale nie będą w stanie przetrwać w długim okresie. Systemy ewolucyjne poprzez kreowanie 



warunków dla wyzwalania oddolnej inicjatywy i szybkiego reagowania aktorów życia społecznego, są bardziej zdolne 

do długotrwałego sukcesu, chociaż ich zachowanie może być trudne do przewidzenia (Allen 2014; Aldrich i Yang 2014).  

Wiedza o funkcjonowaniu złożonych systemów adaptacyjnych sugeruje rozwiązania, które umożliwiają efektywne 

funkcjonowanie algorytmu ewolucji. Rolą państwa jest zagwarantowanie sprawnego przebiegu procesów ewolucji we 

wszystkich trzech etapach ewolucyjnej triady. A zatem rola państwa sprowadzać się powinna do kreowania 

instytucjonalnych ram, które wspierają ewolucyjne działania rynków i zapewniają szybkie dopasowanie do zmieniających 

się warunków otoczenia.  

Tradycyjny neoklasyczny paradygmat ekonomii oparty na założeniu ścisłej racjonalności decyzji agentów nie 

wyjaśnia w sposób zadawalający procesów współczesnych gospodarek. Właściwy opis rzeczywistości jest niezbędny, 

aby mógł dokonywać się dalszy postęp w zrozumieniu współczesnych procesów. Beinhocker i Hanauer (2014) 

stwierdzają wręcz, że potrzebny jest nowy paradygmat na miarę „przewrotu kopernikańskiego”. Do właściwego 

funkcjonowania kapitalizmu potrzebna jest demokracja będąca najlepszym rozwiązaniem instytucjonalnym w sprawach 

społecznych. Podstawową rolą kapitalizmu nie jest alokacja zasobów w efektywny sposób, ale przede wszystkim kreacja 

nowych wynalazków. Rynki są ewolucyjnymi systemami, na których każdego dnia przeprowadzane są miliony 

eksperymentów z nowymi wynalazkami (Beinhocker i Hanauer 2014).  

Z kolei G.W.Kołodko (2014) postuluje ekonomię pragmatyczną, bez obciążeń ideologicznych i sprawdzającą się w 

praktyce. Pragmatyzm jest fundamentalną zasadą racjonalnego gospodarowania. Potrzebny jest pragmatyzm sprzyjający 

wielokulturowości, społecznej spójności i zrównoważonemu rozwojowi. Jest to podejście interdyscyplinarne, które 

korzysta ze wszystkich wcześniejszych wielkich szkół ekonomii (Kołodko i Koźmiński 2017, s.206).  

Wielu autorów (m.in. Akerlof i Shiller 2009; Wilkinson i Pickett 2011; Beinhocker i Hanauer 2014; Polowczyk 2016), 

podkreśla znaczenie czynników psychologicznych, w tym przede wszystkim zaufania i poczucia sprawiedliwości. 

Szukając recepty na wzrost gospodarczy wskazują na zaufanie jako najtańszy sposób pobudzania rozwoju. Rządy 

powinny uznać, że sprawiedliwość w podziale bogactwa narodowego ma podstawowe znaczenie dla budowania zaufania 

opartego na wierze w dobrą przyszłość213. Acemoglu i Robinson (2014) wykazali na przykładach wielu państw, że 

kluczowym czynnikiem dobrobytu jest inkluzywność, tzn. funkcjonujące instytucje pozwalające na uczestnictwo 

szerokich grup społecznych w działalności politycznej i gospodarczej. Sprzyja to wykorzystaniu talentów, rozwojowi 

przedsiębiorczości i uczestnictwu w życiu społecznym. Niezbędne jest do tego sprawne państwo gwarantujące własność 

prywatną i szeroko dostępny system edukacji. Są to warunki niezbędne do sprawnego funkcjonowania algorytmu 

ewolucji: różnorodność i otwartość sprzyja kreowaniu wynalazczości i wprowadzaniu nowych instytucji214. 

Ekonomia ewolucyjna stwarza szanse na obiektywizację poglądów co do rozwoju gospodarczego. Jednocześnie budzi 

nadzieję na oparcie polityki ekonomicznej rządów na empirycznie sprawdzonych podstawach, które mają potencjał 

zastąpić emocjonalne dyskusje światopoglądowe. Badacze zajmujący się naukami społecznymi, są bardzo często w jakiś 

sposób politycznie zaangażowani i w związku z tym bezstronne opisy zjawisk i wyjaśnienia należą do rzadkości 

(Kołodko, Koźmiński 2017, s.68). Należy zaakceptować, że polityka ekonomiczna jest bardziej obszarem sztuki, 

negocjacji, ucierania się poglądów (Gorynia i Kowalski 2013), niż arbitralnych decyzji opartych na ideologicznych 

przekonaniach. 

Politycy gospodarczy coraz częściej wykorzystują koncepcje ekonomii behawioralnej. Dobrym przykładem tego 

mogą być fundusze emerytalne (Thaler i Sunstein 2013). Rządy wielu krajów i pracodawcy wprowadzają plany 

emerytalne, w których ludzie muszą podejmować decyzje: czy dołączyć do planu, ile oszczędzać i jak inwestować – 

samodzielnie czy scedować to na wybrany fundusz, a to nie jest łatwe dla „leniwych mózgów”. Z reguły w dolnych 

grupach zarobkowych do funduszy przystępowało nie więcej niż 20% pracowników. Ekonomia behawioralna tu pomogła, 

podpowiadając wprowadzenie opcji domyślnej: wszyscy z automatu są zapisani do funduszu. Po wprowadzeniu 

domyślnej opcji, tj. rejestracji automatycznej, procent ten zwiększył się do 85%. Aby wyrejestrować się, trzeba podjąć 

pewien wysiłek w związku z odmową, czyli wypełnić odpowiedni wniosek. I zdecydowana większość „leniwych 

mózgów” z tego rezygnuje. Te koncepcje zrealizowane z powodzeniem m.in. w Szwecji, także rząd polski wykorzystał 

wprowadzając Pracownicze Plany Kapitałowe.      
Zakończenie 

Ewolucjonizm ma potencjał megaparadygmatu naukowego, łączącego nauki społeczne. Wiele z postulatów, które 

formułują alternatywne nurty ekonomii spełnia perspektywa ewolucyjna. Podstawą ogólnej teorii ewolucji jest triada: 

poszukiwanie - selekcja – rozpowszechnianie. Ten sam proces, który kieruje wzrostem złożoności biosfery, kieruje 

wzrostem złożoności każdego innego systemu ewolucyjnego, w tym ekonosfery. Ewolucja, zgodnie ze współczesną 

teorią, jest uniwersalnym algorytmem generującym nieustanną zmienność, w tym także teorii naukowych. 

Ekonomia jest dyscypliną, która rozwija się poprzez dyskusje, konfrontacje idei i różnorodność poglądów. Badacze 

zajmujący się naukami społecznymi, a w tym i ekonomiści, nie mogą pomijać ustaleń psychologii i neuronauki. Wiedzę 

tę wykorzystują już od wielu lat korporacje poszukujące najlepszych sposobów wpływania na decyzje zakupowe 

                                                 
213 ”Społeczeństwo, którego przeważająca część członków jest biedna i  nieszczęśliwa, z pewnością nie może 

być kwitnące i szczęśliwe” (Smith 2007, s.93). 

 
214 Tę wiedzę wykorzystuje także biznes. Firma Apple uważana przez ostatnie kilka lat za najbardziej podziwianą 

korporację w skali światowej według rankingu pisma „Fortune”, ma wśród swoich wartości dwie główne: inkluzywność 

i różnorodność (inclusion and diversity). Podobnie swoje wartości formułują inne amerykańskie korporacje, np. Starbucks 

i Southwest.Airlines. 



konsumentów, czy partie polityczne w pozyskiwaniu poparcia społecznego. Najwyższy czas, aby współczesna ekonomia 

zaczęła bardziej wykorzystywać współczesną wiedzę o rzeczywistych motywach podejmowanych decyzji homo sapiens. 

To, że jeszcze tak się nie stało prawdopodobnie tłumaczy naturalna skłonność ludzi do utrzymywania status quo (status 

quo bias). Jest to dobrym potwierdzeniem obserwacji, że nawet wiedza o naszych własnych skłonnościach 

behawioralnych nie chroni nas przed ich popełnianiem (Kahneman, Lovallo i Sibony 2011; Polowczyk 2017). 

Prawdopodobnie największym błędem ekonomii neoliberalnej było niedocenianie wiedzy z zakresu psychologii. 

Wykorzystują ją natomiast populiści w wielu krajach wspomagani przez nowe technologie rozsiewające tzw. fake news. 

Nie jest to nic nowego w dziejach naszej cywilizacji, której rozwój w dużym stopniu był wspomagany przez legendy 

tworzone przez religie i zręcznych polityków. Nowością, która w ostatnich latach zaskoczyła i wystawiła kraje 

demokratyczne na turbulencje, jest mobilna technologia internetowa, która w sposób masowy i zindywidualizowany 

dociera do każdego posiadacza gadżetów dających dostęp do Internetu. Przekaz dla odbiorcy, skalibrowany na podstawie 

wiedzy o jego prawdopodobnych skłonnościach emocjonalnych (na podstawie informacji z portali społecznościowych) 

jest skierowany na kreowanie zachowań sugerowanych przez wiedzę zawartą w podręcznikach opisujących tzw. błędy 

kognitywne. Podstawowym uczuciem jest dążenie do przetrwania przejawiające się m.in. w strachu przed tzw. obcymi 

(imigrantami, osobami LGBT, itp.), itd. A zatem starożytna wiedza „divide at impera” jest niezmiennie aktualna, co jest 

jeszcze jednym potwierdzeniem trwałości naturalnych skłonności, o których była mowa powyżej. 
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WERYFIKACJA HIPOTEZ STATYSTYCZNYCH – WSPÓŁCZESNE 

WYZWANIA 

Rozwój nowych technologii, związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i przesyłaniem danych ma coraz większy 

wpływ na realizację badań statystycznych i ekonometrycznych, w tym na praktykę weryfikowania hipotez. Do 

najważniejszych wyzwań w tym obszarze należy zaliczyć: zbyt powierzchowne rozstrzyganie o istotności statystycznej 

testowanych hipotez, brak jednolitego podejścia do wykorzystania big data we wnioskowaniu oraz rosnącą skalę i 

znaczenie błędów nielosowych. W referacie scharakteryzowano i przedyskutowano stan wiedzy na temat tych wyzwań i 

kontrowersje związane ze sposobami, by im sprostać. 

 

Słowa kluczowe: weryfikacja hipotez, istotność statystyczna, big data. 

 

Fast development of new technologies related to collecting, processing and disseminating data has an increasing 

impact on research in the areas of statistics and econometrics, including the practice of testing hypotheses. Some main 

challenges in this field cover: insufficient reasoning in concluding about statistical significance of tested hypotheses, lack 

of common framework for incorporating big data into statistical inference, and large scope of nonsampling errors. The 

paper addresses and discusses current state of knowledge in this subject, as well as controversies connected with ways of 

responding to those challenges. 

 

Key words: hypothesis testing, statistical significance, big data. 

 

Wprowadzenie 

 W naukach ekonomicznych pomiar ilościowy zjawisk odgrywał zawsze ważną rolę. Nigdy jednak do liczb i 

statystyk nie sięgano tak często i chętnie, jak się to obserwuje obecnie. Duża liczba danych statystycznych i łatwy do nich 

dostęp, a do tego coraz lepsze oprogramowanie komputerowe, zapewniające prawie natychmiastowe wyniki obliczeń, 

tworzą pokusę sięgania do zbiorów liczb bez należytej refleksji na temat adekwatności i poprawności metod służących 

ich przetwarzaniu i analizowaniu. Tymczasem – jak słusznie wskazuje już w tytule swojej pracy Kenneth Prewitt (Prewitt 

[2010]): „Nauka rozpoczyna się nie po dokonaniu pomiaru, lecz wraz z pomiarem”215. Dlatego ważne jest, aby w 

badaniach ilościowych, czyli tam, gdzie dokonano pomiaru liczbowego (przede wszystkim w statystyce i ekonometrii), 

łatwość wykonania obliczeń nie przesłaniała koniecznego w nauce krytycznego namysłu nad wykorzystaną metodyką 

badań oraz interpretowaniem i komunikowaniem wyników. 

Jednym z ważniejszych wyzwań w tym zakresie jest określenie miejsca i znaczenia badań reprezentacyjnych oraz 

wnioskowania statystycznego w dobie rosnących zasobów informacji liczbowych z rożnych dziedzin życia społecznego 

i ekonomicznego. Szczególnie dużo uwagi poświecą się w ostatnich latach dyskusjom na temat poprawności 

postępowania w testowaniu hipotez statystycznych. Kontrowersje budzi zarówno kwestia samego pojęcia „statystycznej 

istotności”, jak i daleko idące symplifikacje w rozstrzyganiu o niej, będące rezultatem naturalnej tendencji do uproszczeń 

w rozwijanym oprogramowaniu komputerowym. Zagadnienie to stało się na tyle ważne dla nauki, że w 2016 roku 

specjalne oświadczenia na ten temat wydało Amerykańskie Towarzystwo Statystyczne216, a tylko w bieżącym roku 

                                                 
215 Autor rozwija tę myśl na s. 7 (Prewitt [2010]), pisząc: „Nauki społeczne i historyczne, podobnie jak wszystkie 

inne dziedziny nauk, nie zaczynają się po wykonaniu pomiarów; zaczynają się one wraz z mierzeniem”. W oryginale: 

The social and historical sciences, like all other branches of science, do not start after measurement; they start with 

measurement. 
216 Por. Wasserstein i Lazar [2016]. 



problematyka ta pojawiła się na łamach czasopism „Nature”217 oraz wypełniła cały numer specjalnego wydania „The 

American Statistician” (vol. 73, sup. 1).  

  

1. Wnioskowanie statystyczne w czasach big data 

Trudno byłoby się spodziewać, że dynamiczny rozwój technologii zbierania, przetwarzania i analizowania danych 

liczbowych, jakiego wspólnie doświadczamy od kilku dekad, pozostanie bez wpływu na teorię i praktykę wnioskowania 

statystycznego. W czasach, kiedy co dwa dni generujemy tyle danych, ile zgromadziliśmy przez pierwsze dwa tysiące lat 

nowej ery218, a ich analiza jest coraz bardziej zautomatyzowana, przez co szybsza i efektywniejsza, mniej pewnie rysuje 

się przyszłość wnioskowania na podstawie małych, reprezentacyjnych prób. Są autorzy, którzy wprost pytają i rozważają, 

czy jest jeszcze przyszłość dla badań próbkowych („Is there a future for surveys?” – Miller [2017]). Są też tacy, którzy 

już obecnie uznali, iż badania niewyczerpujące (próbkowe) odchodzą do lamusa: „Idea badania próbek traci sens, skoro 

możemy korzystać z dużej liczby danych” – piszą Viktor Mayer-Schönberger i Kenneth Cukier [2014, s. 44] i dalej 

dodają: “Sięganie po próbę losową w epoce big data przypomina chwytanie bata w erze samochodów” (s. 50). 

Nie ma na razie poważnych przesłanek wskazujących na odwrócenie się badaczy, w tym ekonomistów, od badań 

reprezentacyjnych. Po pierwsze, stanowią one wciąż dość niezawodny sposób poznawania oraz przewidywania zachowań 

różnych zbiorowości ludzkich, zarówno tych, które najbardziej interesują socjologów i psychologów, jak i tych, na 

których swoją uwagę koncentrują ekonomiści. Po drugie, nie wypracowano jeszcze żadnej wartościowej alternatywy dla 

badań reprezentacyjnych, w szczególności spójnych ram teoretycznych, pozwalających na wnioskowanie w oparciu o 

duże zbiory, zwykle mało uporządkowanych i nieustrukturyzowanych danych liczbowych. Wypracowanie takich 

podstaw teoretycznych jest wciąż poważnym wyzwaniem dla naukowców. Znaczny za to postęp dokonał się w ostatnich 

latach w rozwoju, a także adaptacji metod klasyfikacji i porządkowania, zwanych metodami eksploracji danych (ang. 

data mining), w odniesieniu do dużych zbiorów danych. Do tej grupy zaliczyć by trzeba także sztuczne sieci neuronowe 

(element sztucznej inteligencji), które w badaniach ekonomicznych zdobywają coraz więcej uznania. Wszystkie one 

rozwijają się niejako równolegle do ścisłych matematycznych metod wnioskowania statystycznego. Te ostanie, w swoich 

głównych założeniach pozostały od czasów R.A. Fishera, J. Neymana i E. Pearsona prawie niezmienione (Nuzzo [2014]). 

Nie znaczy to jednak, że praktyka realizacji badań próbkowych i wnioskowania statystycznego nie uległa zmianie.  

Najbardziej widoczną tendencją w zastosowaniach metod wnioskowania statystycznego jest obecnie dążenie do 

uwzględnienia we wnioskowaniu nie tylko informacji z próby badawczej, ale także innych dostępnych informacji z 

rożnych zbiorów danych. Powszechnie korzysta się z danych zawartych w rejestrach administracyjnych, w internetowych 

bazach danych, a także z wielu innych zbiorów informacji pozyskiwanych z urządzeń rejestrujących zachowania 

interesujących badaczy jednostek. Kombinacja (połączenie) wielu źródeł danych, wśród których próba stanowi tylko 

jedno z nich, pozwala nie tylko wzbogacić podstawę wnioskowania, ale także wypełnić lukę po brakach obserwacji w 

próbie powstałych na skutek odmów respondentów. Skala i zjawisko odmów stały się na tyle duże i powszechne, że bez 

dodatkowych, pozapróbkowych informacji, niezbędnych do zastosowania procedur imputacji, ważenia i kalibracji219, 

trudno byłoby zapewnić właściwą wartość poznawczą i naukową badań statystycznych220. Korzystanie z kilku źródeł 

informacji odbywa się współcześnie na rożnych etapach badania statystycznego, począwszy od konstruowania operatu 

losowania, a skończywszy na analizie danych i wnioskowaniu. 

Z dwóch podstawowych rodzajów wnioskowania – estymacji i weryfikacji hipotez – mniej polemicznych dyskusji i 

kontrowersji w czasach big data wywołują metody estymacji. Postęp technologiczny w przetwarzaniu danych umożliwił 

szybki rozwój tych spośród nich, których zastosowania były ograniczone w przeszłości z racji niewystarczających mocy 

obliczeniowych komputerów. Są to przede wszystkim wszelkie metody wykorzystujące techniki symulacji komputerowej 

i wielokrotnego próbkowania (ang. resampling), np. metody bootstrapowe221, a także metody klasyczne i nieklasyczne, 

w których wnioskowanie jest oparte na łącznej wiedzy: wstępnej (a priori) oraz próbkowej, np. metody bayesowskie222. 

Wszystkie te możliwości, które mieszczą się w pojęciu big data, stanowią dla metod estymacji i szansę, i wyzwanie. 

Mnogość dostępnych źródeł danych jest w przypadku badań próbkowych trudna do przecenienia, zwłaszcza w sytuacjach 

pogarszającej się jakości informacji próbkowej. Różnorodność wspomnianych źródeł danych i trudna często do 

stwierdzenia ich wiarygodność stanowią natomiast wyzwanie, któremu usiłują sprostać statystycy wspólnie z 

informatykami. 

                                                 
217 Amrhein, Greenland i McShane [2019]. 
218 Por. Gryz [2019]. 
219 Metody te szeroko omówione są m.in. w pracach: Särndal i Lundström [2006], Szymkowiak [2019], a ich 

zastosowania w opracowaniach Beręsewicz i Szymkowiak [2011] oraz Kozłowski [2014]. 
220 Nawet w ważnych badaniach statystyki publicznej, takich jak BAEL, wskaźniki braków odpowiedzi sięgają 

40% (GUS [2018], s. 16). W innych badaniach społecznych i ekonomicznych, w tym w badaniach opinii publicznej, 

odmowy sięgają najczęściej 70% - 80%. 
221 Por. np. Domański i Pruska [2000]. 
222 Por. Grzenda [2016], Szreder [1999]. 



Inaczej przedstawia się sprawa weryfikacji hipotez statystycznych. Ten rodzaj wnioskowania wywołuje w ostatnich 

latach nie tylko gorące dyskusje wśród naukowców na łamach najpoważniejszych czasopism naukowych, w tym , 

Science”, „Nature” i „The American Statistician”, ale prowadzi niekiedy do całkowitego odrzucenia argumentacji 

naukowej opartej na praktycznym wykorzystaniu statystycznej weryfikacji hipotez223. Z jednej strony dyskusje te są 

echem wieloletnich sporów związanych z pojęciem „istotności statystycznej” i sposobów rozstrzygania o niej, a z drugiej 

są one inspirowane współczesnymi zjawiskami łatwej dostępności do danych statystycznych i do zaawansowanego 

oprogramowania, co skutkuje często lekceważeniem podstawowych założeń metodycznych. W przeciwieństwie do 

estymacji, której celem jest oszacowanie na podstawie próby pewnych charakterystyk (parametrycznych lub 

nieparametrycznych) populacji, weryfikacja hipotez kończy się jednoznaczną decyzją, albo o odrzuceniu sformułowanej 

wcześniej hipotezy (zerowej), albo o braku podstaw do uznania tej hipotezy za fałszywą. Konsekwencje podjęcia błędnej 

decyzji o odrzuceniu hipotezy zerowej (np. o braku efektu działania nowej terapii psychologicznej), zwłaszcza w naukach 

przyrodniczych i społecznych, mogą być poważne. Dlatego tak ważne są w tych naukach możliwości potwierdzenia 

statystycznie istotnego lub nieistotnego efektu w powtórzonych eksperymentach. W opublikowanych w ostatnich latach 

wynikach badań – także z zakresu nauk społecznych – maleje niestety frakcja potwierdzonych decyzji o odrzuceniu bądź 

nieodrzuceniu hipotezy zerowej. Skala tych niepotwierdzonych testowań hipotez jest na tyle duża, że zjawisko to przyjęło 

się już nazywać „kryzysem powtarzania lub powielania wyników badań” (ang. replication crisis, crisis of 

reproducibility). Na występowanie tego zjawiska w naukach społecznych zwracają uwagę m.in. autorzy opracowania 

Camerer et al. [2018], którzy przeanalizowali wyniki 21 badań eksperymentalnych z dziedziny nauk społecznych, 

opublikowanych na łamach „Nature” i „Science” w latach 2010 – 2015 i uzyskali wskaźnik odtwarzalności (replikacji) 

jedynie na poziomie 67%. 

Obok samego pojęcia statystycznej istotności, najpoważniejsze kontrowersje budzi powszechnie stosowany w 

oprogramowaniu statystycznym wskaźnik p-value (prawdopodobieństwa krytycznego) i jego rola w rozstrzyganiu o 

losach hipotezy zerowej. Podnoszone coraz częściej zastrzeżenia odnoszą się zarówno do uproszczonej (błędnej) jego 

interpretacji w wielu pracach naukowych, jak i do zjawiska jego dychotomizacji. Postrzeganie tego wskaźnika, będącego 

zmienną losowa ciągłą, tylko w kontekście sztucznie stworzonej dychotomii – przekroczenia lub nieprzekroczenia 

pewnego progu – jest niezgodne zarówno z naturą tego wskaźnika, jak i z pierwotną jego rolą, przypisaną mu przez jego 

autora, słynnego Ronalda A. Fishera. 

 

 

2. Statystyczna istotność i aspekt decyzyjny w testowaniu hipotez 

Ronald A. Fisher jest twórcą jednej z dwóch najbardziej popularnych koncepcji wnioskowania dedukcyjnego w 

statystyce. Autorami drugiej z nich, powstałej w latach 30-tych XX wieku, są Jerzy Neyman i Egon Pearson. Mimo że są 

to dwa różne podejścia do weryfikacji hipotez jako formy wnioskowania statystycznego, to łączy je założenie o 

dedukcyjnym ich charakterze. W przeciwieństwie do wnioskowania indukcyjnego224, w którym punktem wyjścia są 

obserwacje (a nie hipoteza), w dedukcyjnej procedurze przyjmuje się, że pierwotna jest pewna hipoteza i określa się, jakie 

powinny się pojawić obserwacje w próbie, gdyby ta hipoteza była prawdziwa. Wyniki wnioskowania dedukcyjnego są 

więc ograniczone do jednej, ściśle sformułowanej na wstępie hipotezy. Zgodnie z koncepcją R.A. Fishera, miernikiem 

siły przesłanek w próbie, służącym do wstępnego sfalsyfikowania testowanej hipotezy jest wskaźnik p-value. Wskaźnik 

ten definiuje się jako prawdopodobieństwo tego, że w warunkach określonego modelu wnioskowania, wartość statystyki 

z próby (statystyki testowej) będzie równa albo przyjmie bardziej ekstremalne wartości od zaobserwowanej realizacji w 

próbie. 

 J. Neyman i E. Pearson z kolei oparli swoją koncepcję na dwóch konkurencyjnych hipotezach (zerowej i 

alternatywnej) i określeniu sposobu podjęcia decyzji o odrzuceniu hipotezy zerowej na rzecz alternatywnej lub uznaniu 

przesłanek (obserwacji) zawartych w próbie za niewystarczające do odrzucenia hipotezy zerowej. Koncepcje dedukcyjne 

Fishera i Neymana-Pearsona są dwiema rożnymi koncepcjami weryfikacji hipotez statystycznych, mimo że przez wielu 

                                                 
223 W 2015 r. redakcja czasopisma „Basic and Applied Social Psychology” zdecydowała nie publikować żadnych 

wyników testowania hipotez stwierdzając, że procedura testowania istotności hipotezy zerowej jest ułomna: „the null 

hypothesis significance testing procedure (NHSTP) is invalid” (Trafimow i Marks [2015], s. 1). W rzeczywistości 

redakcja w swojej decyzji poszła jeszcze dalej i zadeklarowała niepublikowanie także ocen przedziałów ufności. 

Uzasadnienie stanowiła słabość w interpretacji poziomu ufności, który np. ustalony jako 95% nie oznacza – zdaniem 

redakcji – że interesujący badacza parametr ma 95-procentowe prawdopodobieństwo znalezienia się w oszacowanym 

przedziale. Oznacza jedynie, że gdyby nieskończona liczba prób została wylosowana z danej populacji i na ich podstawie 

zostały estymowane przedziały ufności, to przeciętnie 95% z nich zawierałoby wspomniany parametr.  
224 We wnioskowaniu indukcyjnym, na podstawie dokonanych obserwacji (próby statystycznej) szacuje się, jaka 

hipoteza odnosząca się do populacji, z której pochodzi próba, jest najbardziej uzasadniona. Podstawę tego rodzaju 

wnioskowania stanowi twierdzenie Bayesa (por. m.in. Szreder [2013]). 



użytkowników metod statystycznych uważane są za elementy jednego, wspólnego podejścia. Element decyzyjny, w 

szczególności odnoszący się do sfalsyfikowania sprawdzanej hipotezy, jest silniej zaakcentowany w podejściu 

neymanowsko-pearsonowskim. Koncepcji Fishera natomiast, która nigdy takiego mechanizmu decyzyjnego nie 

zawierała, przypisano ten mechanizm w rezultacie postępującego upraszczania całości procesu badawczego. 

Wyróżnikiem tych uproszczeń stało się ustalanie progów dla wskaźnika p-value (oraz oznaczanie ich odpowiednią liczbą 

gwiazdek) i oparcie decyzji wynikającej z weryfikacji hipotezy zerowej na ocenie położenia p-value względem tych 

progów. Sprawność oprogramowania statystycznego sprawia, że pokusę stanowi obliczanie wielu rożnych wartości 

statystyk w procesie weryfikacji hipotez i sugerowanie w ten sposób posiadania silniejszej argumentacji za lub przeciw 

hipotezie zerowej, mimo że wciąż wnioski oparte są na jednej, często niedoskonałej próbie losowej. Mniejsze natomiast 

zainteresowanie budzi u wielu badaczy interpretacja uzyskanych wniosków. Za najbardziej podstawowe wyzwanie w 

tym kontekście należałoby uznać pozostający do rozstrzygnięcia dylemat, czy weryfikacja hipotez statystycznych jest, 

czy nie jest aktem podejmowania decyzji? Innymi słowy, czy współczesna technologia efektywniejszej niż kiedykolwiek 

eksploracji danych liczbowych, wzbogaciła wnioskowanie statystyczne na tyle, że jest ono skuteczne w podejmowaniu 

rozstrzygających, naukowo uprawnionych decyzji? 

Jeżeli zgodzimy się, że „obserwacja i eksperyment nie mogą niczego konkluzywnie ustalić”225, to łatwiej będzie 

określić cel i  rolę empirycznych badań statystycznych, do jakich z pewnością należy weryfikacja hipotez. Celem takich 

badań, podobnie jak każdego innego eksperymentu naukowego, jest dostarczenie racjonalnych przesłanek 

zwiększających stopień akceptacji lub przekonania, co do prawdziwości lub nieprawdziwości określonej teorii lub 

hipotezy226. Oczywiście, wynik weryfikacji hipotez może się przyczyniać i ułatwiać podjęcie jakiejś decyzji (np. 

gospodarczej), rozumianej jako konkretne działanie lub postanowienie, ale nie jest do tego wystarczający. Żeby mógł być 

za taki uważany, decydent musiałby wiedzieć, jakie powinien podjąć działania w określonych okolicznościach, czyli 

musiałby przynajmniej znać prawdopodobieństwo prawdziwości hipotezy zerowej pod warunkiem zaobserwowania 

takich lub innych danych empirycznych. Ale prawdopodobieństwa tego nie zna. Nie jest nim prawdopodobieństwo 

krytyczne p-value227. Dodatkowo, w każdym problemie decyzyjnym występuje funkcja użyteczności lub funkcja straty, 

wyrażające konsekwencje (koszty) podjętych decyzji, czego w procedurach wnioskowania statystycznego w ogóle nie 

ma. Lepiej jest więc traktować wynik testowania hipotezy statystycznej nie jako decyzję, lecz jako nowy element w 

długim łańcuchu kumulowania wiedzy z danego obszaru. Zresztą twórcy teorii weryfikacji hipotez J. Neyman i E. Pearson 

byli także ostrożni w określeniu roli testów statystycznych, pisząc: “Same testy nie dają żadnego ostatecznego 

rozstrzygnięcia, ale jako narzędzia pomagają pracownikowi naukowemu, który ich używa, sformułować ostateczną 

decyzję” (oryg.: „The tests themselves give no final verdict, but as tools help the worker who is using them to form his 

final decision”)228. W podobnym duchu wypowiadał się w swoich dziełach R.A. Fisher (por. Fisher [1956]). Wynika z 

tego, że rozstrzygnięcia, jakie uzyskuje się w wyniku zastosowania procedury testowania hipotez, wspierają podjęcie 

ostatecznej decyzji w warunkach niepełnej informacji, a nie zastępują tę decyzję. Rozstrzygnięcia te są najczęściej 

formułowane w kategoriach statystycznej istotności bądź nieistotności zaobserwowanego w próbie efektu. Przez efekt 

rozumie się różnicę pomiędzy tym co zaobserwowano w próbie losowej, co najczęściej wyraża określona statystyka 

testowa, a tym co powinno było wystąpić, gdyby hipoteza zerowa i cały model wnioskowania były prawdziwe. 

Wnioskowanie statystyczne – jak słusznie przypominają Amrhein, Trafimow i Greenland [2019], s. 262 – jest więc 

pewnego rodzaju eksperymentem myślowym, opisującym  przewidywane (oczekiwane) reakcje modelu na dokonane 

obserwacje rzeczywistości. Wyniki wnioskowania, powinny więc być odnoszone nie bezpośrednio do złożonej 

rzeczywistości, lecz do jej matematycznego modelu. Jest to warte uwagi rozróżnienie, ułatwiające zrozumienie różnic 

pomiędzy tym co statystycznie istotne, a tym co dla nauki ważne lub znaczące. Nie zawsze bowiem wynik statystycznie 

istotny oznacza że jest on ważny. Jeżeli na przykład229 badanie statystyczne wskazuje, iż zastosowanie nowego leku 

obniża ciśnienie krwi średnio o 0,10 jedn., z błędem standardowym wynoszącym 0,03 jedn., to oczywiście wynik taki 

będzie statystycznie istotny. W praktyce natomiast jego znaczenie będzie niewielkie, biorąc pod uwagę to, że typowy 

poziom ciśnienia krwi u człowieka waha się w okolicy 100 jedn. I odwrotnie: wynik badania, w którym inny lek obniża 

ciśnienie krwi o 10 jedn. z błędem standardowym 10 jedn. będzie statystycznie nieistotny, ale wskazujący na znaczny 

praktyczny potencjał tego leku w dalszych badaniach. „Statystyczna istotność nie jest równoważna istotności naukowej, 

ludzkiej, ani ekonomicznej” – stwierdza w swoim oświadczeniu Amerykańskie Towarzystwo Statystyczne230. 

                                                 
225 Popper [1997] s. 104. 
226 Por. Rozeboom [1960], s. 420. 
227 Jednym z najczęściej popełnianych błędów w interpretacji p-value jest odwracanie zdarzeń i sugerowanie, że 

chodzi o prawdopodobieństwo prawdziwości sprawdzanej hipotezy pod warunkiem uzyskania danej próby, podczas gdy 

w rzeczywistości, jest to prawdopodobieństwo zaobserwowania takiej jak uzyskano, lub bardziej nietypowej próby pod 

warunkiem, że prawdziwa jest weryfikowana hipoteza.  
228 Neyman i Pearson [1928}, na podst. Greenland et al. [2016], s. 350 
229 Przykład zaczerpnięty z Gelman i Stern, 2006, s. 2. 
230 W oryginale (Wasserstein i Lazar [2016], s. 132): „Statistical significance is not equivalent to scientific, 

human, or economic significance”. Szerzej o tym oświadczeniu por. następny punkt opracowania. 



Sama statystyczna istotność, a także ostrość rozróżnienia we wnioskowaniu między tym, co statystycznie istotne i 

nieistotne, budzi uzasadnione kontrowersje231. Zasadność tej dwudzielności podważa coraz większa liczba badaczy, w 

tym Gelman i Stern [2006], którzy w tytule swojego opracowania stwierdzają sugestywnie: „Różnica między istotnością 

a nieistotnością sama w sobie nie jest statystycznie istotna”232. Swój dobrze uzasadniony wywód zilustrowali przykładem 

omówionym poniżej. 

Załóżmy, że dla przetestowania istotności efektu działania pewnego czynnika wykonano dwa badania 

reprezentacyjne, z których otrzymano: 

 z pierwszego badania: średnią wielkość efektu równą 25 i odchylenie standardowe równe 10; 

 z drugiego badania: średnią wielkość efektu równą 10 i odchylenie standardowe równe 10. 

Efekt działania czynnika w pierwszym badaniu jest statystycznie istotny, gdyż zerowy efekt (brak efektu) jest 

oddalony od wartości 25 aż o dwa i pół odchylenia standardowego233. Z kolei w drugim badaniu efekt jest statystycznie 

nieistotny, bo oddalony jest zaledwie o jedno odchylenie standardowe od zera. Można by więc domniemywać, że między 

wynikami tych dwu badań jest duża różnica. W rzeczywistości różnica ta – obliczona jako wartość oczekiwana różnicy 

między średnimi próbkowymi – jest statystycznie nieistotna, bo wynosi 15 z odchyleniem standardowym (pierwiastek z 

sumy kwadratów odchyleń standardowych z obu badań, wynoszącej 200) równym w przybliżeniu 14. Różnica o wartości 

zero wykracza bardzo niewiele poza jedno tylko odchylenie standardowe mierzone wokół różnicy uzyskanej w obu tych 

badaniach.  

Kontynuując ten przykład, gdyby pojawiło się trzecie badanie, o znacznie większej liczebności próby, i dało: 

 średni efekt równy 2,5 z odchyleniem standardowym 1,0; 

to ocena efektu zostałaby w nim uznana (analogicznie jak w pierwszym badaniu) za statystycznie istotną. Co ciekawe, 

pierwsze i trzecie badanie wskazują na istotne oddziaływanie analizowanego czynnika, mimo że między tymi badaniami 

istnieją duże, statystycznie istotne różnice. Wartość oczekiwana różnicy średnich wynosi 22,5 z odchyleniem 

standardowym 10,05234. Badanie trzecie jest więc potwierdzeniem wyniku badania pierwszego, ale tylko w sensie 

statystycznej istotności oddziaływania analizowanego czynnika. Nie jest natomiast potwierdzeniem wielkości efektu 

odziaływania tego czynnika. Gelman i Stern [2006], co warto podkreślić, nie są przeciwnikami posługiwania się w 

testowaniu hipotez poziomem istotności, ale stwierdzają, że w takich zagadnieniach jak zilustrowane powyższymi 

przykładami, badacz powinien brać pod uwagę raczej istotność statystyczną różnicy w wynikach z poszczególnych badań, 

a nie różnicę między poziomami istotności. Z tego powodu, coraz więcej czasopism naukowych domaga się od autorów 

podawania nie tylko wartości wskaźnika p-value, ale także wielkości efektu, który – jak wiadomo – może być 

statystycznie istotny bądź nieistotny przy różnych wielkościach prób. 

 

3. Krytycznie o sposobach rozstrzygania w procedurze weryfikacji hipotez 

W uproszczeniach związanych z praktyką rozstrzygania o odrzuceniu bądź nieodrzuceniu sprawdzanej hipotezy 

osiągnięto już na tyle krytyczny poziom, że czasopismo naukowe „Nature” sformułowało swój niedawny komentarz na 

ten temat niemal jak apel, nadając mu tytuł: „Porzućcie przestarzałą statystyczną istotność” (oryg. „Retire statistical 

significance”)235. W rzeczywistości jednak główne ostrze krytyki skierowane jest nie tyle na samą kategorię statystycznej 

istotności, co na postępującą trywializację w rozstrzyganiu i komunikowaniu o niej. Dotyczy to przede wszystkim łatwo 

i szybko obliczanego przez programy komputerowe wskaźnika p-value.   

W 2016 roku Amerykańskie Towarzystwo Statystyczne (The American Statistical Association) wydało, niemające 

precedensu oświadczenie na temat statystycznej istotności i posługiwania się wskaźnikiem p-value („ASA Statement on 

P-Values and Statistical Significance”)236. Zawarte jest w tym oświadczeniu sześć następujących zaleceń i stwierdzeń237: 

1. Wartości prawdopodobieństwa krytycznego (p-value) mogą wskazywać na to, jak nieprzystające do określonego 

modelu statystycznego są zaobserwowane dane. 

2. P-value nie jest miarą prawdopodobieństwa tego, że analizowana hipoteza jest prawdziwa, ani tego że dane 

zostały uzyskane wyłącznie w drodze losowania (zostały wygenerowane przez proces losowy). 

3. Konkluzje badawcze oraz decyzje ekonomiczne lub inne nie powinny być oparte wyłącznie na tym, czy 

wskaźnik p-value przekroczył określony próg. 

4. Poprawne wnioskowanie wymaga od badacza ujawnienia pełnej informacji oraz przejrzystości postępowania. 

                                                 
231 Wyrazem i konsekwencją tego ostrego rozróżnienia jest tendencja do dychotomizacji wskaźnika p-value.  
232W oryginale: “The difference between »significant« and »not significant« is not itself statistically significant”. 
233 W rozkładzie normalnym częstość względna obserwacji spoza przedziału: średnia plus/minus dwa i pół 

odchylenia standardowego wynosi 0,012 (wyraźnie mniej niż 0,05). 
234 Różnica o wartości zero (brak różnicy) oddalona jest więc od średniej o ponad dwa odchylenia standardowe.  
235 Amrhein, Greenland i McShane [2019]. 
236Wasserstein i Lazar [2016].  
237 Tłumaczenie komentarzy do wszystkich tych stwierdzeń znaleźć można m.in. w Szreder [2019]. 



5. Ani p-value, ani statystyczna istotność nie mierzą wielkości efektu oraz nie są miarą tego, jak ważny jest 

uzyskany wynik. 

6. Sam w sobie wskaźnik p-value nie stanowi dobrej miary przesłanek dotyczących adekwatności modelu lub 

nieprawdziwości hipotezy. 

Te sześć zasad – jak je określono we wspomnianym oświadczeniu – należy traktować z jednej strony jako 

przypomnienie ograniczeń związanych z posługiwaniem się wskaźnikiem p-value w testowaniu hipotez, a z drugiej jako 

próbę powstrzymania tendencji do zbyt daleko posuniętych uproszczeń w interpretowaniu i komunikowaniu wyników 

statystycznej weryfikacji hipotez. Wydaje się, że kluczowe dla zrozumienia narastającego w środowiskach naukowych 

niepokoju związanego z poprawnością postępowania w procedurze weryfikacji hipotez są dwie kwestie. Pierwsza, 

dotycząca założeń modelu wnioskowania i roli jaką może i powinien w nim pełnić najpopularniejszy w testowaniu hipotez 

wskaźnik p-value. Oraz druga, związana z dychotomizacją tego wskaźnika i interpretacją jego wartości w kontekście 

odrzucenia lub nieodrzucenia testowanej hipotezy. 

Jeśli chodzi o pierwszą z tych kwestii, to wymaga ona uświadomienia sobie, iż model wnioskowania statystycznego 

jest ścisłym modelem matematycznym, zawierającym szereg różnych założeń, z których zwykle jedynie część jest w 

konkretnym badaniu spełniona. Dodatkowo, spełnienie niektórych ważnych założeń może być trudne do zweryfikowania. 

Jednym z podstawowych założeń jest dysponowanie przez badacza losową próbą obserwacji reprezentujących daną 

populację. W badaniach społecznych i ekonomicznych szereg okoliczności sprawia, że coraz trudniej jest o ostatecznej 

próbie respondentów powiedzieć, że spełnia to założenie. W stosunku do zaprojektowanej przez badacza, ostateczna 

próba jest coraz częściej zniekształcona zarówno wysokimi wskaźnikami odmów respondentów, jak i innymi czynnikami 

o charakterze nielosowym (błędami w operacie losowania, błędami treści, błędami przetwarzania danych)238. O tym i 

innych założeniach rzadko się wspomina w dość zwięzłej na ogół charakterystyce modelu wnioskowania, gdy dotyczy 

ona weryfikacji hipotez. Prawie cała uwaga badaczy i odbiorców ich wyników jest skoncentrowana na brzmieniu 

testowanej hipotezy (zerowej) i ewentualnie hipotezy alternatywnej. Wyniki testowania hipotezy interpretuje się często 

w taki sposób, jakby dotyczyły one badanej rzeczywistości, a nie modelu. I tak, wskaźnik p-value jest określany jako 

prawdopodobieństwo uzyskania przez statystykę testową takiej wartości, jaką zaobserwowano w próbie lub bardziej 

skrajnej, pod warunkiem prawdziwości hipotezy zerowej. W rzeczywistości natomiast, w warunku o którym mowa, nie 

chodzi jedynie o prawdziwość hipotezy zerowej, ale także o prawdziwość wszystkich założeń modelu. Mała wartość p-

value (np. mniejsza od 0,05) oznacza, że mało prawdopodobne jest uzyskanie zaobserwowanego ciągu obserwacji w 

próbie (wartości statystyki testowej) pod warunkiem, że prawdziwa jest hipoteza zerowa oraz spełnione są wszystkie 

założenia modelu239. Na przykład, p-value może przyjąć małą wartość, gdyż nieprawdziwa jest hipoteza zerowa. Ale 

może się również zdarzyć, że mała wartość p-value jest konsekwencją niespełnienia któregoś z ważnych założeń modelu, 

a nie fałszywej hipotezy zerowej. Analogicznie, duże wartości wskaźnika p-value wskazują jedynie, że uzyskana próba 

nie jest mało prawdopodobna, jeżeli prawdziwe są założenia modelu, w tym hipoteza zerowa. Sugerują one dużą 

zgodność modelu z danymi, ale nie wskazują, że któreś konkretne założenie modelu, w tym testowana hipoteza, są 

prawdziwe. Świadomość tego, że wnioski z badań statystycznych są formułowane w ograniczeniu do pewnego modelu 

jest ważne, bo każe w ich interpretacji uwzględnić cały kontekst relacji model-rzeczywistość, w szczególności poczynione 

na wstępie przez badacza założenia. 

Drugą ze wspomnianych kwestii wywołujących nasilający się opór części badaczy przed posługiwaniem się 

wskaźnikiem p-value jest zredukowanie jego interpretacji do dychotomii: powyżej lub poniżej ustalonego progu240. 

Wiadomo tymczasem, że istotność w statystyce zmienia się w sposób ciągły, podobnie jak ciągłą zmienną losową jest p-

value. Powstaje więc pytanie, czy takie uproszczenie, nie rodzi niebezpieczeństwa nieprawdziwych rozstrzygnięć w 

testowaniu hipotez. W badaniach statystycznych przyjęło się uważać, że wartości p-value mniejsze od 0,05 świadczą o 

statystycznej istotności różnicy pomiędzy tym, co zaobserwowano w próbie, a tym co powinno było wystąpić w próbie, 

gdyby hipoteza zerowa była prawdziwa. Wynik taki staje się więc podstawą do odrzucenia hipotezy zerowej. Innymi 

słowy przyjmuje się, że próg 0,05 jest dla p-value rozstrzygający. I mimo, że nie wziął się on znikąd, bo zaproponował 

go sam twórca tego rodzaju wnioskowania, wspomniany wcześniej Ronald A. Fisher241, to obecnie coraz większa liczba 

badaczy proponuje odejście od tego progu, a redakcja „The American Statistician” tytułuje cykl ponad 40 artykułów 

poświęconych współczesnemu testowaniu hipotez następująco: „Moving to a World Beyond p < 0.05” („Wkraczając do 

świata poza p < 0.05”). Trzeba raz jeszcze zdać sobie sprawę z tego, że obliczona wartość p-value odnosi się  jedynie do 

wyniku pojedynczej próby, oraz że test statystyczny nie jest narzędziem, które potrafi ogół niepewności towarzyszącej 

wnioskowaniu statystycznemu przekształcić w pewność decyzji, co do prawdziwości lub nieprawdziwości hipotezy. 

                                                 
238 O znaczeniu tej grupy błędów, zaliczanych do błędów nielosowych, piszą m.in. Szreder [2015] oraz 

Stefanowicz i Cierpiał-Wolan [2015]. 
239 Szczegółowo tę kwestę omawiają i wyczerpująco uzasadniają Greenland et al. [2016]. 
240Popularny staje się w jęz. angielskim postulat: „p-values should not be thresholded” (wartości p-value nie 

powinny mieć żadnego progu).  
241 “Wartość  dla której p=0,05 równa jest 1,96 lub prawie 2, stąd wygodne może być przyjęcie tego punktu jako 

granicznego w ocenie, czy zaobserwowane odchylenie w próbie zostanie uznane za istotne czy nie”. (W oryginale:“The 

value for which p=0.05 is 1.96 or nearly 2; it is convenient to take this point as a limit in judging whether a deviation is 

to be considered significant or not”, Fisher [1925], s. 45). 



Posługiwanie się wspomnianymi wyżej progami powoduje z jednej strony, że część wartościowych i niekiedy dobrze 

rokujących badań, w których uzyskana wielkość efektu okazała się za mała, aby p-value osiągnęło wartość mniejszą od 

progowej, zostaje porzucona. Wyniki takie opatruje się zbyt często nieprawdziwymi konkluzjami: „nie występuje 

różnica”, „nie występuje współzależność” tylko dlatego, że p-value okazało się wyższe niż określony próg242. Z drugiej 

zaś strony, w obiegu naukowym sztuczną nadreprezentację uzyskują te prace, w których otrzymano pożądaną wielkość 

p < 0.05 i do wyników tych prac – jako że innych (statystycznie nieistotnych wyników testów) redakcje czasopism 

najczęściej nie publikują – przywiązują badacze zbyt dużą wagę243. Dlatego warto rozważyć, czy wskaźnik p-value nie 

powinien być traktowany jedynie jako jedno ze źródeł dowodzenia nieprawdziwości hipotezy zerowej, ale źródło 

niewystarczające. 

Uznanie wyników badania naukowego za wartościowe tylko dlatego, że podczas weryfikacji hipotezy statystycznej 

osiągnięto wskaźnik p-value poniżej 0,05, może być ryzykowne. Będzie takie w szczególności wówczas, gdy badacz nie 

poinformuje odbiorców swoich wyników, jakie kolejno hipotezy weryfikował i ile razy sięgał po losową próbę, by 

ostatecznie dowieść statystycznej istotności efektu244. Jeżeli bowiem prób tych było wiele, to naturalne jest pojawienie 

się co jakiś czas próby nietypowej, dla której prawdopodobieństwo jest małe, np. równe 0,05. Taka nietypowa próba, w 

długich ciągach próbkowania pojawia się średnio raz na 20 losowań. Jeżeli więc badacz w 19 próbach uzyska nieistotną 

wielkość efektu, a poinformuje odbiorców jedynie o wyniku dwudziestej próby (uznanym za statystycznie istotny), to 

rzeczywiste  prawdopodobieństwo błędu pierwszego rodzaju, polegającego na odrzuceniu hipotezy prawdziwej, nie 

będzie wynosiło 5% lecz aż 64%245. Innymi słowy, uzyskanie takiej nietypowej próby w serii 20 doświadczeń przy 

założeniu, że prawdziwa jest hipoteza zerowa, nie jest wcale małe – jak mógłby sugerować badacz – lecz jest sporo 

większe od 50%. 

Obecne dyskusje na temat sposobów rozstrzygania w procedurze weryfikacji hipotez nie zawierają zwykle postulatu 

rezygnacji ze wskaźnika p-value, lecz kładą nacisk na potrzebę głębszej analizy źródeł niepewności przed podjęciem 

decyzji o odrzuceniu lub nieodrzuceniu hipotezy zerowej. Zresztą – jak zauważa Goodman [2019] – trudne byłoby 

obecnie wycofanie się z używania p-value, bo wszyscy – w tym naukowcy i redakcje czasopism naukowych – 

przyzwyczailiśmy się do tego wskaźnika. Umownie przypisujemy mu pewną wartość poznawczą. Zdaniem Goodmana 

[2019], jest to już pewne zjawisko socjologiczne, nie tylko naukowe. Tak jak wierzymy w wartość pieniądza, za którym 

w przekonaniu konsumentów kryje się prawo do nabycia określonych dóbr lub usług, tak wierzymy, że za określonymi 

wartościami p-value kryje się prawo do naukowego uznania określonych hipotez, a często także prawo do opublikowania 

uzyskanych wyników w renomowanych czasopismach. 

 

Podsumowanie 

Rozwój technologii komputerowej, programów obliczeniowych, a w dalszej kolejności elementów sztucznej 

inteligencji i zjawiska big data – kojarzonych z wielkimi zbiorami liczb i sprawnymi sposobami ich analizy – sprawiły, 

że do metod statystycznych odwołują się badacze chętniej niż w przeszłości. Coraz częściej jednak, w centrum uwagi 

stawia się ilość, a nie jakość danych, oraz szybkość opublikowania wyników, a nie uzasadnienie metodyki dla ich 

uzyskania i ostatecznej interpretacji. Sądzę, że dostrzegać należy zarówno szanse, jakie wszystkie te nowe zjawiska i 

trendy tworzą dla upowszechnienia statystycznej analizy rzeczywistości, jak i niebezpieczeństwa które im towarzyszą. 

Jedno z najważniejszych zagrożeń dotyczy błędnego wnioskowania statystycznego w procedurach weryfikacji hipotez. 

W nim upatruje się słusznie źródeł nieprawdziwych wniosków z rożnych dziedzin badawczych, w tym z ekonomii i 

ekonometrii. Jeżeli dołączy się do tego nauki przyrodnicze i ścisłe, w których eksperyment i statystyczne wnioskowanie 

są na porządku dziennym, to skalę zagrożeń dla nauki uznać trzeba za dużą. 

Współczesne oprogramowanie komputerowe stwarza analizom statystycznym nowe możliwości, ale z drugiej strony 

odwraca uwagę użytkownika od tego, co leży u podstaw metodyki wnioskowania, a w szczególności od ścisłych 

matematycznych założeń weryfikacji hipotez. Daleko posunięte uproszczenia w ocenach statystycznej istotności oraz 

rozstrzyganiu o niej, a także w jej komunikowaniu spowodowały, że konieczny staje się obecnie powrót do pierwotnych 

założeń i modeli statystycznych wnioskowania. Potrzebna jest większa wrażliwość badacza na matematyczne założenia 

modelu testowania hipotez, a także pełniejsza informacja i przejrzystość wywodów, jakie prezentować powinien wraz z 

uzyskanymi wynikami. Nie wystarczy sama wartość prawdopodobieństwa krytycznego p-value, ani samo stwierdzenie o 

statystycznej istotności efektu w próbie.    

                                                 
242 Podkreślają to wyraźnie autorzy komentarza w „Science”, (Amrhein, Greenland i Mc Shane, 2019, s. 305). 
243 Amrhein, Trafimow i Greenland (2019) stwierdzają dobitnie: „Nadużywa się statystyki jako maszyny do 

automatycznego podejmowania naukowych decyzji (an automated scientific decision machine), zarówno w odniesieniu 

do weryfikowanych hipotez, jak i w procesie selekcji artykułów kierowanych do publikacji”, s. 264. 
244 O tego typu transparentność i pełną informację apeluje w przytoczonym wcześniej postulacie nr 4 

Amerykańskie Towarzystwo Statystyczne. 
245 Prawdopodobieństwo to łatwo oblicza się w oparciu o rozkład dwumianowy, korzystając z dopełnienia do 

jedności prawdopodobieństwa, iż próba taka nie pojawi się ani razu w 20 losowaniach: 1-0,9520
.  
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*** 

Katarzyna Żukrowska246   

Zderzenie lokalności i globalizacji z bilateralizmem w wykonaniu USA i ChRL  

 

Wielu ekonomistów uważa, że czas globalizacji mamy już za sobą. Dwie poprzednie dekady uznano 

za okres rozkwitu regionalizmów. Obecny etap to czas renegocjacji wielu umów handlowych, to 

okres utożsamiany z narastaniem protekcjonizmu, co interpretowane jest przez wielu jako fiasko 

liberalizmu. W artykule przyjrzymy się bliżej problemowi „lokalności” amerykańskiej w wykonaniu 

ekipy prezydenta D. Trumpa, która mówi dużo o wycofaniu się z wynegocjowanych umów 

handlowych, renegocjowaniu ich na nowo, stosowaniu sankcji i wprowadzaniu mechanizmów 

protekcji. Temat jest szeroki stąd konieczne jest wprowadzenie pewnych ograniczeń. W tym 

konkretnym przypadku analizą obejmie się dwie umowy nową umowę NAFTA (USMCA) oraz 

umowę z USA-ChRL, co będzie poprzedzone ogólnym wprowadzeniem pokazującym umowy 

handlowe i o liberalizacji transferu kapitału oraz o wolnym handlu, które Stany Zjednoczone 

podpisały i są one realizowane.  

W artykule postawiono sobie za cel pokazanie, że protekcja w dużym stopniu jest hasłem, które 

przynosi „żniwo wyborcze” politykom je stosującym, w praktyce jednak jest realizowane w 

ograniczonym stopniu.  Mylna interpretacja haseł i wdrażanie ich do praktyki jest zabiegiem, na który 

inicjatorzy takiej polityki liczą, gdyż prowadzi to do dodatkowej poprawy ich pozycji na rynkach.  

Umowy Liberalizujące wymianę handlową ChRL z krajami trzecimi 

ChRL od początku swoich przemian stosowały rozwiązania, w których brano pod uwagę rozwiązania 

oparte na wolnym handlu. Przykładem tego mogą być strefy specjalne, przez które sprowadzano 

często surowce, produkty przemysłowe i komponenty. Temat stref wolnego handlu i umów o wolnym 

handlu zawartych przez ChRL jest dość obszerny i trudno jest go szczegółowo przedstawić ze 

względu na ograniczenia przygotowanego opracowania. Niemniej jednak warto podkreślić, że ChRL 

zawarła ok. 20 umów, część z nich wchodzi w wyższy etap realizacji, co oznacza poszerzenie dostępu 

do rynków dla partnerów-stron umowy247. Kolejne 10 umów jest negocjowanych. Planuje się 

zawarcie jeszcze następnych umów liberalizujących wymianę z kolejną grupą państw. Z pewnością 

inicjatywą, która będzie wywierała wpływ na liberalizację wymiany można uznać One Belt One Road 

                                                 
246Prof.z.dr hab. ekonomistka i politolożka. Specjalistka od międzynarodowych stosunków gospodarczych. 

Autorka 570 publikacji, z czego 43 w periodykach z listy filadelfijskiej. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH, Instytut 

Studiów Międzynarodowych (dyrektor).  
247 http://fta.mofcom.gov.cn/english/fta_qianshu.shtml (dostęp 15.01.2020).  

http://fta.mofcom.gov.cn/english/fta_qianshu.shtml


Iniciative, czyli współczesny plan odtworzenia Jedwabnego Szlaku248. Inicjatywa zgłoszona została 

w 2013 r. i przewiduje się, że gdy zostanie w pełni zrealizowana  może łączyć 153 kraje.  

ChRL zawarły umowy o wolnym handlu z Mauritiusem, Malediwami, Grucją, Australią, Koreą Płd., 

Szwajcarią, Islandią, Kostaryką, Peru, Nową Zelandią, Chile, Pakistanem, ASEAN-em. Część z 

wymienionych umów weszła w drugą, wyższą fazę współpracy, inne są negocjowane. Przykładem 

umowy pogłębionej jest umowa ChRL-ASEAN, czy z Chile oraz Pakistanem. ChRL zawarła dwie 

umowy innego typu niż standardowe umowy o wolnym handlu z Hong Kongiem i Makao. Obie 

nazywają się podobnie, zawierają warunki ściślejsze współpracy niż klasyczne umowy o wolnym 

handlu. Pierwsza z nich to Mainland and Kong Kong Close Economic and Partnership Arrangements. 

Druga tp Mainland and Macao Closer Economic and Partnership Arrangements249.   Negocjowane są 

umowy pogłębiające współpracę z Peru, Nową Zelandią i Koreą Płd. Ponadto trwają negocjacje 

włączające ChRL do RCEP250. Chiny negocjują umowy z GCC, Sri Lanką, Izraelem, Mołdawią, 

Panamą i Palestyną. Rozważa się rozpoczęcie rozmów w sprawie wolnego handlu z Kolumbią Fidżi, 

Nepalem, Papuą Nową Gwineą, Kanadą, Bangladesz, Mongolią i wejście w nową fazę współpracy 

ze Szwajcarią251.  

Na co warto zwrócić uwagę patrząc na listę państw, z którymi ChRL zawiera umowy o wolnym 

handlu. Możemy tu wyróżnić kraje powstałe z rozpadu byłego ZSRR, kraje znajdujące się w regionie 

Azji-Pacyfiku, państwa z obszaru Ameryki Łacińskiej oraz graniczące z Indiami. Część z rynków 

objętych polityką tworzenia stref wolnego handlu to państwa należące do Brytyjskiego 

Commonwealthu. Zwraca również uwagę fakt, że wśród państw posiadających umowę o wolnym 

handlu z ChRL jest Szwajcaria. Wolny handel z tym krajem może dawać dostęp do rynku 

wewnętrznego UE w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Podobne rozwiązanie 

wcześniej stosowała m.in. Kanada zanim zawarła umowę o wolnym handlu z UE (CETA, 2017).  

Na liście państw, które zawarły lub negocjują umowy o wolnym handlu można znaleźć państwa, 

które są bardzo aktywne w tworzeniu stref wolnego handlu ze swoim rynkiem. Przykładem jest Chile 

i Izrael. Chiny są aktywne w eksporcie swojego kapitału, co zwłaszcza widoczne jest na obszarze 

kontynentu afrykańskiego, Ameryki Łacińskiej i obszaru b. ZSRR. Takie zachowanie wydaje się być 

racjonalne z ekonomicznego punktu widzenia bo pozwala eksportować część kapitału, który w innej 

sytuacji powiększałby wartość rezerw walutowych CHRL, wpływając na aprecjację kursu waluty 

tego kraju zgodnie z teorią aprecjacji Balassy-Samuelsona252. Zjawisko to występuje w ChRL i kraj 

ten jest ciągle oskarżany o manipulowanie kursem, co sprowadza się w praktyce do powolniejszej 

aprecjacji niżby wynikało z realnego kursu yuana. Jest też i biznesowe wyjaśnienie eksportu kapitału, 

które mówi, że ChRL przygotowuje infrastrukturę dla przyszłych swoich partnerów handlowych i 

biznesowych. Politolodzy mówią zaś o budowaniu stref wpływów.  

      Umowy liberalizujące wymianę handlową USA z krajami trzecimi 

Stany Zjednoczone są członkami założycielami organizacji międzynarodowych, które stworzyły ład 

instytucjonalno-prawny po II wojnie światowej. Filarem tego systemu jest ONZ z takimi instytucjami 

jak system z Bretton Woods (1944), który powołał do życia Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 

Bank Światowy i GATT (zastąpiony w 1995 r. przez WTO). Stany Zjednoczone są członkiem WTO 

(1995), były członkiem założycielem GATT (1948). Są również członkiem OECD (1960), a 

wcześniej OEEC (1948). Wszystkie te organizacje i wiele innych wyspecjalizowanych instytucji 

międzynarodowych to z jednej strony struktury, które tworzą prawo i przepisy regulujące zasady 

działania podstawowych mechanizmów finansowych i ekonomicznych takich jak reżimy kursowe, 

                                                 
248 http://www.beltandroadforum.org/english/ (dostęp 15.01.2020).  
249 Główny obszar lądowy (ChRL) - Hong Kong Ustalenia Bliższej Współpracy i Partnerstwa. W drugim 

przypadku nazwa jest podobna tyle, że dotyczy Makao.    
250 RCEP – Regional Comprehensive Economic Partnership. Obejmuje 9 państw (ASEAN – Stowarzyszenia Płd 

Państw Azji: Kambodżę, Indonezję, Laos, Malezję, Myanmar, Filipiny, Singapur, Tajlandię, Wietnam) i 5 państw 

posiadających umowy o wolnym handlu z ASEAN (ChRL, Japonię, Koreę Płd., Australię, Nową Zelandię). Indie były 

również członkiem RCEP, z którego wystąpiły w 2019 r.  
251 CETA – Comprehensive Economic and Trade Agreement EU-Canada.  
252 M. Gubler, Ch. Sex., The Balassa-Samuelson Effect Revised: New Evidence from OECD Countries, National 

Bank Of Switzerland Working Papers 1/2017.  



zasady wymienialności walut, poziomu kursu, zabezpieczenia bilansów handlowych i kursów w 

postaci rezerw walutowych, zasady stosowania mechanizmów protekcji: taryfowe i pozataryfowe, 

regulacje dotyczące stosowanych cen, zasad ubezpieczenia towarów podlegających wymianie 

handlowej, zasady naliczania kosztów transportu i ich wpływ na ceny, itp. GATT/WTO jest 

odpowiedzialne za ustalenie warunków handlu dla towarów, produktów rolnych i spożywczych, 

usług, przepływu kapitału i wymiany własności intelektualnej między państwami członkowskimi.  

Oprócz wymienionych grup towarowych WTO reguluje zasady rozstrzygania sporów handlowych, 

stosowania reguł, które nie są zgodne z prawem i ogólnie akceptowanymi przepisami, stosowania 

dumpingu w handlu, nadmiernej obecności państwa na rynku przejawiające się w różnych formach 

stosowania działań interwencyjnych. Ponadto WTO jest silnie zaangażowane w działania sprzyjające 

tworzeniu regionalnych umów o wolnym handlu, w których kontroluje czy takie porozumienia nie 

tworzą się wbrew interesom innych państw czy regionów. Jest również odpowiedzialna za działania 

wspierające rozwój253. W ostatnich latach podjęła się inicjatywy tworzenia zasad dla umowy nowego 

typu, w której uczestniczyłyby państwa reprezentujące (23) różne poziomy rozwoju TiSA (2014)254 

, liberalizacja usług finansowych w tej grupie inicjatywnej łączącej m.in. rynki UE, USA oraz 13 

innych rynków państw wysoko rozwiniętych, 6 rynków państw reprezentujących średni poziom 

rozwoju (w tym m.in. Meksyk, Panamę, Turcję, Peru) oraz dwa reprezentujące niski poziom rozwoju 

(Pakistan, Paragwaj).  

Stany Zjednoczone od czasu objęcia fotela prezydenckiego przez D. Trumpa (20.01.2017) wykonały 

kilka manewrów wskazujących na działania protekcyjne. Zaliczyć do nich można wycofanie się, w 

styczniu 2017 r., z wynegocjowanej umowy TPP (Trans Pacific Partnership). Wycofanie się z 

negocjacji umowy USA-UE – TTiP (2018)255. Wycofanie się z działającej od 1994 r. umowy 

NAFTA256 z Kanadą i Meksykiem po objęciu fotela prezydenckiego przez D. Trumpa.  We wrześniu 

2018 r. USA, Meksyk i Kanada doszły do porozumienia w sprawie zastąpienia NAFTA przez nową 

umowę USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement). Warunki umowy NAFTA obowiązują 

do momentu wejścia w życie nowej umowy, która jest w procesie ratyfikacji257. Retoryki wskazującej 

na działania protekcyjne było więcej, wystarczy wymienić budowę muru na granicy USA z 

Meksykiem, czy wojny celne z ChRL. Jedne mają przełożenie na działania protekcyjne (wojna 

handlowa z ChRL) inne nie (muru na granicy z Meksykiem nie zbudowano). 

W dalszej części omówi się problem szkodliwości protekcji celnej dla różnego rodzaju gospodarek 

biorąc pod uwagę poziom taryf stosowanych w imporcie, ochronę poszczególnych gałęzi gospodarki, 

struktury handlu, udziału w wymianie usług, czy zaangażowanie w handlu prowadzonego w ramach 

łańcuchów globalnych tworzenia wartości dodanej (GVC). Wskaże się głównych partnerów 

handlowych i towary stanowiące przedmiot wymiany międzynarodowej. Zanim jednak do tego się 

                                                 
253M. Zajaczkowski, Rola i znaczenie WTO w ramach inicjatywy Aid for Trade, w: A. Wróbel, K. Jędrzejewska, 

M. Rewizorski (red.), Globalne zarządzanie gospodarcze. Wyzwania dla światowego systemu handlu. Wydawnictwo 

Naukowe Scholar 2020, s. 105-122. 
254 K. Żukrowska, Usługi finansowe w umowie TTIP, w: TTIP. Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie 

handlu i inwestycji. Nowy etap instytucjonalizacji współpracy UE-USA, red. M. Dunin-Wąsowicz, A. Jarczewska, 

Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015, s. 101-122.  
255 Negocjacje wstrzymano w styczniu 2018. Decyzja w tej sprawie zbiegła się z konfliktem między USA a UE 

w sprawie stali, dodatkowych ceł nałożonych na towary objęte wymianą między tymi dwoma rynkami. Po czym nastąpił 

rozejm w czerwcu 2018, wznowienie negocjacji w podobnej formule do TTIP. 15.04. 2019 r. UE określiła negocjacje 

jako przestarzałe i przez to nieodpowiednie. (https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/index_en.htm, dostęp 

12.01.2019). M. Dunin-Wąsowicz (Ed.) TTIP in Retreat? Evaluating the Strategic Significance of Transatlantic Free 

Trade, Scholar Publishing House, 2017.  
256 Porozumienie weszło w życie 1 stycznia 1994 r. zastępując porozumienie o wolnym handle między Kanadą 

I USA. Umowa handlowa NAFTA tworzy jeden z większych rynków świata jeśli za kryterium przyjmie się poziom 

dochodów per capita. (NAFTA’s Economic Impact, Council Foreign relations, 2018, 

https://www.cfr.org/backgrounder/naftas-economic-impact , dostęp 10.01.2019).  
257 Road to UMSCA Ratification: Is the End in Sight? (5.09.2019)   https://www.csis.org/analysis/road-usmca-

ratification-end-sight (dostęp 23.11.2019).  

https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/index_en.htm
https://www.cfr.org/backgrounder/naftas-economic-impact
https://www.csis.org/analysis/road-usmca-ratification-end-sight
https://www.csis.org/analysis/road-usmca-ratification-end-sight


przejdzie warto pokazać jaką siecią umów liberalizujących wymianę handlową dysponują Stany, z 

kim zawarto takie umowy i jak one działają?  

USA w swojej praktyce handlowej stosują cztery rodzaje umów. Pierwsza grupa to umowy o wolnym 

handlu. W ramach tej grupy USA podpisały 14 umów na zasadach bilateralnych258. Można tu 

rozróżnić umowy typu FTA (Free Trade Agreement) lub TPA (Trade Partnership Agreement). 

Oprócz wspomnianych umów można wymienić umowy multilateralne. Takie umowy są dwie 

NAFTA (zastąpiona USMCA, znajduje się na etapie ratyfikacji) oraz TPP (z której USA się wycofały 

na etapie ratyfikacji). Jest jeszcze jedna umowa wielostronna, której negocjacji nie zakończono, jest 

to umowa między UE i USA (TTIP). Umowy typu FTA USA podpisały z Australią, Bahrainem, 

Kanadą, Dominikaną, Chile, Izraelem, Jordanem, Koreą Płd (KORUS), z Marokko, Kanadą i 

Meksykiem (NAFTA), Omanem oraz Singapurem. Łącznie jest to 12 umów. Wynegocjowano 

umowę TPP oraz US-M-CA. Z TPP USA wycofały się na etapie ratyfikacji, US-M-CA jest w 

procesie ratyfikacji. Umowy typu TPA USA ma z Kolumbią, Panamą i Peru.  

Drugim rodzajem umów, które USA zawiera z rynkami trzecimi są ramowe umowy o handlu i 

inwestycjach - Trade and Investment Framework Agreements (TIFA). Są to umowy tworzące 

ramy i zasady dla prowadzenia dialogu i inwestycji między USA i partnerami objętymi tego rodzaju 

umową. W praktyce umowy te mogą mieć różne nazwy jak np. TIDCA (Trade, Investment, and 

Development Agreement – TICDA) albo Bilateral Forum – to wszystkie te umowy mają jeden cel: 

służą jako platforma tworząca warunki dla dialogu, podczas którego rząd USA i rządu państwa 

partnerskiego mogą się spotkać i dyskutować sposoby realizowania wspólnych interesów, czego 

celem jest poprawa współpracy i zwiększenie możliwości dla rozwijania handlu i inwestycji.   

Stany Zjednoczone i partnerzy umów TIFA mają w ramach tych umów możliwość konsultowania 

szerokiego zakresu problemów związanych z warunkami wymiany handlowej i prowadzenia 

inwestycji. Problemy objęte konsultacjami i określające warunki współpracy w przyszłości obejmują 

kwestie dostępu do rynku, siłę roboczą, ochronę środowiska, ochronę i przestrzeganie praw własności 

intelektualnej oraz w określonych przypadkach warunki dla tworzenia potencjału produkcyjnego. 

USA ma zawarte umowy typu TIFA z państwami reprezentującymi różny poziom rozwoju, za czym 

idą różne interesy dotyczące wymiany handlowej i inwestycji. Poniżej przedstawia się umowy USA 

typu TIFA zawarte z państwami reprezentującymi różne regiony świata.  

Tabela 1. Umowy typu TIFA zawarte przez USA   

Afryka – 12 umów 

US-Angola TIFA, US – Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA) TIFA, US-East African 

Community TIFA, US – Economic Community of West African States (ECOWAS) TIFA, US-Ghana TIFA, 

US-Liberia TIFA, US-Mauritius TIFA, US-Mozambique TIFA, US-Nigeria TIFA, US-Rwanda TIFA, US-

South Africa TIFA, US-West African Economic and Monetary Union (WAEMU) 

Ameryki – 3 umowy (w tym jedna z dwoma protokołami) 

US-Argentina TIFA, US-Caricom TIFA, US-Uruguay TIFA (z protokołami dot. Handlu I Środowiska oraz 

osobnym protokołem dotyczącym stymulacji wymiany handlowej) 

Europa i Bliski Wschód – 20 umów (z czego jedna to ramowa umowa dot. handlu, gospodarczej, inwestycyjnej 

i technicznej współpracy)  

US-Algeria TIFA, US-Armenia TIFA, US-Bahrain TIFA, US-Egypt TIFA, US-GCC Framework Agreement for 

Trade, Economic, Investment & Technical Cooperation, US-Georgia TIFA, US-Iceland TICF, US-Iraq TIFA, 

US-Kuwait TIFA, US-Lebanon TIFA, US-Lybia TIFA, US-Oman TIFA, US-Qatar TIFA, US-Saudi Arabia 

TIFA, US-Switzerland TIFA, US-Tunisia TIFA, US-Turkey TIFA, US-Ukraine TICA, US-United Arab Emirates 

TIFA, US-Yemen TIFA 

Chiny, Mongolia i Tajwan – 1 umowa 

US-Mongolia TIFA 

Południowa i Środkowa Azja – 6 umów z czego jedna dotyczy 5 państw powstałych z rozpadu b. ZSRR 

US-Afghanistan TIFA, US-Central Asian TIFA (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan & 

Uzbekistan), US-Maldives TIFA, US-Nepal TIFA, US-Pakistan TIFA, Sri Lanka TIFA,  

Południowowschodnia Azja i Pacyfik – 11 umów z czego jedna jest z protokołami dot. administracji celnej oraz 

rozwiązaniami stymulującymi wymianę handlową 
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US-ASEAN TIFA, US-Brunei TIFA, US-Burma TIFA, US-Cambodia TIFA, US-Indonesia TIFA, US-Laos 

TIFA, US-Malaysia TIFA, US-New Zealand  TIFA,  US-Philippines TIFA z protokołami dot. administracji 

celnej oraz stymulującym wymianę handlową, US-Thailand TIFA, US-Vietnam TIFA 

Źródlo: https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements (dostęp 3.12.2019). 

Łącznie USA podpisało 53 umowy TIFA (lub inaczej nazwane, ale o podobnym zakresie 

współpracy). Kilka z wymienionych umów wprowadza szczegółowe rozwiązania dotyczące 

stymulacji wymiany handlowej, poprawy potencjału produkcyjnego, współpracy technicznej lub 

administrowania władz celnych. Rady TIFA zgodnie z przyjętymi w umowach zasadami spotykają 

się co najmniej raz do roku na poziomie ministrów zainteresowanych resortów. Te spotkania dają 

możliwość dla regularnych kontaktów i są płaszczyzną do określania narodowych interesów oraz 

barier dla ich realizacji w relacjach dwustronnych. Pozwala to redukować takie bariery, jest 

instrumentem budowy wzajemnego zaufania, zwłaszcza kiedy strony umowy biorą na siebie 

określone zobowiązania, których celem jest pogłębienie współpracy oparte na inwestycjach, 

transferze technologii i know-how, intensyfikacji międzynarodowego podziału pracy i wymiany 

handlowej.    

Trzecim rodzajem umów podpisywanych przez USA są bilateralne traktaty dotyczące inwestycji 

– Bilateral Investment Treaties (BIT). Program amerykański traktatów inwestycyjnych (BIT), jak 

wyjaśnia się na stronie rządowej USA259,  pomaga chronić prywatne inwestycje, rozbudowywać 

polityki zorientowane na tworzenie warunków dla gospodarki rynkowej w krajach partnerskich. 

Celem tej polityki jest również promocja amerykańskiego eksportu.  

Program BIT ma spełniać trzy zasadnicze cele260: (1) chronić inwestycje zagraniczne, w krajach gdzie 

prawa inwestora nie są jeszcze chronione przez podpisane porozumienia (takie jak nowoczesne 

traktaty nt. przyjaźni, handlu, nawigacji czy wolnego handlu), (2) mają mobilizować wprowadzenie 

polityki ukierunkowanej na rozwiązania rynkowe pozwalające traktować prywatne inwestycje w 

otwarty, przejrzysty i niedyskryminacyjny sposób, (3) wspierać wprowadzanie i rozwój 

międzynarodowych standardów prawa gwarantujących realizację wymienionych tu celów.   

Amerykańskie umowy typu BIT gwarantują inwestorom sześć zasadniczych korzyści261: (1) 

podpisane umowy BIT wymagają żeby inwestorzy i „ponoszone przez nich inwestycje” (tzn. 

inwestycje osoby fizycznej lub prawnej na jednym z rynków objętych taką umową) byli traktowani 

w ten sam sposób w jaki państwo goszczące traktuje swojego inwestora i jego inwestycje lub 

inwestorów i inwestycje z innego państwa trzeciego. Umowy BIT na ogół uzyskują lepsze 

traktowanie inwestorów lub zasady klauzuli największego uprzywilejowania262 – KNU -- dla całego 

cyklu inwestycyjnego, od rozpoczęcia inwestycji lub zakupu podmiotu na danym rynku przez 

zarządzanie nim, prowadzenie działalności, rozwój, do pozbycia się tej inwestycji. (2)  Umowy BIT 

wprowadzają ograniczenia dotyczące wywłaszczenia inwestorów i gwarantują szybkie, skuteczne 

rekompensaty w przypadku kiedy wywłaszczenie ma miejsce. (3) Umowy BIT gwarantują 

możliwość transferu funduszy powiązanych z inwestycją w obie strony: z danego rynku i na dany 

rynek goszczący, bez opóźnień i przy zastosowaniu kursu rynkowego.  (4) Umowy BIT ograniczają 

nakładanie dodatkowych podatków lub ograniczeń takich jak: wymogi dotyczące udziału 

komponentów lokalnych czy limity kwot eksportowych, stosowane jako warunek dla poniesienia 

inwestycji, zakupu podmiotu, ekspansji, zarządzania, jego rozwoju, działania lub przeprowadzania 

inwestycji. (5) Umowy BIT dają inwestorom prawo zatrudniania personelu zarządczego zgodnie z 

ich wyborem i bez względu na narodowość. (6) Umowy BIT dają możliwość inwestorom z obu stron 

                                                 
259 https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements (dostęp 3.12.2019).   

260 Bardziej szczegółowych informacji nt. umów BIT można uzyskać u koordynatorów programu lub koordynatorów  

poszczególnych bilateralnych traktatów nt. inwestycji w Biurze Przedstawiciela Handlowego USA pod numerem 202-

395-4510 lub w Departamencie Stanu pod numerem 202-736-4906. 

261 https://tcc.export.gov/Trade_Agreements/Bilateral_Investment_Treaties/index.asp (dostęp 4.01.2020).  
262 F. Perez-Aznar, The Use of Most-Favoured-Nation Clause to import substantive treaty provisions in 

international investment agreements. Journal of International Economic Law, Vol 20, Issue 4, Dec. 2017, s. 777-805.   
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umowy prawo do rozpoczęcia dochodzenia od rządu drugiej strony swoich praw w arbitrażu 

międzynarodowym. Nie ma w tym przypadku przymusu do korzystania z krajowych sądów263.  

Przedstawiciele USA negocjują umowy BIT w oparciu o tekst podstawowy, co oznacza wyjście od 

określenia części składowych takiej umowy i wypełnienia jej szczegółowymi warunkami264. Ostatnie 

dwie umowy BIT zawarto z Urugwajem (2005)265 i Rwandą (2008)266. Daty zawarcia tych umów 

oraz ich warunki wskazują na ewolucję podejścia USA do mechanizmu ISDS i ochrony interesów 

inwestorów zgodnie z zasadami stosowanymi przez WTO i prawo międzynarodowe. USA zawarło 

42 umowy BIT, z czego jedna jest nieratyfikowana, jedna jednostronnie zawieszona, sześć 

zmienionych przed wejściem do UE. Interesujące jest to, że umowy te obejmują również państwa 

członkowskie OECD, jak np. Czechy czy Polska, co oznacza, że zwraca się w nich uwagę nie tylko 

na podobne traktowanie inwestorów amerykańskich jak krajowych, ale gwarancje ich własności 

podczas całego procesu produkcji. Warto zwrócić uwagę, że na tej liście nie ma m.in. Węgier, Rosji 

czy Białorusi. Członkostwo w OECD wprowadza warunki swobodnego przepływu kapitału między 

członkami tej organizacji. Dotyczy to kapitału długo-, średnio- i krótkookresowego. Sięgając dalej, 

można zauważyć, że większość państw na liście umów BIT to państwa członkowskie WTO. Dużo z 

nich jest członkami WTO, choć nie wszystkie, warto o tym pamiętać w kontekście celów jakie podaje 

się w USA, które umowy BIT zapewniają inwestorom z USA. Z tego można wyciągnąć wniosek, że 

WTO nie gwarantuje swoim członkom np. takiego samego traktowania inwestorów z krajów trzecich 

jak z inwestorów z kraju przyjmującego mimo sformułowania takiego warunku. Jeśli tak jest to 

można ten fakt uznać za pewną słabość WTO, co nie jest jego krytyką, ale wskazaniem jednego z 

warunków, który wymaga doprecyzowania267. Na liście państw z umowami BIT nie ma większości 

państw, które znajdują się na liście kontrolnej („watch list”) zawierającej państwa nieprzestrzegające 

praw własności intelektualnej268.     

Tabela 2. Umowy BIT podpisane przez USA i ich nazwy 
lp Kraj Nazwa umowy: data zakończenia 

negocjacji, wejścia umowy w 

życie i ewentualnej modyfikacji  

lp Kraj Nazwa umowy: data zakończenia 

negocjacji, wejścia umowy w życie 

i ewentualnej modyfikacji 

1 Albania Albania bilateral investment 

treaty (11.01.1995/4.0101998) 

22 Kazachstan Kazakhstan bilateral investment 

treaty (19.05.1992/12.01.1994) 

2 Argentyna Argentina bilateral investment 

treaty (14.11.1991/20.10.1994) 

23 Kirgistan Kirgizstan bilateral investment 

treaty (19.01.1993/12.01.1994) 

3 Armenia Armenia bilateral investment 

treaty (23.09.1992/29.03.1996 

24 Łotwa Latvia bilateral investment treaty 

(13.01.1995/26.11.1996, zmieniona 

1.05.2004) 

4 Azerbejdża

n  

Azerbaijan bilateral investment 

treaty (1.08.1997/2.08.2001) 

25 Litwa Lithuania bilateral investment treaty 

(14.01.1998/11.11.2001, zmieniona 

1.05.2004) 

5 Bahrajn Bahrain bilateral investment 

treaty (29.09.1999/31.05.2001) 

26 Mołdowa Moldova bilateral investment treaty 

(21.04.1993/25.11.1994) 

6 Bangladesz Bangladesh bilateral investment 

treaty (12.03.1986/25.07.1989) 

27 Mongolia Mongolia bilateral investment 

treaty (6.10.1994/1.01.1997) 

                                                 
263 Jest to „złagodzona” odmiana wcześniej stosowanej przez USA, bardzo krytykowanej za stronniczość, zasady 

ISDS (individual-state dispute settlement). Ogólne warunki dochodzenia rozwiązywania sporów wprowadza WTO: 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/c1s4p1_e.htm (dostęp 3.01.2020).  
264 Zainteresowanych szczegółowymi informacjami nt. poszczególnych umów odsyła się do: koordynatorów 

poszczególnych traktatów nt inwestycji w Biurze Przedstawicielstwa Handlu USA, Tel.: 202-395-4510 lub Departamentu 

Stanu pod tel.: 202-736-4906.  

265 https://ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/bit/asset_upload_file748_9005.pdf (dostęp 5.01.2020).  
266 https://www.bilaterals.org/?us-rwanda-bit-2008&lang=en (dostęp 5.01.2020).  
267Ma to znaczenie, ponieważ jednym z celów nowej Komisji EU, której przewodniczy Ursula van der Leyen 

jest reforma WTO. (An Union that strives for more. My agenda for the European Commission. Political Guidelines for 

the next European Commission 2019-2024).  
268 USTR Releases 2018 Special 301 Report on Intellectual Property Rights, Office of United States Trade 

Representative, Washington 27.04.2018.    
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7 Boliwia Bolivia bilateral investment 

treaty (17.04.1998/2.06.2001) 

28 Maroko Morocco bilateral investment treaty 

(22.07.1985/29.05.1991) 

8 Bułgaria Bulgaria bilateral investment 

treaty (23.09.1992/2.06.1994) 

29 Mozambik Mozambique bilateral investment 

treaty (1.12.1998) 

9 Kamerun Cameroon bilateral investment 

treaty (26.02.1988/6.04.1989) 

30 Panama Panama bilateral investment treaty 

(27.10.1982/30.05.1991) 

10 Kongo 
Demokratyczn
a Republika 

(Kinshasa) 

Congo bilateral investment treaty 

(3.08.1984/28.07.1989) 

31 Polska Poland bilateral investment treaty 

(21.03.1990/6.08.1994 zmieniona 

1.05.20014) 

11 Kongo 
Republika  
(Brazzaville) 

Congo bilateral investment treaty 

(12.02.1990/13.08.1994) 

32 Polska Poland business and economic 

relations treaty 

(21.03.1990/6.08.1994 zmieniona 

1.05.20014) 

12 Chorwacja Croatia bilateral investment 

treaty (13.07.1996/20.06.2001) 

33 Rumunia Romania bilateral investment treaty 

(28.05.1992/15.01.1994) 

13 Czech R. Czech R. bilateral investment 

treaty (22.10.1991/19.12.1992) 

zmiana 1.05.2004 

34 Rwanda Rwanda bilateral investment treaty 

(19.02.2008/1.01.20012) 

14 Ekwador Ecuador 

(27.08.1993/11.05.1997, 

zawieszona jednostronnie 

18.05.1997) 

35 Senegal Senegal bilateral investment treaty 

(6.12.1983/25.10.1990) 

15 Egipt Egypt bilateral investment treaty 

(11.03.1986/27.06.1997) 

36 Słowacja Slovakia bilateral investment treaty 

(22.10.1991/19.12.1992, zmieniona 

1.05.2004) 

16 Estonia Estonia bilateral investment 

treaty (19.04.1994/16.02.1997, 

zmieniona 1.05.2004) 

37 Sri Lanka Sri Lanka bilateral investment 

treaty (20.09.1991/1.05.1993) 

17 Gruzja Georgia bilateral investment 

treaty (7.03.1994/17.08.1997) 

38 Trinidad i 

Tobago 

Trinidad & Tobago bilateral 

investment treaty 

(26.09.1994/7.02.1993) 

18 Grenada Grenada bilateral investment 

treaty (2.05.1986/3.03.1989) 

39 Tunezja Tunisia bilateral investment treaty 

(15.05.1990/7.02.1993) 

19 Honduras Honduras bilateral investment 

treaty (1.07.1995/11.07.2001) 

40 Turcja Turkey bilateral investment treaty 

(3.12.1985/18.05.1990) 

20 Jamajka Jamaica bilateral investment 

treaty (4.02.1994/7.03.1997) 

41 Ukraina Ukraine bilateral investment treaty 

(4.03.1994/1.11.2006) 

21 Jordan Jordan bilateral investment treaty 

(2.07.1997/13.06.2003) 

42 Urugwaj  Uruguay bilateral investment treaty 

(4.11.2005/1.11.2006) 

 Źródło: https://tcc.export.gov/Trade_Agreements/Bilateral_Investment_Treaties/index.asp (dostęp 12.01.2020).  

Zestawienie wskazuje kiedy poszczególne państwa, nawet z tych samych regionów, decydowały się na 

wpuszczenie na swój rynek inwestorów amerykańskich, jak długo trwały negocjacje umów z poszczególnymi 

krajami, jak długi był proces ich ratyfikacji. Wiele z państw partnerskich USA w umowach BIT musiało 

również zagwarantować kontrolę nad użyciem technologii wprowadzanej na dany rynek. Umowa z USA 

wymagała użycia technologii z importu w określony sposób i w przedsiębiorstwie, które uzyskało prawo 

korzystania z licencji na daną technologię. Specjalna kontrola związana była z technologiami podwójnego 

zastosowania. Państwa partnerskie muszą przygotować się od strony prawnej do stosowania w tym zakresie 

wymaganych przepisów sprowadzających się do kontroli użycia pozyskanej technologii.    

Oprócz wymienionych rodzajów umów, w praktyce USA, można spotkać i inne inicjatywy. Oprócz 

realizacji wspomnianych wcześniej celów polityki handlowej w ramach zawieranych umów dwustronnych i 

wielostronnych, rząd USA uczestniczy w wielostronnych negocjacjach prowadzonych w ramach WTO, 

równocześnie przygotowując w Kongresie przepisy dotyczące Urzędu Wspierania Handlu (Trade Promotion 

Authority TPA). Przepisy te mają określić cele i priorytety dla zawieranych umów. USA uczestniczą w 

negocjacjach Porozumienia nt Handlu Usługami (Trade in Services Agreement – TiSA), porozumienia nt 

liberalizacji rynków usług, gwarantującego otwartą konkurencję dla szerokiego spektrum usług oferowanych 

na rynku. W negocjacjach uczestniczą 23 rynki, które reprezentują 70% światowego rynku usługami, który 

jest szacowany na 55 tryliony dolarów amerykańskich. Warto w tym miejscu wyjaśnić, że szacunki 

przeprowadzone przez rząd amerykański pokazują, iż każdy eksport usług wart 1 mld dolarów amerykańskich 

wspiera 5900 miejsc pracy na rynku USA. Wspieranie eksportu usług wytwarzanych na rynku USA w skali 

globalnej jest źródłem korzyści dla tego rynku.      

https://tcc.export.gov/Trade_Agreements/Bilateral_Investment_Treaties/index.asp


W lipcu 2014 r. czternaście państw członkowskich WTO, w tym USA, rozpoczęło negocjacje w sprawie 

Porozumienia nt. produktów chroniących środowisko (Environmental Goods Agreement – EGA). 

Porozumienie to stawia sobie za cel wyeliminowanie ceł na duże spektrum produktów służących do ochrony 

środowiska. Cła na produkty chroniące środowisko (turbiny wiatrowe, solarne podgrzewacze wody czy 

katalizatory samochodowe) są często bardzo wysokie i ograniczają upowszechnienie się postępu w „zielonych 

technologiach”. Umowa typu EGA może tworzyć warunki dla ochrony środowiska w skali globalnej 

otwierając nowe możliwości dla przedsiębiorców i produkcji w USA.  

Analizując umowy zawierane przez USA można dojść do wniosku, że sieć takich umów ma działanie 

mobilizujące do zmian na danym rynku (rozwój infrastruktury, przekonanie do liberalizacji, rozwój usług, w 

tym lecznictwa, szkolnictwa, poprawa działania administracji, itp.). Wszystkie te czynniki sprzyjają bowiem 

przyciąganiu obcego kapitału, którego państwa reprezentujące niższy poziom rozwoju nie posiadają w 

nadmiarze. Równocześnie takie inwestycje przynoszą określone zyski inwestorom, co wynika z 

„instytucjonalnej konkurencyjności” takich rynków wywołanej ich powiązaniami z innymi rynkami. 

Przykładem może być inwestycja na rynkach zaliczanych do najmniej rozwiniętych, które mają bezcłowy 

dostęp do rynków wysoko rozwiniętych, w tym UE czy USA. Innym przykładem jest inwestycja na rynku 

nowych państw członkowskich UE (w tym Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii czy 

Słowacji). Podobną rolę może również spełniać Szwajcaria, która na zasadach bilateralnych podpisała umowę 

z UE i jest częścią rynku wewnętrznego UE, a szerzej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Oznacza 

to swobodę przemieszczania się towarów, usług, kapitału i ludzi. Tym samym nie jest konieczna umowa 

bilateralna liberalizująca wymianę handlową między dwoma rynkami, wystarczy zainwestować w produkcję 

na jednym z rynków objętych wolnym przepływem towarów lub posiadającym umowę o wolnym handlu z 

rynkiem docelowym. Może to w relacjach między USA i UE być każdy kraj członkowski UE, kraj będący w 

unii celnej UE, jak np. Turcja, państwo objęte umową EOG, rynek państwa stowarzyszonego lub posiadający 

dostęp do rynku UE w ramach innych warunków decydujących o wolnym handlu (najmniej rozwinięte 

gospodarki).  

UE i USA będą dwoma najbardziej rozwiniętymi rynkami i zarazem dużymi partnerami w handlu 

międzynarodowym od dłuższego czasu wykorzystywały potencjały swoich rynków do stymulowania rozwoju 

na rynkach trzecich. Przykładem może być rynek Meksyku, Korei Płdn. czy Turcji. Każdy z wymienionych 

rynków miał umowę o wolnym handlu zarówno z USA jak i z UE, co dawało „pośredni” dostęp do drugiego 

z wielkich partnerów, powodowało przyciąganie inwestycji i stymulowało eksport. Było też korzystne dla 

inwestorów z obu rynków: amerykańskiego i europejskiego. Taka sytuacja trwa nadal, choć nie jest tak łatwo 

wykrywalna ze względu na zmiany jakie zaszły w wielu gospodarkach w fazie postindustrialnej rozwoju269.  

Rynek USA jest bardzo zaawansowany w zmianach strukturalnych swojej gospodarki. Większość towarów, 

które eksportuje, to towary które w sposób naturalny bronią się przed cłami. Przykładem jest własność 

intelektualna. Importer poszukujący określonej technologii zapłaci za nią taką cenę, jakiej zażąda eksporter. 

Inaczej mówiąc USA importuje towary wobec których stosuje się cła, tym samym wojna handlowa oznacza 

dopływ środków do budżetu. Eksportuje towary, które nie są clone, ale ich produkcja jest opodatkowana 

bezpośrednio (od obrotów) i pośrednio (przez podatki dochodowe i od zysku). To poprawia wyniki fiskalne 

USA, jest też czynnikiem nakręcającym koniunkturę jeśli producenci korzystają z warunków jakie dają im 

umowy zawarte przez państwo, stwarzające warunki dla ekspansji inwestycyjnej, produkcyjnej czy importu. 

Warto bowiem zwrócić uwagę na warunki jakie zawierają omawiane umowy BIT. Struktura gospodarki i 

poziom jej umiędzynarodowienia to dwa warunki ograniczające wrażliwość na wojny handlowe i stosowanie 

ceł.  

 Profile handlowe USA i ChRL  

USA i ChRL oba rynki znajdują się na liście najpotężniejszej „10-tki” świata270. Listę otwierają Stany 

Zjednoczone, ChRL są na trzeciej pozycji. Między tymi dwoma państwami jest Rosja, potem Niemcy (4), 

                                                 
269 Wzrost udziału usług w gospodarce sprzyja umiędzynarodowieniu produkcji, co często przenosi się na brak 

odpowiednich zapisów statystycznych. Inaczej mówiąc stanowi to skutek „narodowych” statystyk w warunkach 

międzynarodowej produkcji.  

270 The 2020 best countries rankings US News and World Report, https://www.usnews.com/news/best-

countries/power-rankings (dostęp 20.01.2020).  

https://www.usnews.com/news/best-countries/power-rankings
https://www.usnews.com/news/best-countries/power-rankings


Wielka Brytania (5), Francja (6), Japonia (7), Izrael (8), Korea Południowa (9) i Arabia Saudyjska (10)271. 

Poniżej podane zostaną informacje brane pod uwagę w określaniu rankingu przy ograniczeniu się do pięciu 

pierwszych pozycji z listy. 

Tabela 3. 5 najpotężniejszych państw na świecie wg US News and World Report 2020 

Państwo Charakterystyka 

USA PKB 20,5 bln USD, liczba ludności 327,2 mln. Najbardziej znacząca potęga 

gospodarcza i militarna w świecie. Od 2016 r. krajem rządzi prezydent Donald 

Trump. Retoryka i jego podejście do takich kwestii jak imigracja czy handel 

zagraniczny rodzą pytania o przyszły kierunek rozwoju kraju na arenie 

międzynarodowej. Waluta kraju dominuje rezerwy walutowe świata (ok. 62%). 

Tempo wzrostu PKB: 2,3%; bilans rachunku bieżącego w stosunku do PKB: -2,2%; 

bilans budżetu w stosunku do PKB -4,7%. Zmiana poziomu cen w stosunku do 

poprzedniego roku 1,7%.    

Rosja PKB 1,7 bln USD. Liczba ludności 144,5 mln. Największy kraj na świecie pod 

względem powierzchni. Ma wspólne granice lądowe z kilkunastoma krajami, a także 

wspólne granice morskie z Japonią i Stanami Zjednoczonymi. Razem z ChRL i 

Białorusią uczestniczy w tworzeniu rynku krypto walut. Tempo wzrostu PKB: 0,9%; 

bilans rachunku bieżącego w stosunku do PKB: 7,2%; bilans budżetu w stosunku do 

PKB 4,0%. Zmiana poziomu cen w stosunku do poprzedniego roku 1,7%.    

Chiny PKB 13,6 bln USD. Liczba ludności 1,4 mld. To ojczyzna jednej z najstarszych 

cywilizacji świata. Najbardziej zaludniony kraj na świecie. Od 1949 r. rządzony przez 

Komunistyczną Partię Chin. Waluta kraju dołączyła do walut rezerwowych MFW. 

Razem z Rosją i Białorusią uczestniczy w tworzeniu rynku krypto walut. Nie są to 

działania koordynowane. Tempo wzrostu PKB: 6,2%; bilans rachunku bieżącego w 

stosunku do PKB: 0,7%; bilans budżetu w stosunku do PKB -2,3%. Zmiana poziomu 

cen w stosunku do poprzedniego roku 2,8%.    

Niemcy PKB 4 bln USD. Liczba ludności 82,9 mln. Najbardziej zaludnione państwo w Unii 

Europejskiej, jedna z największych gospodarek w świecie. Od czasu zjednoczenia 

rola kraju stale rośnie na arenie międzynarodowej. Silny członek UGiW. Waluta 

używana w UGiW ma duży udział w rezerwach światowych (ok. 21,0%). Tempo 

wzrostu PKB: 0,4%; bilans rachunku bieżącego w stosunku do PKB: 6,6%; bilans 

budżetu w stosunku do PKB 0,5%. Zmiana poziomu cen w stosunku do poprzedniego 

roku 1,2%.     

Wielka 

Brytania 

PKB 2,8 bln USD. Liczba ludności 66,5 mln. Zjednoczone Królestwo wywiera 

znaczny wpływ na świat w wielu dziedzinach (gospodarka, polityka, kultura, nauka). 

Brexit będzie miał wpływ na przyszły kształt Unii Europejskiej. Udział funta 

szterlinga w rezerwach walutowych świata wynosi 4,5%.  Tempo wzrostu PKB: 

1,3%; bilans rachunku bieżącego w stosunku do PKB: -4,0%; bilans budżetu w 

stosunku do PKB -0,8%. Zmiana poziomu cen w stosunku do poprzedniego roku 

1,7%.    

 Źródło: Rankingi 25 najpotężniejszych krajów na świecie, Puls Biznesu, 22.01.2020, s. 20. Economic & 

financial indicators, The Economist, styczeń 2020, s.84.   

Potencjał poszczególnych rynków jest duży jak i duże są różnice między poziomem rozwoju i potencjałami 

rozwoju wymienionych państw i ich rynków. Ocena ta jest wynikiem zastosowania kryteriów World 

Economic Forum, które obejmują: środowisko sprzyjające działalności gospodarczej, rynki, ekosystem dla 

innowacji oraz kapitał ludzki. Można powiedzieć, że zarówno w przypadku USA jak i ChRL wysoko ocenia 

się wielkość rynku, podobnie system zdrowia i zdolności siły roboczej. Obie ostatnie cechy są stosowane do 

charakteryzowania kapitału ludzkiego. Wysoko ocenia się też system finansowy na obu rynkach. Na tym 

jednak podobieństwa się kończą. Chociaż ChRL plasuje się relatywnie wysoko w sferze ekosystemu 

innowacyjnego, to jednak USA jest tu zdecydowanie liderem. W przypadku dynamizmu biznesu USA ma 3 

                                                 
271 W porównaniu z rankingiem z 2019 r. dwa ostatnie państwa zamieniły się miejscami, co oznacza, że lista 

zawiera te same kraje, zamieniła się kolejność dwóch z nich z pozycji 9 i 10.  



pozycje w świecie, ChRL 43, a w przypadku potencjału innowacyjnego USA ma pozycję 1, a ChRL 24272. 

Zasadniczą różnicę widać w ocenach działania samych rynków: produktów i siły roboczej. USA ma tu 3 i 1 

pozycję, ChRL 43 i 24. ChRL nie ma złej pozycji w świecie, ale jednak różnice między pozycją USA a ChRL 

są tu bardzo wyraźne. USA mają dochód per capita $59 501, 1 pozycja, podczas gdy ChRL $9 608. Średnie 

tempo wzrostu PKB w USA w ostatnich 10 latach wyniosło 1,4% PKB, w ChRL 6,7% PKB. Podobny jest 

natomiast poziom stopy bezrobocia na obu rynkach i wynosi 4,4%. Wysoko również należy ocenić 

skuteczność polityki konwersji z tradycyjnych źródeł energii na odnawialne w obu krajach, które zalicza się 

do liderów w tej dziedzinie. W ChRL udział odnawialnych źródeł w zużyciu energii wynosi 12,4%, a w USA 

13,9%273. Wskaźnik Gini’ego dla ChRL wynosi 38,6, podczas gdy dla USA 41,5. Nie są one tak od siebie 

odległe. Są jednak wyższe niż w Europie w obu przypadkach (31,6)274.  

 Przechodząc do warunków handlu należy powiedzieć, że rynek USA jest rynkiem otwartym jeśli chodzi o 

poziom stosowanych taryf, rynek ChRL jest rynkiem bardziej chronionym pod tym względem, żeby nie 

powiedzieć rynkiem zamkniętym. Ogólny poziom taryf (średni) dla USA w 2018 r. wynosił 3,4%, podczas 

gdy dla ChRL 9,8%275. W przypadku USA średni poziom taryf wiązanych jest na takim samym poziomie, 

podczas gdy dla ChRL kształtuje się na wyższym poziomie i wynosi 10,0%. Ponadto w przypadku USA 

większy jest udział stosowania KNU we wszystkich grupach obciążeń taryfowych począwszy od wolnego 

handlu po stosowanie taryf w pełnym wymiarze (25-50%). Ta ostatnia grupa to 0,4% wartości importu, co 

oznacza ograniczoną wagę w całości obrotów handlowych. W przypadku USA nie stosuje się ceł powyżej 

tego poziomu. Największy udział w imporcie jest towarów, które mają cła na najniższym poziomie. Inaczej 

sytuacja przedstawia się w przypadku ChRL, choć i na tym rynku nie stosuje się ceł powyżej 50%. Mniej 

więcej równe są proporcje między trzema grupami oclenia w ramach KNU: w produktach rolnych to będzie 

5-10, 10-15, 15-25 – w każdym przypadku ok. 25% importu. W produktach przemysłowych prawie 50% 

produktów jest clonych przy zastosowaniu KNU na poziomie 5-10%, 25% poniżej tego poziomu, a 25% 

powyżej276.  

Tabela 4. ChRL i USA handel towarowy i usługami w mln USD w latach 2010-2018 

ChRL 2018 (eksport ceny f.o.b., import ceny c.i.f.)x 

Eksport 

towarów 

2487045 Roczne zmiany procentowe Eksport 

usług 

265 088 Roczne zmiany procentowe 

2010-

2018 

2017 2018 2010-

2018 

2017 2018 

6 8 10 - 9 17 

Import 

towarów 

2135905 Roczne zmiany procentowe Import 

usług 

520 569 Roczne zmiany procentowe 

2010-

2018 

2017 2018 2010-

2018 

2017 2018 

5 16 16 - 3 12 

Udział w 

obrotach 

świata 

12,7   10,75  4,59   9,49 

USA 2018 (eksport ceny f.o.b., import ceny c.i.f.)x 

Eksport 

towarów 

1664085 Roczne zmiany procentowe Eksport 

usług 

808 224 Roczne zmiany procentowe 

2010-

2018 
 2018 2010-

2018 

2017 2018 

3  8 5 5 4 

Import 

towarów 

2614327 Roczne zmiany procentowe Import 

usług 

536 235 Roczne zmiany procentowe 

2010-

2018 

2017 2018 2010-

2018 

2017 2018 

4 7 9 4 7 3 

                                                 
272 Cała grupa państw poddanych badaniom to 137. Dane dotyczą 2018 r. (Global Competitiveness Report, 

World Economic Forum, Genewa 2019).  
273 https://www.weforum.org/agenda/2018/02/countries-behind-global-renewable-energy-growth/ (dostęp 

12.01.2020).  
274 World Bank (https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI, dostęp 12.01.2020).  
275 Dane WTO.  
276 Dane WTO (https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/china_e.htm dostęp 11.01.2020).  

https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI
https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/china_e.htm


Udział w 

obrotach 

świata 

8,54   13,16  14,01   9,78 

 x f.o.b. – free on board, c.i.f. – cost, insurance, freight.  

Źródło: WTO, profile handlowe państw członkowskich.  

Obie gospodarki mają bardzo wysokie udziały w obrotach światowych. ChRL zajmuje 1 pozycję w światowym 

eksporcie towarów przemysłowych i drugą w imporcie. Jeśli wprowadzić korektę dotyczącą wewnętrznej 

wymiany handlowej w ramach rynku wewnętrznego UE, ChRL nadal utrzyma swoją pozycję lidera na 

światowym rynku eksportu i spadnie na trzecią pozycję w imporcie. W przypadku usług komercyjnych ChRL 

ze swoim eksportem plasuje się na wysokiej 5 pozycji, a w przypadku importu na 2. Po dokonaniu analogicznej 

korekty dotyczącej wymiany w ramach rynku wewnętrznego UE – ChRL znajdzie się na 3 miejscu jako 

światowy eksporter i importer usług. Głównymi partnerami w eksporcie produktów rolnych i spożywczych 

pochodzących z rynku ChRL277 są Japonia (6 352 mln USD), UE (5 933 mln USD), Hong Kong (5 007 mln 

USD), USA (4 476 mln USD) i Korea Płd. (2 528 mln USD). Jeśli chodzi o produkty przemysłowe to 

głównymi odbiorcami eksportu chińskiego są: USA (493 343 mnl USD), UE (404 645 mln USD), Hong Kong 

(250 982 mln USD), Japonia (156 406 mln USD) i Korea Płd. (89 979 mln USD). Całkowicie wolny od cła 

jest eksport chiński na rynek Hong Kongu. W grupie importerów najwyższy jest udział bezcłowych produktów 

rolnych eksportowanych do Japonii (36,3%), co stanowi 25,3% wartości eksportu chińskiego na ten rynek. W 

przypadku produktów przemysłowych bez cła ChRL eksportuje 68,2% produktów na ten rynek, co stanowi 

80% towarów przemysłowych na nim sprzedawanych. Korea Płd. importuje 51,8% produktów 

przemysłowych z ChRL bez stosowania ceł, co daje 54,6% wartości importu z tego rynku. USA przyjmowały 

39,5% swojego importu z ChRL bez stosowania ceł, co dawało 58,8% wartości importu towarów 

przemysłowych z tego rynku. W przypadku UE tylko 22,2% importu przemysłowego z ChRL nie jest obłożone 

cłami, co jednak wartościowo przekłada się na 58,8% całego importu przemysłowego z tego rynku.      

Rynek USA jest drugim pod względem wartości eksporterem w świecie towarów przemysłowych i pierwszym 

importerem. Po dokonaniu korekty dotyczącej wymiany handlowej w ramach rynku wewnętrznego UE, USA 

spadnie o jedną pozycję w eksporcie, uzyskując pozycję 3, a w przypadku importu utrzyma pierwszą pozycję. 

Jeżeli chodzi o pozycję USA na rynku eksportu usług komercyjnych, rynek ten zajmuje 1 pozycję zarówno 

jako eksporter, jak i importer. Po wprowadzeniu korekty związanej z wymianą usług w ramach rynku 

wewnętrznego UE, USA spadnie na 2 pozycję w obu przypadkach. W przypadku produktów rolnych i 

spożywczych głównymi partnerami importującymi je z USA278 są kolejno: ChRL (22 599 mln USD), Kanada 

(20335 mln USD), Meksyk (18 933 mln USD), Japonia (13 041 mln USD), UE (11 807 mln USD). W 

przypadku produktów przemysłowych lista importerów obejmuje te same rynki, ale w trochę zmienionej 

kolejności. Na pierwszym miejscu jest UE (228 142 mln USD), na drugim Kanada (195 210 mln USD), na 

trzecim Meksyk (169 982 mln USD), czwartym ChRL (130 602 mln USD), a na piątym Japonia (57 570 mln 

USD). Jeśli chodzi o eksport produktów rolnych i spożywczych to dostawy do Meksyku i Kanady były w 

dużym stopniu dostarczane bez obciążeń celnych. W przypadku Meksyku 99,9% a w przypadku Kanady 

91,9%, co dawało odpowiednio 100,0% wartości eksportu tego rodzaju na pierwszy z wymienionych rynków 

i 97,5% w przypadku drugiego. Ponadto wolne od ceł było 22,7% eksportu rolnego na rynek Japonii, 13,9% 

na rynek UE i 7,5% na rynek ChRL. Stanowiło to odpowiednio 33,7% eksportu tego typu do Japonii, 44,4% 

na rynek UE i 3,0% na rynek ChRL. Jeśli chodzi o produkty przemysłowe to 100,0% eksportu przemysłowego 

USA na rynek Kanady dostarczano bezcłowo, 98,2% na rynek Meksyku, 55,2% na rynek Japonii, 22,7% do 

UE i 9,3% na rynek ChRL. Jeśli chodzi o wartość nieclonych dostaw przemysłowych w stosunku do eksportu 

realizowanego na danym rynku to udział ten przedstawiał się następująco: Japonia 86,0%, UE 66,1%, a w 

przypadku ChRL 32,0%.  

W przypadku eksportu USA ważnym kanałem eksportu jest udział w globalnych łańcuchach tworzenia 

wartości dodanej (GVC –Global Value Chains). Uczestnictwo w GVC w 2005 r. w przypadku USA 66,2% 

całej wartości realizowanego eksportu, w 2015 r. udział ten wzrósł do 67,9%. Głównymi rynkami 

eksportowymi są tu Kanada (89,3%), Chiny (90,1%) i Meksyk (87,3%). Zagraniczny komponent w tym 
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(https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/china_e.htm dostęp 11.01.2020).  
278 Statystyki dotyczą 2017 r. i pochodzą ze strony USA w WTO 
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przypadku kształtował się następująco: do Kanady (10,7%), do ChRL (9,9%) i do Meksyku (12,7%). W 

większości przypadku USA było stroną inicjującą tworzenie GVC, choć również jest stroną uczestniczącą w 

inicjatywach z innych państw. W tym ostatnim przypadku największymi eksporterami udziału 

amerykańskiego w zagranicznych GVC był Meksyk (11,9%), Kanada (10,1%) i ChRL (9,5%). Najważniejsze 

gałęzie w których tworzono GVC to (1) usługi biznesowe (18,2%), hurt i sprzedaż detaliczna (14,6%), usługi 

finansowe (10,0%). Porównując uczestnictwo USA w GVC można powiedzieć, że wskaźnik GVC na rynku 

amerykańskim jest niższy (31,7) niż w krajach rozwijających się (41,4) czy rozwiniętych (41,4). Niemniej 

jednak USA wykazuje relatywnie wyższą aktywność w organizowaniu GVC niż uczestnicząc jako 

wykonawca. Wskazują na to zebrane przez WTO dane na ten temat. I tak w USA jest to 22,2 oraz 9,5, w 

krajach rozwijających się 20,0 i 21,4, a w rozwiniętych gospodarkach odpowiednio 20,8 i 20,6. Pierwsze 

wielkości wskazują na forward participation, drugie na backward participation. Jeśli chodzi o przemysły 

importujące w ramach GVC to dominują tu trzy sektory: hurt i handel detaliczny (12,0%), inne usługi 

biznesowe (12,0%), produkty chemiczne (6,9%). Największymi poddostawcami są firmy z Chin, Kanady i 

Mesyku.  

Oba rynki i ChRL i USA są silnie powiązane z gospodarką światową gospodarczo i finansowo. Powiązania te 

analizowana są przy pomocy różnych wskaźników. Jednym z takich wskaźników jest indeks dywersyfikacji 

gospodarczej (economic complexity index - ECI). USA pod względem ECI plasują się na 7 pozycji na 129 

państw poddanych analizie, podczas gdy ChRL na 33 pozycji. Wskaźnik USA w latach 2008-2012 po okresie 

spadkowym wynikającym ze kryzysu finansowego 2008+ poprawiał się, ale od 2015 r. powoli pogarsza się. 

Gospodarka USA jest relatywnie zdywersyfikowana jeśli chodzi o związki z rynkami eksportowymi i 

importowymi. Żaden z produktów nie ma dominującej pozycji. USA eksportuje rafinowaną ropę, samochody, 

samoloty, śmigłowce, sprzęt lotniczy, turbiny gazowe, lekarstwa i farmaceutyki, a importuje samochody, 

nierafinowaną ropę, sprzęt filmowy, komputery i części pojazdów.  

Pozycja ChRL wynika z większych udziałów poszczególnych produktów, które są importowane i 

eksportowane z tego rynku. Listę produktów eksportowych rozpoczyna sprzęt filmowy, komputery, części do 

sprzętu i wyposażenia biurowego, zintegrowane systemy i telefony. W imporcie na czołowe miejsce wysuwają 

się nierafinowana ropa naftowa, rudy żelaza, samochody i zintegrowane zespoły.   

USA i ChRL wysoka pozycja w handlu, różna polityka handlowa i różna wrażliwość na cła – znaczenie 

dla umów bilateralnych  

Analiza profili handlowych obu gospodarek pokazuje asymetrię między udziałem w międzynarodowym 

podziale pracy, opartą na produkcji, imporcie i eksporcie w Chinach przy ograniczonej współpracy 

kooperacyjnej, co warunkuje relatywnie wysoką ochronę własnego rynku przy użyciu instrumentów protekcji 

celnej i pozacelnej. Inne rozwiązania dotychczas stosowane były przez USA. Rozpoczęta przez D. Trumpa 

„wojna handlowa” ma na celu zmobilizować ChRL do szerszego otwarcia rynku i wyrównania warunków 

współpracy. Wyjaśnienie to nie ma na celu usprawiedliwienie polityki Trumpa, która jest szkodliwa zarówno 

dla gospodarki USA, jak i dla wszystkich partnerów handlowych, dla których wprowadzone działania 

zmieniają warunki handlowe. Dotyczy to wcześniej wspomnianej umowy NAFTA, zastąpionej przez 

USMCA, umowy która nie weszła w życie i dopóki nie zostanie zakończony proces ratyfikacji nowej umowy 

– obowiązuje stary układ.  

Podniesione cła przez D. Trumpa objęły kilka faz i stanowią realizację haseł wyborczych określonych jako 

polityka „America First” (Ameryka Pierwsza). Polityka ta stawiała sobie za cel ograniczenie deficytu 

handlowego USA, czemu miało posłużyć zastąpienie wielostronnych porozumień o wolnym handlu przez 

umowy dwustronne279. Pierwszym krokiem w realizacji tych zamierzeń było wprowadzenie podwyższonych 

ceł między 30-50% na baterie solarne i zmywarki. Decyzje w tej kwestii podjęto w styczniu 2018 r.  Kolejnym 

posunięciem w realizacji polityki ograniczania deficytu było nałożenie ceł na stal i aluminium. W pierwszym 

przypadku 25% w drugim 10%. Taryfami podwyższonymi objęto większość państw, ale nie wszystkie i nie 

od razu. W czerwcu 2018 r. podwyższone cła zaczęto stosować wobec UE, Kanady i Meksyku. Kanada i 

Meksyk wynegocjowały dla siebie nowe warunki dostaw. W przypadku UE głównym dostawcą stali na rynek 

USA jest gospodarka niemiecka. Tu nie cofnięto ceł. Zapowiedziano zastosowanie podwyższonych ceł wobec 
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Argentyny i Brazylii (grudzień 2019). Osobne posunięcia spowodowały skokową eskalację ceł wobec importu 

towarów przemysłowych sprowadzanych z ChRL. Podniesienie ceł ze strony USA wywołało reakcję 

retaliacyjną ze strony państw objętych tymi cłami. 

Import USA z ChRL w 2017 r. szacowano na 560 mld USD, eksport USA na rynek ChRL w tym samym 

czasie to 130 mld USD. Jeśli chodzi o towary importowane i eksportowane między tymi rynkami to w 

przypadku eksportu USA było to: samoloty (16,3%), nasiona soji (12,4%), samochody (10,6%), plastiki 

(3,5%), propan (1,7%), produkty chemiczne (2,1%), zboża (1,3%), inne (1,0%). Struktura importu USA z 

ChRL obejmowała sprzęt elektroniczny (26,9%), sprzęt medyczny (6,4%), zestawy telewizyjne i ekrany 

(4,5%), drukarki (2,8%), samochody (1,8%), stal i aluminium (1,7%), inny sprzęt transportowy (1,0%), 

produkty chemiczne (0,7%) i inne (0,4%).      

Tabela 5. Wartość wymiany USA i ChRL w latach 2012-2018 (eksport, import i saldo) w mld USD 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019x 

Eksport USA do ChRL 110,5 1`21,7 123,7 115,8 115,5 129,9 120,3 97,8 

Import USA z ChRL 425,6 440,4 468,4 483,2 462,5 505,6 539,5 418,6 

Saldo 315,1 318,6 344,8 367,3 346,9 375,6 419,2 320,8 
x dane dla 2019 r. obejmują 11 miesięcy (od stycznia do listopada).  

Źródło: United States Census Bureau.  

Dane poniżej pokazują wartości wymiany USA-ChRL w 2019 r. (eksport, import i saldo) w rozbiciu na 

miesiąca bez statystyk dla grudnia.  

Tabela 6. Wymiana handlowa towarami przemysłowymi między USA-ChRL w 2019 w wartościach 

miesięcznych (styczeń listopad) w mln USD 

 Miesiąc Eksport Import Saldo 

Styczeń 2019 
7,134.3  41,603.8  -34,469.5  

Luty 2019 
8,433.6  33,194.4  -24,760.8  

Marzec 2019 
10,426.5  31,175.7  -20,749.1  

Kwiecień 2019 
7,896.3  34,798.9  -26,902.6  

Maj 2019 
9,074.5  39,269.1  -30,194.6  

Czerwiec 2019 
9,034.7  39,002.3  -29,967.6  

Lipiec 2019 
8,733.7  41,508.7  -32,775.0  

Sierpień 2019 
9,430.6  41,187.3  -31,756.6  

Wrzesień 2019 
8,597.7  40,220.1  -31,622.5  

Październik 2019 
8,886.4  40,145.7  -31,259.3  

Listopad 2019 
10,103.3  36,468.9  -26,365.7  

Łącznie 11 miesięcy 2019 
97,751.7  418,575.0  -320,823.4 

Źródło: United States Census, https://www.census.gov/foreign-

trade/balance/c5700.html (dostęp 12.01.2020)  

https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700.html
https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700.html


Część ekonomistów ma wątpliwości czy polityka Trumpa jest szkodliwa, bo makro wskaźniki gospodarki 

USA nie są tak złe, jak to przewidywano. Jako ilustrację tego podaje się niski poziom bezrobocia (3,5%), 

ograniczenie deficytu handlowego z ChRL (spadek o 16% w 2019 r., czyli o ok. 65 mld USD). Wskaźniki te 

nie są złe, ponieważ gospodarka USA szybko dostosowuje się do nowych warunków, a te nie zmieniają się z 

dnia na dzień i niespodziewanie. Wyjście USA z umowy TPP na etapie jej ratyfikacji mogło wpłynąć 

negatywnie na kontrakty, które zawarto mając na uwadze, że ta umowa jest wynegocjowana i wejdzie w życie. 

Jednak sam proces ratyfikacji trwa kilka lat, więc na ogół sam etap zamknięcia negocjacji nie wywołuje decyzji 

inwestycyjnych. Nowa umowa USMCA, która ma zastąpić NAFTA, nie oznacza, że NAFTA przestała 

obowiązywać. Warunki umowy obowiązują do momentu zakończenia ratyfikacji i wejścia w życie nowej 

umowy. Zmiana dla prowadzenia biznesu nastąpiła w tych dziedzinach, w których administracja D. Trumpa 

nałożyła podwyższone cła. Jednak krok ten zapowiadany był z wyprzedzeniem i nie objął wszystkich 

dostawców „oclonych restrykcyjnie produktów”, a to oznacza, że można było częściowo i krótkookresowe 

przed negatywnymi ich skutkami się zabezpieczyć (zrobić zapasy, zdywersyfikować rynki dostawców, itp.).  

Polityka gospodarcza Trumpa z pewnością odbija się negatywnie na tempie wzrostu gospodarczego USA280, 

niemniej rynek ten przy wysokim wskaźniku ECI, wskazującym na silną dywersyfikację w handlu 

międzynarodowym poszczególnych gałęzi i produkcji, bardziej jest uciążliwy dla partnerów USA niż dla USA. 

Najlepszym dowodem tego jest umowa, którą zawarto w styczniu 2020 między USA i ChRL. Umowę tę uważa 

się za sukces, ale podchodzi się do niej ostrożnie, traktując wyłącznie jako wstęp do dalszych ustaleń. 

Zapowiada się również ścisłą kontrolę realizacji zawartych w tej umowie warunków, co ma szczególne 

znaczenie, ponieważ wchodząc do WTO – ChRL również dużo obiecywała, jednak nie wywiązała się z tych 

zobowiązań w pełni. 

Po dwóch latach negocjacji Robert Lighthizer i Liu He doprowadzili do pierwszego porozumienia handlowego 

między USA i ChRL281. Z nowych rozwiązań, które zastosowano w umowie, zawiera ona kary umowne z 

niewywiązywania się z przyjętych zobowiązań, które na razie rozłożone są na dwuletnie umowy dotyczące 

importu w poszczególnych gałęziach produkcji282. Zwraca na to uwagę sekretarz skarbu USA, Steven 

Mnuchin. Podkreśla on też, że większość nałożonych ceł będzie utrzymana, co jest traktowane przez USA 

jako instrument mobilizujący do kontynuacji dalszych negocjacji i formułowania wspólnych uzgodnień w 

kwestiach, których nie uwzględniono w tym pierwszym bardzo ogólnym porozumieniu283.  

Eksperci wymieniają siedem grzechów głównych gospodarki ChRL w jej relacjach z USA i innymi partnerami 

handlowymi284. Są to: ochrona własności intelektualnej, manipulacja kursowa, dostęp do rynku, subsydia 

wspierające narodowych czempionów przemysłu, dumping, hackerstwo komputerowe, wymuszanie transferu 

technologii. Waszyngton utrzymuje 25% cła na import z ChRL (250 mld USD) i 7,5% (110 mld USD). 

Podkreśla się, że ustępstwa Xi Jingpinga są dalekie od oczekiwań. Nadal dużym problemem gospodarki ChRL 

jest struktura gospodarki i subsydia dla przedsiębiorstw. USA uzyskało obietnicą otwarcia rynku bankowego 

dla inwestorów z USA.  

Peter Navarro szef biura handlu i polityki przemysłowej w gabinecie D. Trumpa, krytykuje 

antyprotekcjonistów za złe założenia. Obecna polityka handlowa USA wobec ChRL oparta jest na siedmiu 

założeniach285: (1) wprowadzić cła na cały import z ChRL, bez wyjątków, na okres sześciu miesięcy i stworzyć 

w ten sposób punkt wyjścia do nowych rozwiązań, co dotyczy przede wszystkim finalnych produktów 

przemysłowych; (2) po sześciu miesiącach zaprosić ich do stołu negocjacyjnego; (3) prezydent Trump 

powinien pokazać wolę udzielenia koncesji 10% na towary importowane, ruch budzący zaufanie i przekonanie 

Pekinu, że w niektórych dziedzinach cła będą zniesione, w innych pozostawione dla ochrony długoterminowej 

produkcji na rynku USA; (4|) negocjacje powinny włączać ekspertów z poszczególnych dziedzin produkcji. 

Problemem USA, jak podkreślano, jest to, że tacy eksperci nie uczestniczą w negocjacjach. Inaczej jest z 
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ChRL, gdyż po ich stronie tacy eksperci są obecni; (5) Eksperci znający się na produkcji zasiadając przy stole 

negocjacyjnym sprowadzą rozmowy z wysokiego poziomu abstrakcji do poziomu merytorycznego. Ich udział 

powinien być powszechnie zaakceptowany; (6) Eksperci podpowiedzą jak przywrócić miejsca pracy w 

sektorze zaawansowanej technologii (high-tech) przez dobranie ceł do właściwych kodów Zharmonizowanego 

Systemu Taryfowego, co ułatwi standaryzację nazw i kodów w sklasyfikowanych towarach podlegających 

wymianie handlowej. Rozwiązanie nie będzie miało za cel przynieść korzyści na giełdzie Wall Street, ani 

poprawić statystyki w kwartalnych reportach, ale wpłynie na zmiany warunków długookresowych produkcji 

na rynku USA. Część szefów produkcji w Dolinie Krzemowej będzie narzekać, że wzrosną im koszty 

produkcji. Jednak ma to mniejsze znaczenie w porównaniu z ogólnym tempem wzrostu gospodarki USA. 

Kiedy USA uda się zmniejszyć deficyt na rachunku bieżącym i deficyt budżetowy, odczuje to każdy 

Amerykanin; (7) równowaga na poziomie 90% powinna być dokładnie sprawdzona i to nie tylko przez 

prawników i ekonomistów, ale i ekspertów od produkcji.   

ChRL ma swoje interesy w utrzymaniu na pewien okres napięć w stosunkach z USA. Chodzi w nich przede 

wszystkim o to, że takie napięcia sprzyjają zerwaniu amerykańskich rozbudowanych powiązań w ramach 

GVC. Sytuacja taka sprzyja tworzeniu nowych powiązań, w których firmy chińskie mogą zastąpić 

dotychczasowych partnerów USA. Nie wspomniano również o technologii 5G i sztucznej inteligencji (AI), 

prędkości liczenia i pozostałych zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych, którymi dysponują Chiny. 

Technologia 5 G jest również źródłem kontrowersji między USA i UE. Zaawansowanie technologiczne ChRL 

jest tematem samym w sobie, więc tylko się tutaj to wspomina nie rozwijając wątku. Należy jednak wyjaśnić, 

że wykorzystanie wspomnianych zaawansowanych technologii nie ogranicza się wyłącznie do budowania 

przewag gospodarczych ChRL, ale jest również wykorzystywane dla celów militarnych i bezpieczeństwa286. 

Skala i tempo budowy potencjału wojskowego ChRL również może budzić niepokój. Ta kwestia wymaga 

także pewnych międzynarodowych ustaleń. Ponadto udział obu gospodarek w produkcji światowej, handlu i 

transferze bezpośrednich inwestycji jest tak duży, że brak postępu we wzajemnych stosunkach między nimi 

może doprowadzić do recesji. Najbliższe spotkanie między USA i ChRL przewiduje się w Chile 27 lutego 

2020, podczas Azjatyckiego Szczytu Handlowego287. Dotychczas obserwowano równoległy rozwój 

wszystkich gospodarek azjatyckich wraz z wzrostem rynku ChRL, być może to forum będzie sprzyjało 

podjęciu racjonalnych rozwiązań. Trudno bowiem napięcia i konflikty traktować jako rozwiązania racjonalne 

prowadzące do budowy wzajemnego zaufania i współpracy. Ten problem jest również brany pod uwagę przez 

krytyków wojny handlowej między USA i ChRL288.      

    Wnioski        

Pytanie badawcze dotyczyło narodowych interesów, rozwiązań globalnych i umów bilateralnych. 

Można powiedzieć, że nie ma odwrotu od liberalizacji, choć w historii powojennej obserwowano 

okresy jej przyspieszenia i spowolnienia, które przeplatały się ze sobą. Obecny etap stosunków 

międzynarodowych jest dość trudny. Z jednej strony obserwuje się impas w rozwiązaniach 

globalnych,  co jednak jest kompensowane w pewnym stopniu przez umowy regionalne lub 

bilateralne. Z drugiej strony narastają w poszczególnych krajach lub ich grupach tendencje 

protekcjonistyczne czy wręcz nacjonalistyczne. Jaki to przyniesie ostateczny efekt – trudno jest 

przewidzieć. Użycie siły w stosunkach międzynarodowych rzadko można oceniać jako akt rozważny 

i logiczny. Rozwiązania budowane na współzależności i zrozumieniu wzajemnym mają większe 

szanse powodzenia, niemniej czasami pewne działania oparte na rozwiązaniach siłowych mogą 

wymknąć się spod kontroli. Analiza sytuacji na rynku USA może prowadzić do mylnego wniosku, 

że protekcja nie jest taka zła, że nie spowalnia gospodarki, tak jak to przewidywali ekonomiści. W 

opracowaniu starano się pokazać, że po pierwsze wielkość i kompleksowość gospodarcza rynku 

USA, a także jego elastyczność w dopasowywaniu się do nowej sytuacji są unikalne. Po drugie wiele 

haseł protekcyjnych nie zostało wprowadzonych w życie, co daje pozór protekcji, a nie rzeczywiste 
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rozwiązania protekcyjne. Starano się zwrócić uwagę, że oba kraje stawiają na liberalizację, 

zabezpieczając swoją wymianę handlową siecią umów o wolnym handlu.  

Jednoznacznie nie można przewidzieć jaki będzie ostateczny efekt „wojny handlowej” – jeśli będzie 

to kolejny kryzys, to z pewnością uświadomi, że nie należy walczyć z liberalizacją. Jeśli będą to 

zmiany polityczne w USA, czyli nowy prezydent, może to doprowadzić do kolejnych umów z ChRL 

na temat warunków handlu. Pierwsze sygnały o możliwości zawarcia nowych umów mogą już być 

za miesiąc, kiedy ChRL i USA spotkają się na szczycie handlowym w Chile.  

Z przyzwyczajenia analizą obejmuje się rynek USA. Na ChRL tradycyjnie patrzy się jak na zamkniętą 

gospodarkę. Jest to błąd, zwłaszcza w kontekście sieci umów liberalizujących handel, jakie ten kraj 

zawarł ze swoimi partnerami. Podobnie zresztą jak i USA. Nie ulega wątpliwości, że gospodarka się 

zmienia, zmieniają się też warunki jej działania, struktura, zasady i technologie. Wolny handel 

pomaga politykom dopasowywać gospodarkę do nowych wyzwań i potrzeb. Jest tak mimo że wielu 

polityków się do tego nie chce przyznać, stwarzając pozory, że panują nad rynkiem swojego kraju. 

Prawda jest jednak inna. Można na gospodarkę wpływać, jednak nie ma się nad nią całkowitej 

kontroli. Wpływ może być mniej lub bardziej skuteczny w zależności od zastosowanych 

instrumentów i intensywności ich oddziaływania. W przeszłości hasła o protekcji bardzo często 

służyły do intensyfikacji konkurencji i wpływały na przyspieszenie zmian strukturalnych czy 

jakościowych. Należy sądzić, że i teraz również tak będzie.     
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Streszczenie 

Edward Taylor – jeden z najwybitniejszych polskich ekonomistów urodził się w Kielcach, w 

Kielcach ukończył gimnazjum rządowe (obecnie imienia Stefana Żeromskiego), później przez 

Kraków, Lwów trafił do Poznania, skąd w czasie okupacji został wypędzony przez Niemców. W ten 

sposób znalazł się znów w Kielcach, gdzie organizował tajne nauczanie pracując na konspiracyjnym 

Uniwersytecie. Ta działalność została uznana przez Radę Miasta Kielce, która wydała rozporządzenie 

o nadaniu ulicy w Kielcach imienia profesora Edwarda Taylora. Profesor Taylor po zakończeniu 

wojny wrócił do Poznania, gdzie i wcześniej tworzył dzieła o doniosłym charakterze. W Poznaniu 

stworzył poznańską szkołę ekonomiczną, ośrodek naukowy wyróżniający się w rozwoju teorii 

ekonomii.  

Celem artykułu jest refleksja nad fenomenem kreatywności i interdyscyplinarności profesora 

Taylora. Autor przekonuje o jego ponadczasowym dorobku, który może inspirować współczesnych 

naukowców i dydaktyków. Autor odnosi się w tym względzie do koncepcji współczesnych uczonych, 

a okazją jest jubileusz 5 rocznicy śmierci również urodzonego i związanego z Kielcami profesora 

Rafała Krupskiego. Artykuł nawiązuje do organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 

Oddział w Kielcach obchodów 55 rocznicy śmierci profesora Edwarda Taylora. 

 

 

1. Edward Taylor- kielczanin, poznaniak, wybitny polski ekonomista – młode lata 

Wśród wielu kielczan wywodzących się z rodzin zasłużonych dla miasta, osobą rzadko 

wspominaną i prawie nieobecną w historyczno-kulturowym krajobrazie Kielc jest profesor Edward 

Taylor (1884-1964).  

W dziewiętnastowiecznych Kielcach, wśród wielu znakomitych rodzin mieszczańskich spotkać 

można rodzinę Taylorów. Protoplastą rodu był Jan Taylor przybyły ze Szkocji do Krakowa w połowie 

XVII wieku. Prapradziadkiem Edwarda Taylora był generał Robert Taylor, odznaczony przez 

Stanisława Augusta Poniatowskiego orderem św. Stanisława. Jego syn Karol wziął udział w 

insurekcji kościuszkowskiej i tworzeniu Księstwa Warszawskiego. Syn Karola Robert Taylor za 

męstwo w powstaniu listopadowym został odznaczony orderem Virtuti Militari. Synem Roberta 

Taylora był Stanisław, ojciec Edwarda. Osiedlił się w Kielcach w roku 1869, był sędzią i adwokatem, 

należał do obozu narodowego, działał w Towarzystwie Prawniczym, a w latach I wojny światowej w 

Komitecie Obywatelskim i Ratunkowym w Kielcach289 

Edward Taylor urodził się 26 września 1884 w Kielcach. Uczęszczał do kieleckiego Gimnazjum 

Rządowego, w którym przystąpił do tajnej organizacji. Pisał w swoim pamiętniku: Istniały dwa tajne 
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organizacje: socjalistyczna i narodowa. Zostałem z łatwością zwerbowany do drugiej. Wkrótce 

wybiłem się jej czoło… Wrodzone zainteresowania, a równocześnie konkurencja organizacji 

socjalistycznej, narzuciły mi zajmowanie się zagadnieniami społecznymi…290 

Podobnie, jak inni uczniowie wywodzący się z kieleckich rodzin inteligenckich zamierzał 

kontynuowanie nauki. Kończący edukację w szkole średniej w Kielcach z reguły wstępowali na 

służbę państwową, zasilali miejskie urzędy. Wielu z nich wybiło się ponad przeciętność. Wymienić 

tutaj można takie osoby jak: Ludwik Szperl, Bolesław Markowski, Stefan Żeromski, Stanisław 

Glixelli, czy Zygmunt Wasilewski291 

Najbardziej zdolni wyjeżdżali z Kielc do Warszawy lub Krakowa, aby realizować swoje ambicje 

i cele życiowe. Często wynikało to z tradycji rodzinnych. Tak było też w przypadku Edwarda 

Taylora, dla którego codzienne rozmowy z ojcem prawnikiem zaowocowały wyborem drogi 

życiowej. 

W 1903 r. zdał egzamin maturalny, a po ukończeniu studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, w 1909 r. uzyskał stopień doktora praw.  Jak wspominał: Do doktoratu z prawa w 

Austrii nie była wymagana rozprawa doktorska. Trzeba było złożyć trzy rygoroza z przedmiotów 

prawie tych samych, jakie obejmował egzamin państwowy, z nieco przy niektórych rozszerzonymi 

wymaganiami. Różnica polegała głównie na tym, że rygoroza składało się rano we fraku przed 

profesorami Uniwersytetu, a egzaminy państwowe w tużurku, przed komisją, do której wchodzili 

również praktycy-urzędnicy. Rygoroza polityczne i sądowe składało się przeważnie tego samego dnia 

co odnośne egzaminy292 

Następnie   we Lwowie podjął pracę w austriackiej administracji rządowej, w Biurze Patronatu 

Spółek Oszczędności i Pożyczek, którego twórcą i dyrektorem był Franciszek Stefczyk (18612-

1924). Jego przełożony był zarówno działaczem spółdzielczym, ekonomistą oraz inicjatorem 

zakładania spółdzielczych kas oszczędnościowych. Odtąd datuje się zainteresowanie Taylora 

spółdzielczością, Zajmował się gospodarką rolną, zakładaniem i funkcjonowaniem spółek 

rolniczych293. Pogłębiły jego wiedzę podróże – do Badenii-Wirtembergii, Belgii, na Śląsk 

Cieszyński, do Wielkopolski, gdzie poznawał możliwości rozwoju gospodarki państwowej. 

Habilitację na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego poświęcił właśnie temu zagadnieniu 

pisząc pracę pt. Pojęcie współdzielczości294. 
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W 1917 r. został dyrektorem Syndykatu Rolniczego w Krakowie, a rok później założył 

Związek Kredytowy Spółdzielni Rolniczych w Krakowie, stając na jego czele295.  

W latach 1917-1919 prowadził zajęcia na Wydziale Prawa oraz Studium Rolniczego 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 1919 pod wpływem rozmów z ówczesnym dziekanem 

Wydziału Prawnego Uniwersytetu Jagiellońskiego profesorem Stanisławem Estreicherem 

przeprowadził się do Poznania, gdzie osiadł na stałe poświęcając się pracy dydaktycznej na 

uniwersytecie i działalności naukowej. 

Edward Taylor był przykładem prawnika i ekonomisty, który całą swoją karierę poświęcił 

budowaniu ustroju skarbowego polski międzywojennej. Stał się jednym z wielu absolwentów 

wydziałów prawa uniwersytetów w Krakowie i Lwowie, którzy po uzyskaniu niepodległości 

stanowili bazę kadr urzędniczych i naukowych państwa polskiego296.  

 

2. Twórczość naukowa – okres poznański, ocena poziomu nauki i dydaktyki 

Na Uniwersytecie Poznańskim na Wydziale Prawa i nauk Ekonomicznych powierzono Taylorowi 

stanowisko dyrektora sekcji ekonomicznej, jedynej na polskich uniwersytetach w okresie 

międzywojennym. J. Małecki tak to opisuje: przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego 

kierował seminarium ekonomicznym, był twórcą oryginalnej koncepcji Studium Ekonomicznego – 

nuka w jego ramach odbywała się obok studiów prawniczych. Celem Studium było kształcenie kadry 

w pełni przygotowanej do potrzeb życia gospodarczego kraju, a studia miały charakter elitarny297.  

Zainteresowania naukowe Taylora koncentrowały się w ramach trzech obszarów. Jeden dotyczył 

spółdzielczości, w przede wszystkim spółdzielczości oszczędnościowo-pożyczkowej. Wiąże się to z 

jego pierwszymi pracami zawodowymi w Galicji. Należy dodać, że spółdzielczość zajmowała go 

niemal do końca jego aktywności zawodowej. Skarbowość to kolejny obszar jego studiów. Można tu 

wymienić takie publikacje jak jego wkład do Prawa Skarbowego Rzeczypospolitej Polskiej (Poznań, 

1920), Inflacja polska (Poznań, 1926), Finanzpolitik und Steuersystem der Republik Polen (Jena, 

1928), Polityka skarbowa i system podatkowy Rzeczypospolitej Polskiej (Poznań, 1929). 

Trzeci obszar, to studia makroekonomiczne. Uwagę zwracają takie opracowania, jak: 

dwutomowy Wstęp do ekonomiki oraz trzytomowy Wstęp do ekonomiki. 

Wielką zasługą profesora Taylora jest przetłumaczenie na język polski znaczących dzieł 

ekonomistów zachodnich, między innymi. C. Gide, Zasady ekonomii politycznej, Poznań 1922 oraz 

G. Stigler, Teoria cen, Poznań 1959.  
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Studiowanie dzieł profesora Taylora przekonuje, że zawarte w nich idee i koncepcje są wciąż 

zaskakująco aktualne. Niestety, mimo aktualności wiele z nich nie doczekało się należytego 

przełożenia na praktykę, ze szkodą dla postępu. Brytyjski ekonomista J.M. Keynes tak to określił: 

Idee głoszone przez ekonomistów oraz myślicieli politycznych, bez względu na to, czy są słuszne, 

czy błędne, mają większą siłę, niż się powszechnie przypuszcza. W rzeczywistości to one właśnie 

rządzą światem298.  

Taka też myśl przyświecała zorganizowaniu przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne wspólnie 

z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach obchodów jubileuszu śmierci znanych 

ekonomistów wywodzących się z Kielc i mających z Kielcami nierozerwalne związki299. Analiza 

działalności Edwarda Taylora (1884-1964) i Rafała Krupskiego (1947-2014) nawiązuje do dyskursu 

o związkach między ekonomią a zarządzaniem. Profesor Taylor był wybitnym ekonomistą, także 

skarbowcem, spółdzielcą, twórcą poznańskiej szkoły ekonomicznej, na co akcent kładzie też Edward 

Łukawer w publikacji „O tych z najwyższej półki300… Taylor klasyfikowany był jako przedstawiciel 

neoklasycznej szkoły w ekonomii. Zarazem jednak eksponował nierozerwalny związek między teorią 

a praktyką, uważał, że praktykę należy wyjaśniać prawami teorii. Za Marshallem określał mianem 

ekonomiki formułowanie zależności o charakterze praw, które wyjaśniają zjawiska gospodarczej 

praktyki. Był przekonany o konieczności rozwijania teorii ekonomicznej, przede wszystkim w 

kierunku uznawanych za najważniejsze z punktu widzenia aktualnych potrzeb gospodarki, a także o 

nieodzowności doskonalenia metod analizy ekonomicznej301. Taylor jako ekonomista akcentował też 

potrzebę dyskursu naukowego oraz dyskursu naukowców z praktykami i przedstawicielami innych 

dyscyplin naukowych. Wchodził w skład założonego w marcu 1919 roku Towarzystwa Prawników 

Polskich. W roku 1921 w jego ramach utworzono sekcję ekonomiczną, zaś sekretarzem Towarzystwa 

i przewodniczącym tej właśnie sekcji był – jak pisze A. Czech – najbardziej ówcześnie znany 

poznański ekonomista, czyli Edward Taylor302.  

Nieprzypadkowo też Edward Taylor został współzałożycielem utworzonego w grudniu 1945 r. 

Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Jak wspomina Zdzisław Sadowski „Listopad 1945 roku 

zapisał się w historii polskiej społeczności ekonomicznej jako wielkie wydarzenie. W Łodzi spotkali 

się trzej koryfeusze polskiej nauki ekonomii: Adam Krzyżanowski z Krakowa, Edward Lipiński z 

Warszawy i Edward Taylor z Poznania i w asyście najbliższych współpracowników podjęli 
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postanowienie o utworzeniu pierwszego w historii ogólnopolskiego zrzeszenia ekonomistów303. W 

następstwie tego, w wyniku obrad w dniach 1-2 grudnia 1945 r. powołano Polskie Towarzystwo 

Ekonomiczne. Uzyskanie w Warszawie siedziby PTE, czyli Domu Ekonomisty, także jest zasługą 

Edwarda Taylora. 

Studiowanie dzieł Taylora rodzi zarazem pytanie, dlaczego w okresie transformacji ustrojowej w 

Polsce dopuszczono do marginalizacji sektora spółdzielczego, mimo, że uczony ten wskazywał na 

fundamentalne znaczenie tego sektora dla efektywnego rozwoju społeczno-gospodarczego304. Teza 

ta nie traci na aktualności. Przeciwnie, potrzeba rozwoju sektora spółdzielczego staje się obecnie w 

Polsce coraz bardziej paląca. To jeden z warunków umocnienia społecznej inkluzywności i 

społecznego ukorzenienia gospodarki, na co także przed laty zwracał uwagę m.in. znany ekonomista 

węgierski K. Polanyi305.  

 

3. Od „Ekonomiki” Edwarda Taylora do „Redundancji” Rafała Krupskiego 

Profesor Edward Taylor był zwolennikiem szkół klasycznej i neoklasycznej w ekonomii. Cenił 

zwłaszcza A. Smitha, D. Ricardo, J.B. Saya, J.S. Milla, A. Marshalla. Widoczna jest też wspólnota 

poglądów ze współczesnym mu L. Misesem oraz nieco młodszym F. von Hayekiem. Wiele wskazuje 

na ścisłe związki szkoły neoklasycznej z austriacką szkołą ekonomii, zwłaszcza z poglądami i 

pracami wcześniejszych jej reprezentantów – E. von Boema,  F. von Wiesnera, L. von Misesa. Taylor 

podzielał stosunek Misesa i Hayeka do gospodarki rynkowi wolności – gospodarczej i we wszystkich 

innych wymiarach, naukowe zainteresowanie teorią pieniądza, cen, cyklami koniunkturalnymi, 

inflacją oraz polityką ekonomiczną. W sprawie roli rządu nie był tak kategoryczny, podzielał jednak 

dezaprobatę dla omnipotencji państwa. 

55 rocznica śmierci profesora Edwarda Taylora jest okazją do przypomnienia jego wielkiego 

dorobku.  Już wcześniej dorobek ten przypominali w swoich publikacjach liczni autorzy, często 

wychowankowie uczonego, m.in. Jerzy Ozdowski, Jerzy Orłowski, Wacław Wilczyński, Janusz 

Wierzbicki, Antoni Skowroński, Zenobia Knakiewicz, Ewa Borkowska-Bagieńska, Wacław 

Stankiewicz, Zbigniew Zakrzewski, Jan Małecki, Aleksandra Lityńska. Ceniony znawca twórczości 

profesora Edwarda Taylora Alojzy Czech podkreśla przekonanie Taylora o kształceniu teoretycznym 

w najwyższym stopniu. Taylor nie widział tu alternatywy. Postulat praktyki uważał za niewłaściwie 

postawiony. Pytał retorycznie, z lekką ironią: czy można praktyka nauczyć praktyki? A jednocześnie 

spod jego skrzydeł, biegli w teorii uczniowie doskonale radzili sobie w warunkach praktycznych. 
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Czech przypomina, że Taylor twierdził, iż nauka ekonomiki – jak za Marshallem określał ekonomię 

– ma obowiązek formułowania zależności o charakterze praw, które mogą być również związkiem 

stochastycznym. Wtedy wyjaśnia zjawiska gospodarczej praktyki. Człowiek nauki ma prezentować 

swoją wspólnotę badań i dydaktyki. Jest to związek nierozerwalny, imperatyw dla ludzi nauki306.  

Interesującą analizę relacji ekonomiki i naukowej organizacji według Edwarda Taylora 

przedstawia A. Czech. Taylor w swoim dziele Teoria produkcji307 stwierdzał, że ma się do czynienia 

z praktycznym traktowaniem pewnego splotu teoretycznych zagadnień, które rozwinęły się silnie w 

ekonomice, może właśnie pod wpływem dążenia doi racjonalizacji przedsiębiorstw. Splot ten 

ujmowany jest w ekonomice w jedną całość pod nazwą teorii kosztów produkcji. To jest zagadnienie, 

któremu w gruncie rzeczy poświęcone są wszystkie systemy naukowej organizacji308. Co więcej – 

naukowa organizacja dopracowała się różnych praw i zasad, które przy bliższej analizie okazują się 

pochodną praw, będących rezultatem ustaleń teorii kosztów produkcji. Reasumując według Taylora 

naukowa organizacja zakłada dwa warunki: 

- naukowa organizacja nie może być uprawiana jedynie z punktu widzenia technicznego, bez 

znajomości ekonomiki, 

- ciągła zmienność czynników gospodarczych powoduje, że nie może być jeden niezmienny 

system zasad i recept naukowej organizacji. Warunkiem jej praktycznej atrakcyjności jest 

stałe monitorowanie, kalkulowanie i doskonalenie działalności przedsiębiorstw w zależności 

od zmiany warunków, wciąż zmieniających optimum produkcji przedsiębiorstw i ich 

optymalną wielkość. Inaczej mówiąc, jest to stale aktualne zagadnienie ekonomicznej 

racjonalizacji przedsiębiorstw309. Te tezy, czyli relacja ekonomii – nauki dojrzałej do 

naukowej organizacji, praktycznej dyscypliny mającej oparcie w ekonomii, jak przypomina 

Czech310, Taylor wygłosił na forum Instytutu Naukowej Organizacji i Kierownictwa w 1946 

roku. 

Czy przytoczone tu koncepcje Edwarda Taylora przetrwały do współczesności? Odpowiedź na 

tak postawione pytanie można znaleźć w wielu znaczących publikacjach. Również w dorobku 

profesora Rafała Krupskiego, którego jubileusz śmierci organizatorzy obchodów (Polskie 

Towarzystwo Ekonomiczne i Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) połączyli z 

jubileuszem profesora Taylora. Rafał Krupski podobnie jak Edward Taylor zwracał uwagę na 

niedocenianie ciągłej zmiany czynników gospodarczych oraz i na to, że nie istnieje jeden niezmienny 

system zasad i paradygmatów naukowej organizacji i zarządzania. Krupski oceniał, że znaczna część 
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przedsiębiorstw rozwija się nie według planu i interpretując przyczyny – idzie dalej niż Taylor 

uważając, że dzięki przypadkom, czy też przy wykorzystaniu różnorodnych okazji. 

Krupski był zdania, że wobec dalszego wzrostu turbulencji otoczenia sytuacja zarządzania 

strategicznego w organizacjach jest nie do pozazdroszczenia. Jego podstawowe założenia zarówno 

epistemologiczne, jak i metodologiczne powinny ulec istotnym modyfikacjom, ponieważ bez 

adekwatnego do sytuacji penetrowania i założeń przyszłości, trudno wyobrazić sobie jakikolwiek 

rozwój przedsiębiorstw. Wydaje się więc twierdził Krupski, że należy odpowiedzieć na następujące 

pytania: 

- czy w kontekście zarządzania strategicznego można inaczej przewidywać przyszłość? I co 

powinno być przedmiotem penetracji w zakresie przyszłości? 

- czy przyjmując, że pewne aspekty przyszłości są ze swej natury całkowicie  

nieprzewidywalne oraz że niezupełność wiedzy jest regułą a nie wyjątkiem możemy planować i 

zarządzać strategicznie bez posługiwania się wiarygodnymi, długoterminowymi prognozami?311 

Odpowiedź na drugie pytanie sprawia więcej trudności. Krupski odwołuje się do badań 

zagranicznych i polskich, z których wynika, że znaczna część przedsiębiorstw rozwija się nie o plan, 

ale dzięki przypadkom, wykorzystywaniem różnorodnych okazji. Krupski dochodzi więc do 

wniosku, że mamy do wyboru trzy możliwości: 

- planować zgodnie z kanonami klasycznych ujęć dorobku zarządzania strategicznego, z 

uwzględnieniem długoterminowych prognoz, korygując od czasu do czasu przyjętą strategię, 

- w ogóle nie planować strategicznie (długofalowo), a strategie ograniczać np. do planowania 

redundancji wybranych zasobów tworząc w ten sposób potencjał do wykorzystywania okazji, 

- planować wykorzystywanie okazji w dłuższym horyzoncie czasu, czyli wpleść w strategię 

przedsiębiorstwa zagadnienia identyfikowania i wykorzystywania okazji312. 

Profesor Krupski nie ukrywa, że jest zwolennikiem trzeciej koncepcji, co skutkowało jego 

interpretacją definicji strategii: Strategia to zdefiniowane (ex ante) okazje, które trzeba 

wykorzystać, oraz zdefiniowane redundancje zasobów i kompetencji, które trzeba tworzyć ze 

względu na szanse i zagrożenia313. 

Dużą zasługą badań profesora Krupskiego to włączanie do nauk zarządzania innych nauk, co 

także w przyszłości może przezwyciężać ograniczenia charakterystyczne dla nauk zarządzania i 

osiągnąć rezultaty badawcze pozwalające na zbudowanie uniwersalnej teorii zarządzania 

strategicznego. Czy to jest możliwe? Na takie pytanie odpowiada pozytywnie prof. M. Romanowska, 

stawia jednak kilka warunków, przede wszystkim zaakceptowania ograniczeń poznawczych i 

teoriotwórczych wynikających z istoty nauk społecznych, dużej złożoności i specyfiki nauk o 
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zarządzaniu i niefrustrowania się brakiem jednoznacznych wyników badań. Kolejne wyzwanie to 

przestrzeganie w badaniach empirycznych zasady triangulacji nakazującej łączenie różnych technik 

badawczych, podejść i badanych zbiorowości. Warto też, zdaniem M. Romanowskiej przemyśleć 

sprawę standaryzacji metod badawczych w zakresie strategii, na wzór standaryzacji w psychologii w 

formie licencjonowanych testów, aby dać szanse badaczom na prowadzenie badań porównawczych. 

M. Romanowska jest też wielką zwolenniczką korzystania z dorobku i metodologii innych dyscyplin 

naukowych314.  

Odniesienie się do propozycji naukowych profesora Krupskiego nasuwa pytanie o zapełnienie 

luki między potrzebami praktyki w dziedzinie zarządzania a ofertą nauk zarządzania. Mam tu na 

uwadze zagadnienia chaosu i dużej roli redundancji zasobów i kompetencji. Prof. J. Rokita ma tu 

szereg wątpliwości. W swoim wykładzie na inaugurację roku akademickiego 2003/2004 w ówczesnej 

Akademii Ekonomicznej w Katowicach prof. Rokita przedstawił je w formie dylematów: ryzyko i 

niepewność w zarządzaniu, luka między praktyką a naukami zarządzania, niedoskonałość prognoz 

jako główna przeszkoda przewidywania zmian w otoczeniu przedsiębiorstwa, strategie uczenia się 

organizacji jako narzędzie radzenia sobie z nieprzewidywalnością i gwałtownością zmian w 

otoczeniu, logiczny inkrementalizm, ewolucjonizm i podejmowanie podwyższonego ryzyka jako 

czynniki stanowiące podstawę strategii uczenia się organizacji315. Prof. Rokita przestrzega przed tym, 

że obok braku strategii, nieumiejętności uczenia się, aby stworzyć dobrą strategię, wielkim 

problemem jest zła strategia. Zła strategia prowadzi bowiem do błędnych decyzji, a te skumulowane 

mogą prowadzić do kryzysów w wymiarze sektora, a nawet globalnym316.  

Naukowe sylwetki obu uczonych potwierdzają znaczenie postępu nauk ekonomicznych dla 

rozwoju społeczno-gospodarczego i użyteczność wdrażania naukowych koncepcji w rozwiązywaniu 

problemów gospodarczych. Potwierdzają zarazem znaczenie sprzężeń zwrotnych między dorobkiem 

teoretycznym i praktyką gospodarczą. Jest to istotne tym bardziej, im więcej pojawia się pytań i 

niewiadomych. Celnie to oceniła profesor Elżbieta Mączyńska w podsumowaniu obchodów 

jubileuszowych317, że   - do nauk ekonomicznych, ale też do praktyki gospodarczej, dziś może nawet 

bardziej niż kiedykolwiek, przystaje sentencja z noblowskiego wykładu Wisławy Szymborskiej: A 

wszelka wiedza, która nie wyłania z siebie nowych pytań, staje się w szybkim czasie martwa, traci 

temperaturę sprzyjającą życiu. W najskrajniejszych przypadkach, o czym dobrze wiadomo z historii 
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dawnej i współczesnej, potrafi być nawet śmiertelnie groźna dla społeczeństw. Dlatego tak wysoko 

sobie cenię dwa małe słowa: nie wiem318 

 

 Zakończenie 

Współcześnie wiele stawianych w naukach ekonomicznych pytań ma charakter pytań otwartych, 

ale ich stawianie, identyfikowanie obszarów niewiedzy jest nie mniej ważne niż pozyskiwanie 

odpowiedzi. Sprzyja temu pluralistyczne, holistyczne podejście w ekonomii jako przeciwieństwo 

ekonomii zdoktrynalizowanej z dogmatem jednego nurtu. Pluralizm w naukach ekonomicznych 

sprzyja otwartości myślenia, krytycyzmowi i przeciwdziała często obserwowanej w praktyce, 

dychotomii wiedzy i mądrości. Sięganie do intelektualnego, historycznego dorobku uczonych sprzyja 

znalezieniu dobrych rozwiązań. 
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Streszczenie  

Celem artykułu jest wyznaczenie zdolności innowacyjnej polskiej gospodarki w porównaniu z Chinami 

zidentyfikowanie najważniejszych krajowych czynników kształtujących innowacyjność obu gospodarek w latach 2010-

2018.  

Wskaźniki zastosowane do pomiaru czynników wpływających na zdolność innowacyjną Polski porównywane są 

ponadto ze średnimi wartościami dla całej UE oraz ze wskaźnikami osiągniętymi przez wybrane kraje UE, a 

mianowicie: Szwecję i Niemcy, które są europejskimi liderami innowacji, a także z dwoma krajami z Europy 

Środkowej – Czechami i Węgrami – które mają podobną do Polski ścieżkę rozwoju. Dane wykorzystane w tej analizie 

pochodzą z baz danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Eurostatu, Banku Światowego i 

bazy UNCTAD. 

Przeprowadzona w artykule analiza empiryczna na temat narodowej zdolności innowacyjnej wykazała, że w latach 

2010-2018 Polska bardzo powoli poprawiała swoją pozycję innowacyjną i tempo zmian było zbyt wolne, aby 

zmniejszyć dystans w stosunku do europejskich  liderów innowacyjności. Tymczasem Chiny przyspieszyły proces 

doganiania liderów, co sprawiło, że luka innowacyjna między Polską a Chinami powiększyła się. Jedną z przyczyn tych 

różnokierunkowych tendencji kształtowania innowacyjności w Polsce i w Chinach było zdecydowanie silniejsze 

zwiększenie zasobów dla B+R i innowacji w Chinach w porównaniu do Polski oraz  odmienne proporcje jeśli chodzi o 

wykorzystanie krajowych i zagranicznych czynników innowacyjności w obu krajach. Znaczenie zewnętrznych 

czynników dla innowacji (zwłaszcza  handlu dobrami wysokiej techniki) było w Chinach większe niż w Polsce. 

Świadczą o tym przewagi komparatywne Chin w handlu dobrami wysokiej techniki, podczas gdy Polska specjalizuje 

się głównie w handlu towarami średnio-wysokiej techniki. 
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DETERMINANTS OF POLAND’S INNOVATIVE CAPACITY AND CATCHING UP 

INNOVATION LEADERS 

Abstract 

The paper aimed at characterizing the innovative capacity of the Polish economy and to identify its determinants in 

the period of 2010-2018. Poland is compared with China in order to illustrate innovation gap between these two 

countries. 

The indicators used to measure the determinants of Poland’s innovative capacity are also benchmarked against the 

average values for the EU as a whole, and with some other EU countries, namely: Sweden and Germany that are 

European innovation leaders as well as Czechia and Hungary that are Poland’s peers from Central Europe. The data 

used in this analysis come from the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Eurostat, 

World Bank and UNCTAD databases. 

The empirical analysis of national innovation capacity carried out in the paper indicates that in the years 2010-2018 

Poland very slowly improved its innovative position, but the pace of this change was too slow to reduce the distance in 

relation to the European innovation leaders. Meanwhile, China has accelerated the process of catching up with the 

leaders, and as a result, the innovation gap between Poland and China has widened. One of the reasons for these 

differences in innovation capacity in Poland and China was a more dynamic increase in resources for R&D and 

innovation in China compared to Poland and the different proportions in using domestic and foreign innovation factors 

in both countries. External factors for innovation (in particular trade in high technology goods) were relatively more 

important in China than in Poland. This is proved by China's comparative advantages in trade in high-tech goods, while 

Poland mainly specializes in trade in medium-high-tech goods. 

Keywords: innovation, innovative capacity, Poland, research & development, China. 
 

 

1. Wprowadzenie 

Narodowy system innowacji (NSI) w Polsce określany jest jako jest „doganiający”, co oznacza, że Polska 

rozpoczęła nadrabianie dystansu wobec najbardziej innowacyjnych państw na świecie
320

. Jest to jednak proces bardzo 

powolny, a najważniejsze wyzwania, którym Polsce powinna sprostać, aby przyspieszyć doganianie liderów to 

zwiększenie nakładów sektora biznesu na B+R, intensyfikacja współpracy nauki z przedsiębiorstwami, poprawa jakości 

sfery badawczej sektora publicznego oraz wyznaczenie priorytetów w sferze badań i innowacji
321

. Szereg państw 

zamyka lukę innowacyjną wobec liderów innowacyjności znacznie szybciej niż Polska. W tej grupie znajdują się 

Chiny, które mają rozwijający się, tzw. niezbilansowany system innowacji
322

. Wobec rosnącej roli Chin w gospodarce 

światowej i stopniowego budowania przewag konkurencyjnych na rynkach międzynarodowych opartych nie tylko na 

niskich kosztach pracy, ale także na innowacjach, warto zastanowić się jakie są przyczyny, że Chiny szybciej niż  

Polska zamykają lukę innowacyjną wobec światowych liderów innowacyjności.  

Celem niniejszego opracowania jest scharakteryzowanie potencjału innowacyjnego polskiej gospodarki w 

porównaniu do Chin oraz europejskich liderów innowacyjności  oraz zidentyfikowanie przewag i słabości Polski w 

latach 2010-2018. Analiz zmierza do odpowiedzi na następujące pytania badawcze: 

– Jaki kształtuje się zdolność innowacyjna Polski w porównaniu do Chin i jaki dystans dzieli nasz kraj od liderów 

innowacyjności?  

– Jak zmieniło się w Polsce od 2010 roku wykorzystanie krajowych i zagranicznych nakładów finansowych i 

zasobów ludzkich dla rozwijania sfery B+R i tworzenia innowacji? 

– Jak Polska wypada w porównaniu z Chinami pod względem budowania przewag konkurencyjnych na rynkach 

międzynarodowych w branżach wysokiej techniki? 

Aby przedstawić szerszy obraz innowacyjności polskiej gospodarki i jej zmiany w latach 2010-2018 wskaźniki 

potencjału innowacyjnego Polski są porównywane ze średnimi wartościami dla całej UE. Ponadto, aby uchwycić 

istniejące luki innowacyjne między Polską a niektórymi innymi krajami, Polska jest również porównywana z Chinami, 

a także z czterema krajami europejskimi, a mianowicie: 

– z dwoma liderami innowacji z UE, tj. Szwecją i Niemcami; 
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– z dwoma państwami z Europy Środkowej – Czechami i Węgrami, z uwagi na podobny poziom rozwoju 

gospodarczego oraz zbliżone doświadczenia w transformowaniu gospodarek. 

Dane wykorzystane w tym opracowaniu pochodzą z baz danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

(OECD), Eurostatu, Banku Światowego i UNCTAD. Główną metodą jest analiza porównawcza najważniejszych 

wskaźników zdolności innowacyjnej, rozumianej wg. definicji M.E. Portera, S. Sterna i J. Furmana jako możliwości 

gospodarki do trwałego tworzenia i komercjalizacji wiedzy
323

.  

2. Czynniki określające potencjał innowacyjny kraju 

Szereg prac teoretycznych i empirycznych na temat zdolności innowacyjnej gospodarek wskazuje na to, że 

innowacyjność gospodarki (postrzegana zarówno z perspektywy makro, jak i mikroekonomicznej) jest wynikiem 

połączenia endogenicznych i egzogenicznych czynników i uwarunkowań. Najważniejszymi czynnikami wewnętrznymi, 

które determinują potencjał innowacyjny, są: wydatki na badania i rozwój oraz ich struktura, zasoby ludzkie na badania 

i innowacje oraz zachęty wynikające polityki innowacyjnej kraju. Kluczowe czynniki zewnętrzne obejmują handel, w 

szczególności eksport i import zaawansowanych technologii, w formie towarów, patentów licencji, a także przepływy i 

zasoby bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ)
324

. 

Wzajemne oddziaływanie czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które determinują innowacje, skutkuje 

zmianami w gospodarce, które można ocenić przy użyciu różnych wskaźników, takich jak liczba innowacji 

wprowadzanych przez przedsiębiorstwa krajowe, stopień automatyzacji produkcji udział w wartości sprzedaży nowych 

i zmodernizowanych produktów w sprzedaży ogółem, specjalizacja technologiczna na rynkach międzynarodowych, 

udział produktów zaawansowanych technologii w handlu
325

.  

2.1. Wydatki na badania i rozwój 

Chociaż szumpeteriański pogląd o liniowości innowacji został zastąpiony obecnie podejściem systemowym, to i tak 

prace naukowe podkreślają wagę nakładów na badania i rozwój dla tworzenia nowych rozwiązań. Warto zatem 

przyjrzeć się wielkości tych nakładów. Z uwagi na to, że wydatki na B+R mogą przełożyć się na innowacje dopiero w 

dłuższej perspektywie czasowej,  porównanie analizowanych krajów obejmie lata 2005-2017. Pierwszy wniosek, jaki 

nasuwa się po analizie danych przedstawionych na rysunku 1 to istnienie znacznej różnicy w wielkości nakładów na 

B+R w relacji do PKB między Polską a Chinami, na korzyść Chin, które przeznaczają na B+R dwukrotnie większy 

odsetek swojego PKB w porównaniu do Polski. Wprawdzie od 2005 r. Polska zwiększa swoje wydatki na badania i 

rozwój w stosunku do PKB, ale w zestawieniu ze średnia w UE Polska nadal pozostaje w gronie krajów o najniższym 

poziomie wydatków na badania i rozwój. W 2017 r. osiągnęła 1% PKB, czyli prawie dwa razy więcej niż w 2005 r. 

Pomimo tego wzrostu wydatki na badania i rozwój w Polsce są nadal bardzo niskie w porównaniu z unijnymi liderami 

innowacji, a mianowicie Szwecją (3,3%) i Niemcami (3%), a nawet z Czechami czy Węgrami. (rysunek 1). 

Rysunek 1. 

Wydatki krajowe brutto na badania i rozwój (GERD) jako procent PKB w Polsce w porównaniu z wybranymi 

krajami w 2005 i 2017 r. 
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Porównując Polskę z Chinami, należy zauważyć, że w latach 2005–2017 wielkość luki innowacyjnej mierzonej 

wskaźnikiem wydatków ogółem na badania i rozwój ujmowanych jako odsetek PKB pozostała w zasadzie 

niezmieniona. W 2005 r. wydatki Polski na badania i rozwój jako procent PKB stanowiły około połowy tego wskaźnika 

dla Chin i podobnie w 2017 r. odsetek PKB wydanych na badania i rozwój w Chinach nadal był dwukrotnie wyższy niż 

w Polsce. 

Ważna jest ponadto struktura nakładów na B+R, a w szczególności rola sektora przedsiębiorstw w finansowaniu 

badań i rozwoju. W większości krajów rozwiniętych sektor przedsiębiorstw odgrywa dominującą rolę w finansowaniu 

badań i rozwoju oraz innowacji. Na przykład w Niemczech na sektor przedsiębiorstw przypada ponad 65% całkowitych 

wydatków na B+R. W Chinach udział ten jest jeszcze wyższy, w 2016 r. wyniósł on 76,1 %, podczas gdy w Polsce było 

to 53,1% w 2016 r., co jest zbliżone do średniej UE (56,6%), a także do poziomu jaki występuje w Szwecji (57,5%). W 

latach 2010-2016 rola przedsiębiorstw w finansowaniu badań i rozwoju znacznie wzrosła w Polsce, ich udział podwoił 

się w tym okresie. Istotną rolę w zwiększaniu wydatków sektora przedsiębiorstw na badania i rozwój w Polsce odegrała 

ulga podatkowa na B+R wprowadzona w 2016 r. W tym właśnie roku rząd nie był już kluczowym źródłem funduszy 

badawczo-rozwojowych w Polsce. Niemniej jednak mimo zmian struktury wydatków na B+R w Polsce na korzyść 

zwiększenia udziału sektora przedsiębiorstw, jest on znacznie niższy w Chinach. Różnica ta ilustruje lukę dzielącą 

Polskę od Chin pod względem zaangażowania biznesu w finansowanie badań. 

Uzupełnieniem inwestycji krajowych w sferę B+R są środki zagraniczne.  Średnio w UE stanowiły one w 2017 r. 

około 10% całkowitych wydatków na badania i rozwój i ich udział nieznacznie wzrósł od 2010 r. W Polsce odsetek ten 

wahał się w latach 2010-2017. W 2010 r. był on znacznie wyższy niż średnia UE, ale od 2016 r. zaczął spadać, do 6% 

w 2017 r. Wśród zagranicznych środków fundusze UE były najważniejszym źródłem wsparcia zagranicznego dla 

polskiego sektora badawczo-rozwojowego. W 2015 r. stanowiły aż 87% łącznych środków z zagranicy, o 10 pkt. 

procentowych więcej niż w 2010 r.
326

 W tym samym okresie liczba jednostek badawczych, które korzystały z funduszy 

UE, wzrosła dwukrotnie, ale ich udział w całkowitej liczbie jednostek badawczych był raczej stabilny i wyniósł około 

15%
327

. Porównując Polskę z innymi analizowanymi krajami pod względem roli funduszy z zagranicy w finansowaniu 

badań i rozwoju, należy zauważyć, że w 2017 r. udział funduszy zagranicznych w całości nakładów na B+R był w 

całym analizowanym okresie znacznie wyższy niż w Chinach, gdzie nastąpił nawet spadek z 1,3% ogółu nakładów w 

2010 r. do 0,6% w 2017 r.  Natomiast tendencje obserwowane w Polsce były odmienne niż w Niemczech, Czechach i 

na Węgrzech. W tych krajach udział finansowania środkami zagranicznym i wzrastał w okresie 2010-2017, a w Polsce 

przeciwnie – spadał (rysunek 2). 

Rysunek 2. 

Znaczenie środków zagranicznych w całkowitych nakładach na badania i rozwój: Polska w porównaniu z Chinami i 

wybranymi krajami UE* w latach 2010 i 2017 

  

* brak danych dla Szwecji w 2010 r.   

(Źródło: Opracowanie własne oparte na danych Eurostatu, https://ec.europa.eu/eurostat/data/database, dostęp 

12.02.2020) 
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Podsumowując analizę wydatków na badania i rozwój, które są jednym z czynników innowacyjności, należy 

zauważyć, że pomimo ich powolnego wzrostu w Polsce i znacznego zwiększenia roli wydatków sektora prywatnego w 

latach 2010–2017, luka dzieląca Polskę od liderów innowacyjności w UE, a także od Czech i Węgier oraz Chin nie 

została zamknięta. Zmniejszyła się ona w zakresie udziału sektora przedsiębiorstw w finansowaniu badań, pozostając 

raczej stabilna, jeśli chodzi o rozmiary wydatków na B+R mierzone w relacji do PKB. Zmniejszyło się w Polsce 

natomiast znaczenie zasilania B+R z zagranicy, podczas gdy to źródło finansowania nabierało znaczenia w pozostałych 

analizowanych w opracowaniu krajach europejskich. W Chinach natomiast, zagranica nie odgrywa prawie żadnej roli w 

finansowaniu badań.   

2.2 Kapitał ludzki dla nauki i innowacji 

Dostępność zasobów ludzkich jest kolejnym czynnikiem potencjału innowacyjnego kluczowym dla tworzenia 

wiedzy i jej komercjalizacji. Polska osiąga pod tym względem nieco gorsze wyniki niż średnie wartości dla UE, a także 

w Czechach i na Węgrzech. Dystans w stosunku do europejskich liderów innowacji, pomimo wzrostu liczby 

naukowców w latach 2005–2017, pozostaje bardzo duży. W 2017 r. liczba naukowców w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców była w Polsce 1,5-krotnie mniejsza niż w Niemczech i 2,5-krotnie mniejsza niż w Szwecji. Jedynie w 

porównaniu z Chinami Polska wypada znacznie lepiej – wskaźnik ten był w Polsce ponad dwukrotnie wyższy niż w 

Chinach, ale tempo jego wzrostu w latach 2005-2017 było o 10 pkt procentowych niższe328, co oznacza, że Chiny już 

rozpoczęły proces doganiania w tym obszarze.  

Ważnym elementem charakteryzującym zasobu ludzkie dla nauki, techniki i innowacji jest struktura personelu B+R, 

a zwłaszcza odsetek badaczy zatrudnianych w biznesie, gdyż to przede wszystkim ta grupa pracowników B+R wdraża 

wyniki pracy badawczych w gospodarce. W Polsce udział pracowników badawczo-rozwojowych zatrudnionych w 

sektorze przedsiębiorstw był w 2010 r. bardzo niski (22,5%) w porównaniu ze średnią w UE (51,5%) i w zestawieniu ze 

wszystkimi analizowanymi krajami (tabela 1). Wyniki Polski pod tym względem znacznie się poprawiły w latach 2010-

2017, gdyż wskaźnik przekroczył 50% w 2017 r., będąc jednak nadal niższy niż we wszystkich analizowanych krajach. 

Na przykład w Chinach w 2017 r. w biznesie pracowało aż 77,3% ogółu badaczy, średnio w UE-28 było to 56,5%, w 

Szwecji 72,6%, a w Niemczech 63,4% (tabela 1). Warto jednakże podkreślić, że Polsce udało się rozpocząć doganianie 

liderów pod względem odsetka personelu badawczo-rozwojowego zatrudnionego w sektorze przedsiębiorstw i 

zmniejszyć istniejącą lukę. 

W analizowanej grupie krajów występują także ogromne różnice pod względem liczby pracowników B+R 

zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw w relacji do zatrudnienia w przemyśle ogółem. W Polsce wskaźnik ten 

wzrósł czterokrotnie w latach 2005-2017, z 1,3 do 5,2 badaczy w przeliczeniu na 1000 zatrudnionych osób w sektorze 

przedsiębiorstw, ale i tak był nadal niższy niż we wszystkich pozostałych analizowanych krajach UE. Na przykład w 

Czechach wskaźnik ten kształtował się w 2017 r. na poziomie 9,4%, w Niemczech wynosił 13,5%, a w Szwecji aż 

18,7%
329

 (tabela 1). Brak danych dla Chin uniemożliwił porównanie wyników Polski z tym krajem. 

Tabela 1. 

Pracownicy B+R (wg ekwiwalentu pełnego czasu pracy) zatrudnieni w sektorze przedsiębiorstw 

 w łącznej liczbie pracowników sfery B+R (w %) 

  Odsetek badaczy zatrudnionych w 

przedsiębiorstwach 

Personel badawczo-rozwojowy sektora 

przedsiębiorstw w przeliczeniu na pełne etaty 

(FTE) na 1000 miejsc pracy w przemyśle 

2010 2017 2010 2017 

UE-28 51,5% 56,6% 6,8 9,9 

Polska 22,5% 50,6% 1,3 5,2 

Czechy 50,8% 57,3% 5,3 9,4 

Węgry 47,6% 61,1% 2,3 7,2 

Niemcy 61,5% 63,4% 10,6 13,5 

Szwecja 70,8% 72,6% 19,7 18,7 

Chiny  73,4% 77,3% b.d. b.d. 

(Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z bazy Eurostatu, https://ec.europa.eu/eurostat/data/database, dostęp 

2019-04-29 oraz na podstawie Main Science and Technology Indicators…, op. cit., s. 47) 

Nie tylko zasoby, ale i rozwój nowych kadr dla badań naukowych i innowacji w Polsce nie jest wystarczający, 

czego potwierdzeniem jest porównanie Polski z innymi państwami członkowskimi UE pod względem liczby nowych 

absolwentów studiów doktoranckich. Polska miała w 2016 r. trzykrotnie mniej niż średnia dla UE-28 absolwentów 

studiów doktoranckich w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w wieku 25-34 lat, dwukrotnie mniej niż Czechy czy 

Węgry i ponad czterokrotnie mniej niż Szwecja czy Niemcy. Ten niski poziom nowo wypromowanych doktoratów 

pozostaje na niezmienionym poziomie od 2010 r.
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. Niewielki jest też w Polsce odsetek doktorantów w dyscyplinach 

                                                 
328 Obliczenia na podstawie danych z: Main Science and Technology Indicators…., op. cit., s. 17. 
329 Main Science and Technology Indicators…., op. cit., s. 47. 
330 Dane z bazy Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/data/database, dostęp 12.02.2020 
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nauk ścisłych – w 2012 r. było to zaledwie 0,2% ludności w wieku 20-29 lat i wskaźnik ten nie zmienił się od 2005 r. 

Dla porównania w Czechach było to 0,9%, w Niemczech 1%, a średnio w UE-28 0,5%. Brak danych dla Chin 

uniemożliwia porównanie tego kraju z Polską. 

Pomimo rosnących możliwości mobilności pracowników badawczych w Unii Europejskiej, polski sektor B+R nie 

wydaje się atrakcyjny dla zagranicznych doktorantów, ani z UE, ani z krajów spoza UE. Niewątpliwie język może być 

barierą dla zagranicznych doktorantów, jednakże kraje takie jak Czechy czy Węgry mają tę samą barierę językową, a 

ich wskaźniki opisujące zdolność do przyciągania zagranicznych doktorantów były znacznie wyższe niż w Polsce 

(tabela 2). Ze względu na brak danych dla Chin nie można niestety porównywać wyników tego kraju. 

Tabela 2. 

Doktoranci zagraniczni jako odsetek wszystkich doktorantów: Polska w porównaniu z wybranymi krajami UE  

 Zagraniczni doktoranci jako % ogółu 

doktorantów 

Liczba doktorantów z krajów spoza UE jako 

% ogółu doktorantów 

2010 2016 2010 2015 

UE-28 24.0 26.1 16.6 17.8 

Polska 2.3 2.0 2.0 1.3 

Czechy 10.8 14.8 3.7 5.2 

Węgry 6.6 11.6 2.6 3.8 

Niemcy 11.2 9.1 11.2 7.4 

Szwecja 28.1 34.7 n.a. n.a. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych Eurostatu, https://ec.europa.eu/eurostat/data/database, dostęp 

2019-04-29. 

Inne czynniki mające wpływ na stosunkowo niską zdolność polskiego systemu badawczego do przyciągania 

zagranicznych talentów to ograniczony zakres programów doktoranckich w języku angielskim, długotrwałe i 

biurokratyczne procedury zatrudniania zagranicznych naukowców, a zwłaszcza z krajów spoza UE oraz stosunkowo 

niskie wynagrodzenia w polskim sektorze badawczym. Co więcej, nowa ustawa o szkolnictwie wyższym wdrażana od 

2019 roku (tzw. ustawa 2.0) może nawet pogorszyć sytuację w tym zakresie, ponieważ nie ma jasnych regulacji 

dotyczących możliwości ubiegania się przez zagranicznych kandydatów o studia doktoranckie w Polsce. 

Najsilniejszą stroną Polski pod względem rozwoju kapitału ludzkiego jest wykształcenie ludności. W całym okresie 

2010-2017 odsetek ludności z wyższym wykształceniem kształtował się powyżej średniej UE, a także powyżej 

wyników osiągniętych w tym obszarze przez  Czechy, Węgry oraz Niemcy. Zredukowana została też luka dzieląca 

Polskę od Szwecji z 11 punktów procentowych w 2010 r. do 6 pkt procentowych w 2018 r. (rysunek 3). 

Rysunek 3. 

Ludność z wykształceniem wyższym w grupie wiekowej 30–34 lata (w %) 

 
(Źródło: Opracowanie na podstawie danych z bazy Eurostatu, https://ec.europa.eu/eurostat/data/database, dostęp 

15.02.2020) 

 

Rolę polityki danego kraju w rozwoju kapitału ludzkiego, a tym samym wzmacnianiu zdolności innowacyjnych 

można określić analizując wydatki sektora publicznego na edukację. W niniejszym opracowaniu porównane są 

wielkości wydatków rządowych na edukację ogółem oraz w szkolnictwie wyższym w relacji do PKB. W Polsce 

wydatki ogółem sektora instytucji rządowych i samorządowych na edukację na wszystkich poziomach kształcenia 

wyniosły w 2016 r. 4,6% PKB, zmniejszając się w stosunku do wcześniejszych okresów. Dla porównania w tym 

samym okresie wskaźnik ten znacznie wzrósł w Czechach (z 3,9% w 2005 r. do 5,6% w 2016 r.) i w Szwecji ( z 6,6% 

w 2005 do 7,7% w 2016 r.), ale w Niemczech był podobny do tego, jaki osiągnęła Polska i dość stabilny. Natomiast we 
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wszystkich analizowanych krajach, za wyjątkiem Szwecji, zmniejszył się odsetek PKB wydawany przez sektor 

rządowego na edukację w szkolnictwie wyższym (tabela 3). Ta tendencja wydaje się długofalowo osłabiać kształcenie 

na poziomie uniwersyteckim. Niestety brak danych dla Chin nie pozwala na porównanie tego kraju do państw UE.  

Tabela 3. 

Wydatki rządowe na edukację 

 
Wydatki rządowe na edukację ogółem (% PKB) 

Wydatki rządowe na szkolnictwie wyższym jako 

% PKB  
2005 2010 2016 2005 2010 2016 

UE-28 5,0 5,4 5,1 b.d. b.d. b.d. 

Polska 5,4 5,1 4,6 1,2 1,5 1,1 

Czechy 3,9 4,1 5,6 0,8 0,9 0,7 

Węgry 5,3 4,8 4,7 1,0 1,0 0,8 

Niemcy b.d. 4,9 4,8 b.d. 1,3 1,2 

Szwecja 6,6 6,6 7,7 1,8 1,9 1,8 

(Źródło: World Development Indicators, https://data.worldbank.org/, dostęp 2020.02.17.) 

Podsumowując analizę zasobów ludzkich dla innowacji, które są czynnikiem determinującym zdolności 

innowacyjne, można stwierdzić, że nastąpiła pewna poprawa pozycji Polski w porównaniu z analizowanymi krajami 

pod względem personelu badawczo-rozwojowego, ale nadal wskaźniki dla Polski są znacznie niższe niż wyniki 

wszystkich analizowanych krajów UE. Porównanie Polski z Chinami pokazuje, że istnieje luka na korzyść Polski w 

odniesieniu do liczby naukowców na 1000 pracowników, a także w odniesieniu do udziału naukowców w ogólnej 

liczbie pracowników B+R. Chiny wypadają lepiej niż Polska, jeśli chodzi o zasoby personelu badawczo-rozwojowego 

w sektorze przedsiębiorstw, choć należy odnotować, że Polska powoli zaczyna nadrabiać zaległości. 

Polska należy do liderów UE jeśli chodzi o udział ludności z wykształceniem wyższym w populacji w wieku 25-34 

lat, jednak wsparcie dla edukacji mierzone jako odsetek PKB maleje od 2005 r. 

3. Inwestycje bezpośrednie i handel zagraniczny jak zewnętrzne determinanty 

innowacyjności  

Oprócz wewnętrznych uwarunkowań, zdolność innowacyjna jest również kształtowana również przez czynniki 

zewnętrzne, związane z prowadzeniem biznesu na skalę międzynarodową. Otwartość gospodarki na absorpcję 

innowacji można mierzyć m.in. za pomocą napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) oraz przewag 

konkurencyjnych w handlu zagranicznym.  

3.1 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne 

BIZ są ważnym źródłem dodatkowego kapitału uzupełniającego lokalne zasoby niezbędne do rozwoju
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. 

Międzynarodowe firmy mogą poprawić lokalne możliwości innowacyjne dzięki współpracy, konkurencji oraz poprzez 

różnego typu tzw. efekty spill-over
332

. W literaturze empirycznej zidentyfikowano podstawowe wskaźniki, które należy 

uwzględnić przy badaniu roli BIZ dla innowacji kraju przyjmującego. Rola BIZ jest do pewnego stopnia 

odzwierciedlona w relacji napływu BIZ do inwestycji w środki trwałe brutto oraz zasobów BIZ w odniesieniu do 

wielkości PKB. 

Od 2005 r. napływ kapitału zagranicznego w Polsce, mierzony jako procent nakładów brutto na środki trwałe, był 

względnie stabilny oscylując wokół 15-16%. Wskaźnik ten był dla Polski znacznie niższy niż w Czechach (20% w 

2016 r.), ale znacznie wyższy w porównaniu z Chinami (2,8%). Mniejszy jest też w Polsce w porównaniu do Czech i 

Węgier całkowity zasób BIZ ujmowany jako procent PKB (brak danych dla Chin uniemożliwia porównania z tym 

krajem)
333

. Bardziej szczegółowy obraz znaczenia BIZ dla innowacyjności wyłania się, gdy spojrzymy na wydatki na 

badania i rozwój zagranicznych oddziałów mierzone w procentach całkowitych wydatków na B+R przedsiębiorstw 

prowadzących działalność gospodarczą w krajach przyjmujących BIZ. W Polsce odsetek ten jest dość wysoki i rośnie z 

30,4% w 2005 r. do 44,7% w 2015 r.  W Czechach i na Węgrzech wartości tego wskaźnika są jeszcze wyższe niż w 

Polsce (odpowiednio w 2015 r. 61,4% i 66,1%); brak danych dla Chin nie pozwala na porównanie z tym krajem (tabela 

4). 

                                                 
331 Dunning J., H., Explaining Outward Direct Investment of Developing Countries: In Support of the Eclectic 

Theory of International Production, Lexington, Toronto 1981; Narula R., Pineli A., Improving the development impact 

of multinational enterprises: policy and research challenges, „Economia e Politica Industriale/Journal of Industrial and 

Business Economics”, 46 (1), 2019, s. 124. 
332 Collinson S., Narula R., Asset recombination in international partnerships as a source of improved innovation 

capabilities in China, MERIT Working Papers 061, United Nations University - Maastricht Economic and Social 

Research Institute on Innovation and Technology, Maastricht 2014.  
333 Dane z bazy UNCTAD, https://unctadstat.unctad.org/, dostęp 15.04.2019. 



Tabela 4. 

Wydatki na badania i rozwój zagranicznych oddziałów jako procent ogółu wydatków przedsiębiorstw na B+R 
 

2005 2011 2015 

Polska 30,4 44,8 44,7 

Czechy 51,5 b.d. 61,4 

Węgry 59,7 62,6 66,1 

Niemcy 27,8 26,1 21,5 

Szwecja 41,5 38,5 42,1 

Chiny  b.d. b.d. b.d 

(Źródło: Main Science and Technology Indicators…., op. cit., s. 70) 

Dane statystyczne pokazują stopniowy wzrost wydatków na B+R w Polsce ponoszonych przez filie zagranicznych 

przedsiębiorstw, co może świadczyć o tym, że rola BIZ jako czynnika kształtującego potencjał innowacyjny polskiej 

gospodarki stopniowo się zwiększa. 

3.2 Handel zagraniczny  

Wpływ handlu zagranicznego na zdolność gospodarki do innowacji odbywa się m.in. dzięki efektom konkurencji
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(Porter , 1990, s. 70). Działalność przedsiębiorstw krajowych na rynkach zagranicznych powoduje innowacyjną presję 

w produkcji, marketingu lub dystrybucji. Konkurencja wymusza również poprawę metod produkcji w celu obniżenia 

kosztów produkcji. Tendencja do innowacji w dużej mierze zależy od branży i sposobu organizacji rynku, pozycji 

eksportera na rynku zagranicznym (jego udziału w rynku), warunków konkurencji i barier wejścia na rynek, ale także 

od cech produktu i jego zaawansowania technologicznego. Import może również stymulować tworzenie i dyfuzję 

innowacji. Zakup patentów, licencji lub gotowych rozwiązań technologicznych jest przykładem bezpośredniego 

przekazywania innowacji. Import towarów zaawansowanych technologicznie jest również kanałem transferu 

technologii i w dłuższej perspektywie czasowej także wpływa na potencjał innowacyjny kraju-importera.  . Z drugiej 

jednak strony import może mieć również negatywny wpływ na możliwości innowacyjne, zwłaszcza gdy zastępuje 

krajową produkcję towarów zaawansowanych technologicznie. 

Aby określić rolę handlu zagranicznego jako czynnika wpływającego na zdolność do innowacji, obliczono wskaźnik 

ujawnionej przewagi komparatywnej (RCA). Zmiany tego wskaźnika w latach 2005-2017 pozwolą zidentyfikować 

ewolucję specjalizacji międzynarodowej danego kraju. Zakłada się, że specjalizacja ta odzwierciedla możliwości kraju 

(i jego poszczególnych branż) do skutecznej konkurencji na rynkach międzynarodowych. Analizę ograniczono do 

porównania Polski i Chin w celu identyfikacji tych grup towarów, w których Polska ma przewagi komparatywne w 

handlu międzynarodowym, a Chiny nie mają takich przewag i odwrotnie. Przyjmując założenie, że podstawą przewag 

komparatywnych są innowacje można wskazać, w których branżach istnieje luka innowacyjna między Polska a 

Chinami.  Interpretując wyniki, warto jednak zwrócić uwagę na pewną słabość takiego założenia. Podstawą przewag 

komparatywnych mogą być nie tylko zdolności do  innowacji, ale także inne czynniki konkurowania na rynkach  

międzynarodowych, takie jak np. dostęp do surowców, niskie koszty produkcji. W związku z tym wnioski z analizy 

RCA dotyczące innowacyjności należy traktować z pewną ostrożnością.  

Indeks RCA jest obliczany zgodnie z formułą B. Balassy wyrażoną następująco: 

RCA= (XAi/ Σj∈PXAj)/ (Xwi/ Σj∈PXwj) 

gdzie: 

XAi to eksport towaru i, z kraju A 

Xwi o światowy eksport towaru i, 

Σj∈PXAj oznacza całkowity eksport kraju A 

Σj∈PXwj to światowy eksport ogółem. 

 

Wartości indeksu są ujmowane jako logarytmy, co ułatwia interpretację wyników. Kraj charakteryzuje się 

ujawnioną przewagą komparatywną w handlu danym towarem, gdy eksport tego towaru odniesiony do całkowitego 

eksportu danego kraju przekracza ten sam stosunek dla całego świata (po zlogarytmowaniu indeksu przewagi występują 

gdy RCA>1). Wskaźniki RCA zostały obliczone na podstawie danych na trzycyfrowym poziomie klasyfikacji towarów 

SITC (Rev.3). W sekcji SITC 0 „Żywność i zwierzęta żywe” Chiny nie miały przewagi komparatywnej w żadnym z 

towarów tej sekcji, podczas gdy Polska ma przewagę komparatywną w handlu 22 towarami (z 36 należących do tej 

grupy). Są to m.in.: mleko i produkty, zboża, warzywa, soki owocowe i soki warzywne, cukier, czekolada i przetwory 

spożywcze z kakao (por. tabela 1A w Załączniku)
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W sekcji SITC 1 „Napoje i tytoń”, Polska charakteryzuje się przewagami komparatywnymi w handlu 11 

podgrupami towarów (z 40 należących do tej grupy). Należą do nich na przykład: napoje bezalkoholowe, tytoń, 

kauczuk syntetyczny, siarka i niepalone piryty żelaza, odpady metali nieszlachetnych żelaza i metali nieżelaznych. Do 

sekcji SITC 1-2 należy tylko jeden produkt, a mianowicie „Surowce pochodzenia zwierzęcego” (kod SITC 291), dla 

których zarówno Polska, jak i Chiny mają przewagę komparatywną w handlu.  

W handlu większością towarów z sekcji SITC 3 „Paliwa mineralne, smary i materiały pochodne” oraz SITC 4 

„Oleje, tłuszcze i woski zwierzęce i roślinne” Chiny miały przewagę komparatywną, podczas gdy Polska takich 

przewag nie posiadała. Natomiast w sekcji SITC 5 „Chemikalia i produkty pokrewne” Polska ma przewagi w 9 z 33 

podgrup towarowych. Są to m.in.: pigmenty, farby, pokosty i materiały pokrewne (SITC 533), perfumy, kosmetyki i 

mydła (SITC 553 i 554) oraz wybrane produkty z tworzyw sztucznych (SITC 581, 582, 583). Natomiast w 8 grupach 

towarów należących do grupy SITC 5, Chiny mają przewagi komparatywne w handlu, a Polska takich przewag nie 

posiada. Są to na przykład: kwasy karboksylowe (SITC 513), wybrane chemikalia nieorganiczne (SITC 515, 522, 524) 

lub materiały wybuchowe i produkty pirotechniczne (SITC 593) (wszystkie grupy przedstawiono w tabeli 1A w 

Załączniku). Warto podkreślić, że dwie grupy towarów należące do chińskiej specjalizacji w handlu, tj. syntetyczne 

organiczne barwniki (SITC 531) oraz środki odkażające i owadobójcze (SITC 591) są produktami zaawansowanymi 

technologicznie zgodnie z klasyfikacją Eurostat SITC (Rev. 3).   
W grupie SITC 6 „Towary przemysłowe sklasyfikowane głównie wg surowca” luka konkurencyjności na rynkach 

międzynarodowych między Polską a Chinami mierzona indeksem RCA występuje na korzyść Polski w 12 grupach 

towarowych, a na korzyść Chin w 15 z 52 grup towarów zaliczonych do tej sekcji. Polska specjalizacja handlowa w 

zakresie SITC 6 obejmuje w szczególności wybrane wyroby z kauczuku (SITC 621 i 629), papier i tekturę (SITC 641) 

oraz metale i wybrane wyroby metalowe (SITC 673, 677, 681, 682, 685, 686, 687, 692). W handlu tymi towarami 

Chiny nie mają ujawnionych przewag komparatywnych. W grupach towarów takich jak opony (SITC 625), wyroby ze 

skór (SITC 612), produkty z drewna (SITC 635), szkło i wyroby szklane (SITC 664 i 665), wyroby z metali 

nieszlachetnych (SITC 699) (itd. – por. tabela 1A) oba kraje mają przewagi komparatywne w handlu. 

Bardzo interesujące wyniki analizy RCA uzyskano dla sekcji SITC 7 „Maszyny i sprzęt transportowy” oraz SITC 8 

„Różne wyroby przemysłowe”. Do obu tych sekcji należy szereg produktów średnio-wysokiej i wysokiej techniki. 

Tylko 13 z 81 grup towarów zaklasyfikowanych do tych sekcji zalicza się do specjalizacji w handlu Polski, a 

jednocześnie brak jest specjalizacji w handlu Chin. Chiny natomiast mają przewagi w handlu 25 grupami towarów 

należącymi do SITC 7 i 8 (zaś w tych grupach towarowych Polska takich przewag nie posiada). Z kolei 23 grupy 

towarów należą do specjalizacji handlowej obu krajów. W szczególności towary z sekcji SITC 7 i SITC 8, w których 

Polska charakteryzuje się komparatywnymi przewagami w handlu, a Chiny nie mają takich przewag to: turbiny parowe 

(SITC 712), silniki (SITC 713), pojazdy mechaniczne i ich części (SITC 782, 783, 784), pojazdy szynowe (SITC 791), 

aparatura i sprzęt fotograficzny (SITC 881), instrumenty muzyczne (SITC 898). Chiny mają natomiast ujawnione 

przewagi komparatywne, (a Polska ich nie posiada) w handlu towarami z sekcji SITC 7, takimi jak np.: maszyny i 

urządzenia do automatycznego przetwarzania danych i ich części (SITC 752 i 759), rejestratory dźwięku (SITC 763), 

urządzenia telekomunikacyjne (SITC 764), aparatura elektryczna (SITC 772), przyrządy optyczne (SITC 871, 884), a 

także odzież i akcesoria (SITC 841, 843, 844, 845, 846, 848) i obuwie (SITC 851). To porównanie pokazuje, że w 

grupach SITC 7 i SITC 8 Polska specjalizuje się głównie w towarach średnio-wysokiej techniki (np. pojazdy silnikowe, 

maszyny rolnicze), podczas gdy chińska specjalizacja handlowa obejmuje, obok niektórych towarów niskiej techniki 

(np. odzież, obuwie), również produkty wysokiej techniki (np. automaty do przetwarzania danych lub urządzenia 

telekomunikacyjne)
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. Jest to jeden z przykładów, który odzwierciedla różnice w innowacyjności obu krajów. 
Szczegółowe dane zawiera tabela 1A w Załączniku. 

4. Podsumowanie i wnioski 

Wyniki analiz empirycznych przeprowadzonych w niniejszym opracowaniu pozwalają na sformułowanie 

wniosków dotyczących czynników determinujących zdolność innowacyjną Polski i porównanie Polski z Chinami oraz z 

liderami innowacyjności w UE i dwoma państwami UE z regionu Europy Środkowej – Czechami i Węgrami.  

Jednym z kluczowych czynników innowacyjności są wydatki na B+R. Mogą one pochodzić ze źródeł krajowych 

oraz z zagranicy. Pomimo pewnego powolnego wzrostu wydatków na badania i rozwój w Polsce i znacznego 

zwiększenia się roli sektora prywatnego w latach 2010-2017, nadal istnieje luka dzieląca Polskę od Chin pod względem 

poziomu nakładów na B+R. Luka ta zmniejszyła się jeśli chodzi o udział sektora przedsiębiorstw w finansowaniu 

badań, pozostając raczej na niezmienionym poziomie, gdy porównujemy nakłady na B+R mierzone odsetkiem PKB. 

Chiny zdecydowanie więcej inwestują w badania i rozwój w stosunku do PKB niż Polska. Tendencja ta utrzymuje się 

mimo znacznie większego w Polsce niż w Chinach udziału  środków zagranicznych w finansowaniu badań i rozwoju. 

Pod względem dostępności zasobów ludzkich dla B+R i innowacji nastąpiła w latach 2010-2017 niewielka 

poprawa pozycji Polski, ale nadal wyniki Polski są znacznie gorsze w porównaniu do wszystkich analizowanych krajów 

UE. Natomiast porównanie Polski z Chinami pokazuje, że istnieje luka na korzyść Polski pod względem liczby 

                                                 
czynniki luki innowacyjnej między Polską a Chinami – wymiar międzynarodowy i regionalny”, maszynopis powielony 

2019. 
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naukowców w przeliczeniu na 1000 zatrudnionych, ale Chiny mają zdecydowanie większy niż Polska udział personelu 

badawczo-rozwojowego zatrudnionego w sektorze przedsiębiorstw. Zewnętrzne zasilanie sfery B+R kadrami to m.in. 

napływ doktorantów z zagranicy. Pomimo rosnących możliwości mobilności pracowników badawczych w Unii 

Europejskiej, udział zagranicznych doktorantów w łącznej liczbie doktorantów w Polsce jest dziesięciokrotnie niższy w 

porównaniu ze średnią w UE i co więcej, zmniejszył się on w latach 2010–2016. Niestety nie można porównać tego 

wskaźnika z Chinami, ze względu na brak danych dla Chin. 

Jednym z zewnętrznych czynników potencjału innowacyjnego są zagraniczne inwestycje bezpośrednie. Napływ i 

zasoby BIZ zarówno w Polsce, jak i w Czechach oraz na Węgrzech były, podobnie jak w Chinach, ważnym kanałem 

transferu nowoczesnych technologii. Znaczenie BIZ dla kształtowania konkurencyjności i innowacji Polski mierzone za 

pomocą udziału wydatków na badania i rozwój, które ponoszą oddziały zagranicznych przedsiębiorstw w łącznej 

wartości  wydatków przedsiębiorstw na B+R w Polsce stopniowo się zwiększa. Jednakże w Czechach i na Węgrzech 

wartości tego wskaźnika są jeszcze wyższe niż w Polsce. Brak danych dla Chin nie pozwala na porównanie Polski z 

tym krajem. 

Otwartość na wymianę handlową jest kolejnym ważnym czynnikiem zewnętrznym kształtującym innowacyjność 

gospodarek. Rolę handlu zagranicznego jako czynnika wpływającego na innowacyjność można określić analizując 

poziom i zmiany  ujawnionych przewag komparatywnych (RCA). Porównanie Polski i Chin pod względem wartości 

RCA pokazuje, że Polska specjalizuje się głównie w towarach  średnio-wysokiej techniki (np. pojazdy silnikowe, 

maszyny rolnicze), podczas gdy chińska specjalizacja handlowa obejmuje, obok towarów niskiej techniki, także dość 

dużą grupę towarów wysokiej techniki (np. automatyczne maszyny do przetwarzania danych lub urządzenia 

telekomunikacyjne). Jest to jeden z przykładów, który odzwierciedla różnice w innowacyjnym potencjale obu krajów 

na korzyść Chin. Wniosek dotyczący poprawy innowacyjności Chin potwierdzają także badania empiryczne innych 

autorów
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. Natomiast przeprowadzona w niniejszym opracowaniu analiza nie wykazała zasadniczego postępu jeśli 

chodzi o wzmacnianie czynników determinujących innowacyjności polskiej gospodarki. Przekłada się to na 

stosunkowo niską pozycję innowacyjną Polski. Oznacza to, że w najbliższych latach nie można spodziewać się 

zamykania luki innowacyjnej jaka dzieli Polskę w stosunku do Chin. Może to spowodować trudności w konkurowaniu 

z Chinami na rynkach zagranicznych. 
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Załącznik 
Tabela 1A. 

Indeks RCA dla Polski i Chin w 2005 i 2017 roku 

[Kod SITC] Nazwa Chiny Polska 

2005 2017 2005 2017 

[001] Zwierzęta żywe 0,33 0,19 3,00 0,39 

[011] Mięso wołowe świeże, chłodzone lub mrożone 0,03 0,00 1,79 2,63 

[012] Mięso i jadalne podroby świeże, chłodzone lub mrożone (bez 

mięsa wołowego) 

0,24 0,09 2,53 3,62 

[016] Mięso i podroby jadalne solone, suszone, wędzone 0,03 0,01 0,68 2,14 

[017] Mięso i podroby jadalne pozostałe 1,50 0,71 1,82 3,91 

[022 Mleko i śmietana 0,06 0,02 3,27 2,12 

[023] Masło 0,00 0,01 2,86 2,22 

[024] Ser i twaróg 0,00 0,00 2,25 1,99 

[025] Jaja świeże 0,44 0,25 2,53 6,05 

[034] Ryby świeże, chłodzone, mrożone 1,20 0,87 0,62 0,78 

[035] Ryby suszone, solone, wędzone 0,75 0,65 6,96 10,77 

[036] Skorupiaki i mięczaki także w skorupkach, świeże, chłodzone 0,75 0,98 0,01 0,01 

[037] Ryby, skorupiaki i mięczaki preparowane, konserwowane 2,94 1,61 1,48 1,18 

[041] Pszenica 0,03 0,00 0,36 1,10 

[042] Ryż 0,30 0,18 0,04 0,10 

[043] Jęczmień niemielony 0,00 0,00 0,58 0,15 

[044] Kukurydza 1,31 0,00 0,39 0,57 

[045] Zboże niemielone 0,46 0,12 5,23 3,67 

[046] Grysik i mąka pszenna 0,47 0,12 0,20 0,49 

[047] Grysik i mąka ze zbóż 0,38 0,01 0,28 1,29 

[048] Przetwory zbożowe i przetwory z mąki 0,17 0,13 2,31 3,03 

[054] Warzywa świeże, chłodzone, mrożone 1,03 0,83 1,97 1,04 

[056] Warzywa, korzenie i bulwy przetworzone. 1,84 1,77 1,83 1,45 

[057] Owoce i orzechy świeże albo suszone 0,26 0,34 0,71 0,46 

[058] Owoce konserwowane i przetwory owoców 1,56 1,22 4,10 2,41 

[059] Soki owocowe i warzywe 0,78 0,36 4,72 2,70 

[061] Cukier, melasa i miód 0,21 0,23 1,86 1,00 

[062] Wyroby cukiernicze 0,70 0,71 1,97 2,51 

[071] Kawa i jej pochodne 0,04 0,08 0,84 1,01 

[072] Kakao 0,09 0,02 0,41 0,25 

[073] Czekolada i inne produkty żywnościowe zawierające kakao 0,05 0,09 3,00 4,26 

[074] Herbata 1,63 1,35 1,00 1,70 

[075] Przyprawy 1,89 0,77 0,76 0,34 

[081] Pasza dla zwierząt 0,22 0,28 0,82 1,19 

[091] Margaryna i tłuszcze podobne 0,09 0,04 1,40 2,07 

[098] Produkty i przetwory spożywcze 0,47 0,37 1,69 1,99 

[111] Napoje bezalkoholowe 0,51 0,29 1,57 1,36 

[112] Napoje alkoholowe 0,07 0,12 0,30 0,35 

[121] Tytoń nieprzetworzony, odpady tytoniowe 0,51 0,41 0,43 0,64 

[122] Tytoń przetworzony 0,19 0,16 1,45 7,71 

[211] Skóry surowe (z wyjątkiem futrzarskich) 0,01 0,03 0,72 0,07 

[212] Skóry futrzarskie surowe 0,05 0,01 1,50 5,55 

[222] Nasiona i owoce oleiste do ekstrakcji miękkich stałych 

olejów roślinnych 

0,42 0,08 0,26 0,22 



[223] Ziarna oleiste i owoce całe, łamane do ekstrakcji innych 

stałych tłuszczów roślinnych 

0,39 0,48 0,33 0,86 

[231] Kauczuk naturalny 0,01 0,01 0,11 0,06 

[232] Kauczuk syntetyczny 0,20 0,22 1,31 1,66 

[244] Korek 0,05 0,01 0,11 0,71 

[245] Drewno opałowe i węgiel drzewn 0,56 0,51 7,18 5,50 

[246] Drewno w wiórach i cząstkach, odpady drewniane 0,45 0,01 0,98 1,13 

[247] Drewno surowe również zgrubnie obrabiane 0,00 0,01 0,54 0,93 

[248] Drewno obrabiane i podkłady klejowe drewniane 0,32 0,11 1,03 0,95 

[251] Masa celulozowa i makulatura 0,02 0,02 0,22 0,50 

[261] Jedwab 10,70 5,41 .. 0,07 

[263] Bawełna 0,01 0,02 0,02 0,01 

[264] Juta 0,02 0,01 0,03 0,00 

[265] Roślinne włókna tekstylne (bez bawełny i juty) 0,16 0,04 1,54 0,10 

[266] Włókna syntetyczne nadające się do przędzenia 0,75 1,24 0,83 0,15 

[267] Inne włókna chemiczne nadające się do przędzenia 0,13 1,53 0,08 0,16 

[268] Wełna i inna sierść zwierzęca 1,46 0,85 0,10 0,07 

[269 Odzież używana 0,03 0,46 1,71 2,79 

[272] Nawozy 1,04 0,20 0,11 0,16 

[273] Piasek, kamień i żwir 0,54 0,26 0,66 0,38 

[274] Siarka i nieprażone piryty żelaza 0,05 0,01 2,22 1,06 

[277] Naturalne materiały ścierne 0,53 0,84 0,07 0,07 

[278] Inne surowce mineralne 1,43 1,01 0,43 0,32 

[281] Rudy żelaza i koncentraty 0,00 0,04 0,00 0,00 

[282] Odpady i złom żeliwa i stali 0,00 0,06 1,83 1,17 

[283] Rudy miedzi i koncentraty 0,00 0,00 0,01 0,03 

[284] Rudy niklu i koncentraty 0,00 0,00 .. .. 

[285] Rudy aluminium i koncentraty 0,02 0,03 0,01 0,00 

[286] Rudy i koncentraty uranu i toru .. .. .. .. 

[287] Rudy i koncentraty metali nieszlachetnych pozostałe 0,81 0,03 0,46 0,10 

[288] Odpady i złom nieszlachetnych metali nieżelaznych. 0,02 0,00 1,47 1,42 

[289] Rudy i koncentraty metali szlachetnych 0,01 0,03 0,27 0,37 

[291] Surowce pochodzenia zwierzęcego gdzie indziej 

niewymienione 

2,68 1,75 2,96 2,40 

[292] Surowce pochodzenia roślinnego gdzie indziej 

niewymienione 

0,39 0,39 0,75 0,41 

[321] Węgiel 1,27 0,08 3,83 0,59 

[322] Brykiety, lignit i torf 0,17 0,03 0,29 0,19 

[325] Koks i półkoks 5,25 2,10 21,22 18,76 

[333] Surowe oleje ropy naftowej oraz otrzymane z minerałów 

bitumicznych 

0,05 0,02 0,01 0,01 

[334] Przetworzone oleje ropy naftowej oraz otrzymane z 

minerałów bitumicznych 

0,23 0,31 0,36 0,22 

[335] Resztkowe produkty naftowe 0,68 0,27 0,98 0,65 

[342] Propan i butan skroplony 0,01 0,10 0,02 0,10 

[343] Gaz ziemny, nawet skroplony 0,02 0,04 0,00 .. 

[344] Gazy z ropy naftowej, inne węglowodory gazowe 0,00 0,00 0,07 0,80 

[345] Gaz węglowy, gaz wodny i podobne gazy (z wyłączeniem 

węglowodorów) 

0,00 0,00 0,00 0,21 

[351] Prąd elektryczny 0,38 0,37 2,31 1,25 

[411] Oleje i tłuszcze zwierzęce 0,08 0,26 1,83 1,22 

[421] Oleje i tłuszcze roślinne surowe rafinowane miękkie 0,14 0,04 0,56 0,31 



[422] Oleje i tłuszcze roślinne stałe surowe, rafinowane inne 0,04 0,02 0,00 0,02 

[431] Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne przetworzone 0,09 0,18 0,05 0,42 

[511] Węglowodory i ich pochodne chlorowcowane, sulfonowane, 

nitrowane 

0,26 0,26 0,26 0,30 

[512] Alkohole, ich pochodne chlorowcowane, sulfonowane, 

nitrowane 

0,28 0,29 0,64 0,52 

[513] Kwasy karboksylowe i ich bezwodniki, halogenki itd. 0,73 1,49 0,43 0,84 

[514] Związki z azotową grupą funkcyjną 0,85 1,44 0,31 0,13 

[515] Związki organiczno-nieorganiczne heterocykliczne, kwasy 

nukleinowe i ich sole 

0,47 1,18 0,44 0,22 

[516] Inne chemikalia organiczne 0,84 0,79 0,36 0,24 

[522] Nieorganiczne pierwiastki chemiczne, tlenki i chlorowcosole 1,44 1,19 0,92 0,85 

[523] Sole i nadtlenosole kwasów nieorganicznych i metali 2,33 1,58 1,71 1,09 

[524] Inne chemikalia nieorganiczne; organiczne i nieorganiczne 

związki metali szlachetnych 

2,92 1,31 0,24 0,21 

[525] Materiały promieniotwórcze lub pokrewne 0,49 0,46 0,04 0,18 

[531] Syntetyczne barwniki organiczne 1,72 1,58 0,09 0,24 

[532] Ekstrakty farbiarskie i garbarskie, garbniki syntetyczne 0,82 0,73 0,15 0,34 

[533] Pigmenty, farby, pokosty i materiały pokrewne 0,38 0,49 0,99 1,20 

[541] Produkty medyczne i farmaceutyczne z wyjątkiem grupy 542 0,68 0,42 0,17 0,34 

[542] Leki (także weterynaryjne) 0,03 0,08 0,26 0,77 

[551] Olejki eteryczne, materiały perfumeryjne oraz smakowe 0,14 0,18 0,18 0,16 

[553] Preparaty perfumeryjne, kosmetyczne oraz toaletowe (z 

wyjątkiem mydła) 

0,33 0,33 2,49 2,56 

[554] Mydło, preparaty polerujące i czyszczące 0,20 0,44 2,12 2,53 

[562] Nawozy (inne niż objęte grupą 272) 0,54 0,87 2,09 0,91 

[571] Polimery etylenu w formach podstawowych 0,04 0,07 0,10 0,41 

[572] Polimery styrenu w formach podstawowych 0,13 0,22 0,24 0,54 

[573] Polimery chlorku winylu w formach podstawowych 0,20 0,61 1,02 0,56 

[574] Poliacetale i inne polietery, poliestry, poliwęglany, żywice 

epoksydowe, alkidowe w formach podstawowych 

0,56 0,73 0,76 0,81 

[575] Pozostałe tworzywa sztuczne w formach podstawowych 0,22 0,44 0,42 0,63 

[579] Odpady, ścinki i braki z tworzyw sztucznych 0,04 0,11 0,65 1,02 

[581] Rury, przewody, węże z tworzyw sztucznych 0,48 0,78 2,72 3,09 

[582] Płyty, arkusze, błony, folie, taśmy z tworzyw sztucznych > 

1mm  

0,47 0,82 0,77 1,47 

[583] Włókna pojedyncze, pręty, pałeczki i kształtki z tworzyw 

sztucznych 

0,22 0,68 5,16 3,70 

[591] Środki odkażające, owadobójcze, grzybobójcze itp. 1,17 1,07 0,43 0,61 

[592] Skrobie, inulina i gluten pszenny; kleje 0,52 0,75 1,16 1,13 

[593] Materiały wybuchowe i produkty pirotechniczne 3,16 1,71 0,95 0,93 

[597] Środki przeciwstukowe, płyny hamulcowe, do skrzyń 

biegów, preparaty smarowe 

0,07 0,14 0,13 0,33 

[598] Różne produkty chemiczne pozostałe 0,46 0,66 0,37 1,14 

[611] Skóra 1,02 0,19 0,80 0,94 

[612] Wyroby ze skóry, wyroby siodlarskie 2,86 1,54 4,43 2,12 

[613] Skóry futerkowe, garbowane lub wykończone bez grupy 

8483 

2,21 0,61 5,29 1,64 

[621] Wyroby z kauczuku (np. pasty, płyty, rury) 0,26 0,44 1,43 2,50 

[625] Opony i dętki z kauczuku 1,25 1,45 2,62 2,22 

[629] Wyroby z kauczuku, gdzie indziej niewymienione 0,64 0,76 3,72 4,25 

[633] Wyroby z korka 0,14 0,10 0,21 0,16 

[634] Fornir, sklejka, płyty wiórowe, inne wyroby z drewna 1,12 1,41 3,17 2,38 



[635] Produkty z drewna, gdzie indziej niewymienione 1,93 1,55 6,49 5,73 

[641] Papier i tektura 0,24 0,61 1,48 1,81 

[642] Papier i tektura cięte według rozmiaru i kształtu, wyroby 0,77 1,30 3,17 3,34 

[651] Przędza włókiennicza 1,75 1,74 0,92 0,52 

[652] Tkaniny bawełniane, tkane 3,31 3,82 0,14 0,10 

[653] Tkaniny z włókien chemicznych 3,41 3,64 0,35 0,25 

[654] Tkaniny jedwabne, wełniane, lniane 2,45 1,94 0,44 0,30 

[655] Dzianiny 2,52 3,66 0,30 0,28 

[656] Tiule, koronki, hafty, wstążki, dodatki 2,30 2,81 0,42 0,32 

[657] Tkaniny włókiennicze specjalne i produkty zbliżone 1,18 1,94 1,00 1,13 

[658] Artykuły konfekcjonowane, wykonane z materiałów 

włókienniczych 

4,43 3,46 2,22 1,23 

[659] Wykładziny podłogowe itp. 1,06 1,29 0,91 1,21 

[661] Wapno, cement, materiały budowlane gotowe 1,98 1,63 0,73 0,45 

[662] Gliniane materiały budowlane, materiały budowlane 

ogniotrwałe 

1,57 2,00 1,27 1,39 

[663] Inne produkty pochodzenia mineralnego 0,56 1,22 2,90 2,67 

[664] Glass 1,14 1,55 2,37 2,56 

[665] Wyroby ze szkła 1,42 1,97 2,65 1,90 

[666] Wyroby ceramiczne 5,11 4,95 2,18 1,04 

[667] Perły, kamienie szlachetne i półszlachetne 0,24 0,09 0,01 0,00 

[671] Surówki żelaza, surówka zwierciadlista, żelazo gąbczaste 1,76 0,27 0,33 0,52 

[672] Wlewki, półwyroby z żelaza i stali 1,29 0,00 1,98 0,88 

[673] Wyroby walcowane płaskie z żelaza i stali niestopowej 0,79 0,26 0,42 1,03 

[674] Wyroby walcowane płaskie z żelaza i stali niestopowej 

platynowane, powlekane, pokrywane 

0,29 1,78 0,37 0,59 

[675] Wyroby walcowane, płaskie ze stali stopowej 0,20 1,55 0,34 0,56 

[676] Sztaby, pręty, kątowniki, kształtowniki i profile z żelaza lub 

stali 

0,83 1,16 2,17 1,86 

[677] Szyny i materiały do budowania torów z żelaza lub stali 0,30 0,62 3,52 3,77 

[678] Żelazny lub stalowy drut 0,95 1,39 0,90 0,71 

[679] Rury, przewody rurowe, profile drążone, łączniki rur z żelaza 

lub stali 

1,03 1,38 0,96 0,90 

[681] Srebro, platyna i inne metale z grup platynowców 0,64 0,26 1,59 1,16 

[682] Miedź 0,56 0,38 3,20 1,94 

[683] Nikiel 0,26 0,22 0,07 0,14 

[684] Aluminium 0,74 0,82 0,81 0,87 

[685] Ołów 2,26 0,06 2,01 1,64 

[686] Cynk 0,48 0,04 2,00 1,51 

[687] Cyna 0,93 0,05 0,15 1,55 

[689] Różne nieszlachetne metale nieżelazne 3,31 1,71 0,05 0,19 

[691] Konstrukcje lub części konstrukcji z żelaza, stali lub 

aluminium 

1,51 1,79 5,16 3,49 

[692] Pojemniki metalowe do składowania i transportu 0,60 0,81 3,56 2,53 

[693] Wyroby z drutu (z wyjątkiem drutu do kabli elektrycznych) 1,51 1,72 1,77 1,92 

[694] Gwoździe, wkręty, nakrętki, śruby, nity itp. 1,62 1,16 1,32 0,90 

[695] Narzędzia ręczne i maszynowe 1,37 1,54 0,70 0,76 

[696] Sztućce 3,99 2,97 4,12 6,38 

[697] Sprzęt gospodarstwa domowego z metali nieszlachetnych 3,76 3,83 1,82 0,92 

[699] Inne wyroby z metali nieszlachetnych 1,51 1,45 2,53 2,30 

[711] Kotły do produkcji pary, kotły wodne, instalacje pomocnicze, 

części 

0,86 1,84 4,08 1,10 



[712] Turbiny na parę wodną i inne rodzaje pary 0,39 0,86 2,81 2,52 

[713 Spalinowe silniki tłokowe i ich części 0,22 0,46 3,93 2,09 

[714] Silniki nieelektryczne i ich części 0,09 0,27 0,40 1,91 

[716] Urządzenia elektryczne wirujące 1,35 1,60 0,64 1,06 

[718] Inne maszyny i urządzenia prądotwórcze 0,29 0,81 0,67 1,40 

[721] Maszyny rolnicze i ich części 0,33 0,74 1,79 2,13 

[722] Ciągniki (z wyjątkiem 71414 i 74415) 0,15 0,21 0,46 0,39 

[723] Maszyny i urządzenia budownictwa wodnego i lądowego 0,39 0,96 0,99 0,65 

[724] Maszyny włókiennicze i do obróbki skóry i ich części 1,08 1,64 0,42 0,81 

[725] Maszyny papiernicze i ich części 0,30 1,02 0,39 0,55 

[726] Maszyny drukarskie i introligatorskie 0,20 0,39 0,22 0,42 

[727] Maszyny i urządzenia do przetwórstwa spożywczego 0,25 0,63 1,14 0,91 

[728] Inne maszyny i urządzenia specjalistyczne 0,38 0,72 0,55 0,50 

[731] Obrabiarki do usuwania nadmiaru metalu lub innych 

materiałów 

0,33 0,45 0,33 0,49 

[733] Obrabiarki do obróbki metalu bez usuwania materiału 0,25 0,74 0,43 0,35 

[735] Części do maszyn z grupy 731 i 733 0,42 0,32 1,02 0,49 

[737] Maszyny do obróbki metali i ich części (inne niż obrabiarki) 0,68 1,24 0,67 0,84 

[741] Urządzenia grzewcze i chłodnicze i ich części 1,39 1,60 1,05 0,99 

[742] Pompy i podnośniki do cieczy i ich części 0,54 0,88 0,48 0,60 

[743] Pompy (inne niż do cieczy), sprężarki i wentylatory 0,88 1,16 0,56 1,32 

[744] Mechaniczne urządzenia przenośnikowe i ich częśc 0,87 1,27 0,81 1,26 

[745] Inne maszyny, narzędzia i sprzęt mechaniczny 0,74 1,15 0,48 0,75 

[746] Łożyska kulkowe i wałeczkowe 0,96 1,23 2,23 1,11 

[747] Krany, kurki, podobna armatura do rur, zbiorników itp. 1,26 1,32 1,35 0,96 

[748] Wały napędowe, korby, urządzenia zmieniające prędkość 0,62 1,01 1,08 1,25 

[749] Nieelektryczne części i akcesoria maszyn 0,62 1,34 0,77 0,69 

[751] Maszyny biurowe 4,23 1,20 0,17 0,25 

[752] Maszyny i urządzenia do automatycznego przetwarzania 

danych 

3,78 3,27 0,07 0,95 

[759] Części, akcesoria maszyn biurowych, do automatycznego 

przetwarzania danych z grup 751, 752 

2,14 2,47 0,06 0,40 

[761] Odbiorniki telewizyjne 2,01 2,69 3,64 3,90 

[762] Odbiorniki radiowe 2,79 2,35 0,06 1,21 

[763] Urządzenia do rejestracji lub odtwarzania dźwięku i obrazu 4,57 2,52 0,08 0,44 

[764] Inny sprzęt telekomunikacyjny 2,41 2,95 0,33 0,40 

[771] Urządzenia energetyczne oraz ich części 2,56 2,12 1,12 1,01 

[772] Aparatura elektryczna do zamykania i otwierania obwodów 

elektrycznych 

1,08 1,23 0,83 0,83 

[773] Elektryczny sprzęt przekaźnikowy 1,13 1,41 3,78 1,78 

[774] Aparatura elektrodiagnostyczna dla celów medycznych 0,32 0,59 0,08 0,24 

[775] Urządzenie domowe elektryczne i nieelektryczne 2,80 2,77 3,24 3,86 

[776] Lampy elektronowe, urządzenia półprzewodnikowe i ich 

części 

0,83 1,05 0,15 0,11 

[778] Inna aparatura i urządzenia elektryczne 1,55 1,82 1,10 1,25 

[781] Pojazdy mechaniczne osobowe 0,02 0,07 1,29 0,80 

[782] Pojazdy mechaniczne do transportu towarów 0,12 0,25 1,42 1,67 

[783] Inne pojazdy mechaniczne drogowe 0,15 0,46 2,20 2,84 

[784] Części i akcesoria pojazdów z grup 772, 781, 782, 783 0,39 0,61 1,87 2,51 

[785] Motocykle, motorowery, rowery, wózki inwalidzkie 2,51 2,19 0,62 0,49 

[786] Przyczepy i naczepy, inne pojazdy bez napędu 

mechanicznego 

4,20 2,49 2,37 2,31 



[791] Pojazdy szynowe i związane z nimi urządzenia 0,45 0,77 1,87 2,84 

[792] Pojazdy powietrzne i związane z nimi urządzenia, części 0,12 0,14 0,20 0,44 

[793] Statki, łodzie i konstrukcja pływające 0,89 1,30 4,87 1,57 

[811] Budynki prefabrykowane 0,77 1,35 2,09 2,28 

[812] Sprzęt i wyposażenie sanitarne, hydrauliczne i grzewcze 0,66 1,95 3,55 3,02 

[813] Sprzęt oświetleniowy 3,70 4,28 1,44 1,61 

[821] Meble i ich części 2,33 2,58 6,64 5,14 

[831] Artykuły podróżne (kufry, walizki, pudełka) 4,27 3,23 0,16 0,42 

[841] Odzież z tkanin dla mężczyzn i chłopców 3,09 2,06 1,33 0,95 

[842] Odzież z tkanin dla kobiet i dziewcząt 3,28 2,86 1,37 1,13 

[843] Odzież z dzianin dla mężczyzn i chłopców 3,60 2,48 0,25 0,38 

[844] Odzież z dzianin dla kobiet i dziewcząt 3,30 3,03 0,69 0,91 

[845] Odzież z tkanin i dzianin, gdzie indziej niewymieniona 3,36 2,22 0,42 0,90 

[846] Dodatki odzieżowe z tkanin i dzianin 3,39 3,35 0,77 0,65 

[848] Artykuły i dodatki odzieżowe z materiałów innych niż 

włókiennicze 

5,35 2,96 0,42 0,57 

[851] Obuwie 3,91 2,71 0,53 0,86 

[871] Przyrządy i aparatura optyczna 3,62 2,69 0,01 0,04 

[872] Inne instrumenty i urządzenia medyczne 0,43 0,54 0,50 0,76 

[873] Mierniki i liczniki 1,07 0,96 1,25 2,23 

[874] Przyrządy i aparatura pomiarowa, kontrolna i analityczna 0,38 0,64 0,40 0,48 

[881] Sprzęt i aparatura fotografi czna, gdzie indziej 

niewymieniona 

0,56 0,82 0,07 1,23 

[882] Materiały fotografi czne i fi lmowe 0,75 0,57 0,16 0,18 

[883] Filmy kinematografi czny, naświetlony i wywołany 0,00 0,14 0,08 0,01 

[884] Wyroby optyczne, gdzie indziej niewymienione 1,35 1,36 0,16 0,32 

[885] Zegarki i zegary 1,08 0,73 0,09 0,18 

[891] Broń i amunicja 0,05 0,06 2,07 0,59 

[892] Materiały drukowane 0,45 0,79 1,24 3,36 

[893] Artykuły z tworzyw sztucznych, gdzie indziej niewymienione 1,79 1,86 1,96 2,35 

[894] Wózki dziecięce, zabawki, gry i artykuły sportowe 4,38 3,79 0,46 1,63 

[895] Sprzęt i materiały biurowe, gdzie indziej niewymienione 1,91 1,94 0,54 1,32 

[896] Dzieła sztuki, wyroby kolekcjonerskie i antyki 0,04 0,04 0,06 0,06 

[897] Biżuteria, wyroby ze złota i srebra 0,94 0,91 0,19 0,11 

[898] Instrumenty muzyczne, części i akcesoria 0,79 0,53 0,52 2,05 

[899] Inne wyroby różne 2,09 1,84 0,95 1,46 

[971] Złoto, nieprzeznaczone do produkcji monet (z wyjątkiem rud 

złota i koncentratów 

0,00 0,01 0,04 0,05 

 

Uwaga: kolorem szarym zaznaczono brak przewag komparatywnych w handlu – RCA<1  

(Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UNCTAD,  https://unctadstat.unctad.org/, dostęp 15.04.2019) 
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Ekonomia na usługach socjologii, czy socjologia na usługach ekonomii? 

 

Wprowadzenie 

Nauka rodzi się z różnorodności: różne spojrzenia na problem, odmienne metody badawcze, sposoby 

pozyskiwania i tworzenia wiedzy naukowej. Przedstawiciele świata nauki wspólnie zmierzają do tego 

samego celu, chcą poznać oraz zrozumieć otaczający świat i zachodzące w nim zjawiska. Naukowcy 

są otwarci na odmienne koncepcje, rozwiązania, chętni do współpracy i dyskusji. Taka jest teoria. 

W praktyce tak nie jest. Osobliwości każdej z dyscyplin naukowych, specyficzny język, siatka 

pojęć oraz postawa samych badaczy znacząco hamują rozwój nauki. Dyscypliny naukowe często 

wykazują zaś podejście imperialistyczne, a nie otwarte, kooperujące.   

Ta rozbieżność między teorią a praktyką wynika z wielu przyczyn, wewnętrznych i 

zewnętrznych. Dominuje z pewnością brak reguł metodologicznych dotyczących związków dwóch 

lub więcej dyscyplin.  

Samo pojęcie interdyscyplinarności jest bardzo modne i często wykorzystywane w analizach 

metanaukowych. Jednak głębsza analiza tego zjawiska pokazuje, że jest to przysłowiowe 

„ignorowanie słonia w pokoju”, czyli pomijanie spraw trudnych, kontrowersyjnych, które rzutują na 

ocenę sytuacji. Bo jak w praktyce powinien wyglądać związek dwóch dyscyplin? Czy zwiększa to 

możliwości poznawcze, czy wprowadza chaos? Warto więc podjąć dyskusję nad „problemem 

interdyscyplinarności nauk”. 

W referacie skupiono sią na analizie relacji dwóch dyscyplin: socjologii i ekonomii. 

Stworzyły one subdyscyplinę-socjologia ekonomiczna (której współczesna wersja, to nowa 

socjologia ekonomiczna). Jest to subdyscyplina socjologiczna. Powstaje wątpliwość, czemu nie 

ekonomiczna? Czy nowa wiedza naukowa zwiększa możliwości wyjaśniania zjawisk społeczno-

gospodarczych?  

Oczywiście ocena jakości nowej wiedzy, w obszarze subdyscyplin ekonomicznych 

wymagałaby szerszej analizy, szczególnie, że ekonomia łączy się nie tylko z innymi dyscyplinami z 

tej samej dziedziny naukowej, ale też z innych dziedzin.  

Tekst podzielono na 3 części. W pierwszej nawiązano do procesu tworzenia się dyscyplin 

naukowych. Skupiono się na najważniejszych koncepcjach rozwoju nauki i jej wewnętrznej 



strukturze. W drugiej części, po zdefiniowaniu pojęć: dziedzina i dyscyplina naukowa, 

przeanalizowano problem łączenia się dyscyplin naukowych. W tym przypadku szczególnie istotna 

była charakterystyka pojęć: interdyscyplinarność i subdyscyplina. W trzeciej części omówiono cechy 

socjologii ekonomicznej, która jest wynikiem interdyscyplinarności ekonomii i socjologii. Na tej 

podstawie przeanalizowano mocne i słabe strony subdyscypliny, jako nauki z pogranicza.  

Problem subdyscyplin ekonomicznych wpisuje się w szersze rozważania dotyczące 

przeszłości ekonomii, jej tożsamości, „wieloparadygmatywności” (można też mówić o rynku 

paradygmatów), jej granic, czy kooperacji z innymi naukami338.  

 

1. Struktura wewnętrzna nauki 

Proces tworzenia nauki zależy od wielu czynników: zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych 

(podejście internalistyczne i eksternalistyczne), w których istotny jest aspekt historyczny, 

geograficzny, społeczny, psychologiczny, instytucjonalny oraz kulturowy339. 

Istnieje wiele koncepcji dotyczących procesu tworzenia się nauki i jej rozwoju. Do 

najważniejszych należą: kumulatywizm oraz antykumulatywizm, zasadę korespondencji 

(odpowiedniości) oraz nieliniowy model ewolucji nauki340. Problematykę dotyczącą nauki, procesu 

badawczego, sposobu tworzenia się wiedzy naukowej i jej działów, pogłębia filozofia nauki oraz 

wiele nauk z nią związanych, np. metanauka, metodologia, czy kognitywistyka. 

Najważniejsze koncepcje, które zainspirowały środowiska naukowe z różnych obszarów 

badawczych pochodzą od: K. Poppera, T. Kuhna, I. Lakatosa, P. Feyerabenda oraz M. Hellera.  

K. Popper widział naukę jako stan permanentnej rewolucji, ciągłych zmian i wewnętrznych 

ruchów. Każdej teorii przypisywał cechę tymczasowości, co wymusza na badaczu postawę krytyczną 

i sprawdzającą. Zaproponował również, by kryterium demarkacji była falsyfikacja (naukowiec 

powinien szukać zaprzeczeń a nie potwień)341.   

Inne stanowisko prezentował T. Kuhn, który wprowadził pojęcie paradygmatu. Według jego 

argumentacji nie można mówić o zjawisku kumulowania lub narastania wiedzy. Nauka rozwija się 

bowiem skokowo. Początkowo jako nauka normalna, na podstawie paradygmatu, przyjętego w 

danym środowisku, przez grupę uczonych. Jej status nie jest jednak trwały, gdyż pojawiają się 

destrukcyjne anomalie, które podważające sens, prawdziwość i użyteczność reprezentowanych teorii. 

                                                 
338 Więcej w: M. Gorynia, Współczesne nauki ekonomiczne-tożsamość, ewolucje, klasyfikacje [w:] 

„Ekonomista”, nr 5, s. 497-518. 

http://www.pte.pl/pliki/2/1/Konferencja_ENE_PTE_M_Gorynia_referat12.pdf (dostęp 30.09.2019) 

   339 M. Heller, Filozofia nauki, Wprowadzenie, Petrus, Kraków 2009, s. 116-117.  
340 Tamże, s. 119-128, 143-146. 

341 Więcej w: K. Popper, Logika odkrycia naukowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002. 

http://www.pte.pl/pliki/2/1/Konferencja_ENE_PTE_M_Gorynia_referat12.pdf


Nauka znajduje się w sytuacji kryzysowej, która kończy się rewolucją. Cykl ten powtarza się, gdy 

naukowcy ponownie szukają nowych rozwiązań342. 

Z kolei I. Lakatosa, uważa, że nauka rozwija się poprzez programy badawcze, które 

współzawodniczą między sobą. Proces tworzenia nauki jest więc ciągły i przebiega według 

określonego porządku. Naukę tworzą: twardy rdzeń programów badawczych i pas ochronny oraz 

heurystyki: pozytywne i negatywne. Twardy rdzeń jest „niemożliwy do obalenia”, a pas ochronny 

jest zaś zmienną częścią programów badawczych, który tworzą „hipotezy pomocnicze, przyjmujące 

na siebie ciężar testów”343. Z kolei heurystyki stanowią listę nakazów i zakazów, które towarzyszą 

tworzeniu takiej struktury wiedzy naukowej344.  

Skrajnie inaczej naukę widział P. Feyerabend, dla którego najważniejsza była swoboda 

działania badaczy. Twierdził, że nauka rozwijała się najszybciej wtedy, gdy badacze „świadomie 

złamali wszelkie reguły obowiązującej procedury”345, a więc to przypadek, a nie systematyczność i 

racjonalność rządzą nauką.  

Można też wskazać na zasadę korespondencji (odpowiedniości), sformułowaną przez Nielsa 

Bohra początkowo dla mechaniki kwantowej. Według niej każda nowa teoria musi odpowiednio 

określić się wobec starej, czyli „przynajmniej »uszanować« osiągnięcia poprzedniej teorii”346. Nowe 

obszary wiedzy powinny wyjaśniać to, co już było wyjaśnione i zaproponować nowe rozwiązania. 

Oznacza to nawiązanie do poprzedniej wiedzy, a nie budowanie jej od początku347. 

Ciekawe rozwiązanie zaproponował M. Heller, który zauważył, że nauka rozwija się dwóch 

fazach: w fazie stacjonarnej i bifurkacji. Pierwsza dotyczy rozwoju opartego na określonych 

programach badawczych (opisanej przez Lakatosa), kierujących się wewnętrzną „logiką rozwoju”. 

Druga to okresy zmian „okres wrzenia” lub rewolucji, które pojawiają się na „skutek dotychczasowej 

logiki rozwoju”348.  

W świetle ostatniej koncepcji, wydaje się najbardziej słusznej, można zauważyć, że nauka nie 

jest „trwałym budynkiem”, w którym dobudowuje się nowe piętra, ani też budowlą, którą buduje się 

i burzy. To raczej gmach wiedzy, który zmienia formę, kierunek, choć zasady budowania są takie 

same. Budowniczymi są zaś badacze, którzy podejmują określone działania naukowe. Nie są one 

dowolne, przypadkowe lub krótkotrwałe, ale świadome, celowe, oparte na wiedzy, doświadczeniu i 

określonym krytycyzmie naukowym.  

                                                 
342 Więcej w: T. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, Aletheia, Warszawa 2011.   

343 M. Blaug, Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa 1995, s. 76. 
344 Więcej w: I. Lakatos, Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes,  

http://sady.up.krakow.pl/sady.racjnauk5lakatos.htm (dostęp 20.09.2019).   
345 P. Feyerabend, Against Method. Outline of on Anarchistic Theory of Knowledge, NLB, London 

1975, s. 302.  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W kontekście scharakteryzowanych powyżej koncepcji rozwoju nauki, można 

przeanalizować proces tworzenia się dziedzin naukowych, ich dyscyplin i w końcu subdyscyplin, 

czyli nauk z pogranicza.  

Naukowcy tworzą naukę, którą zresztą często utożsamia się z szkołą i nauczycielem. Nauka 

zaś, pod względem strukturalno-instytucjonalnym to dziedziny naukowe, złożone z dyscyplin, 

specjalności, problemów, zagadnień i zadań349. Najszerszym pojęciem jest więc dziedzina naukowa, 

którą można określić jako „spójny system wiedzy, zawierający wspólne prawa, teorie i metody jej 

dyscyplin”350. W tym przypadku można mówić również o dziedzinie teorii, która stanowi „pewien 

zespół przedmiotów, czy zjawisk wyodrębnionych ze względu na pewne związki między nimi i 

pewien szczególny problem wymagający wyjaśnienia”351. Zakres tworzonej wiedzy, przedmiot 

badań, język i zbiór metod badawczych różni jedną dziedzinę naukową od drugiej. Z kolei dyscyplina 

lub dyscypliny naukowe, które tworzą dziedzinę naukową są traktowane jako „system wiedzy 

zawierający uszczegółowione prawa, teorie i metody wykorzystywane do rozstrzygnięcia 

szczegółowych problemów naukowych”352.  

Pojęcie „dyscyplina naukowa” było stosowane dopiero od XVIII wieku, a na szerszą skalę od 

XIX wieku. Początkowo utożsamiano ją z działalnością dydaktyczną, później z wiedzą, tematem 

badań, w końcu z polem wiedzy. Obecnie przyjmuje się, że dyscyplina naukowa to „doniosła 

społecznie, ukształtowana i wyodrębniona ze względu na przedmiot i cel badań lub kształcenia cześć 

nauki o znaczeniu instytucjonalnym, uznana za podstawową jednostkę jej klasyfikacji”353. Powstaje 

ona nie tylko jako rezultat dojrzałości wiedzy naukowej, lecz także często w wyniku „środowiskowej 

zapobiegliwości”354 pod wpływem „klimatu intelektualnego i kulturalnego epoki”355. Dlatego 

dyscyplina to „zarówno system wiedzy, jak i system społeczny”356, środowisko, które łączą wspólne 

wartości, cele lub zainteresowania. Cechy, które określają poszczególne dyscypliny, to głównie 

przedmiot badawczy, język, metody badawcze czy reguły metodologiczne. W tym przypadku rozwój 

danej nauki ocenia się przez język i metodę badawczą.  

Proces tworzenia się dyscyplin naukowych jest długotrwały i wynika głównie z dwóch 

przeciwstawnych zjawisk: dzielenia i łączenia, w zależności od wewnętrznych i zewnętrznych 
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uwarunkowań. Można zauważyć, że jedne dyscypliny „wznoszą wokół siebie mury graniczne”357, a 

inne powstają jako „dyscypliny hybrydowe”358 i „chlubią się swoją otwartością”359. W ujęciu 

historycznym tradycją było dzielenie nauk, tak by można było pokazać „ontologiczną strukturę 

rzeczywistości, a także zasadniczo odmienne sposoby poznawania różnych »warstw« tej 

struktury”360. Nadmiar informacji oraz „przekroczenia możliwości asymilacji przez badacza”361 

spowodowały naturalny proces dzielenia zasobów wiedzy na mniejsze obszary, które później 

rozwinęły się jako samodzielne subdyscypliny. Jednocześnie obszary badawcze zaczęły się przenikać 

na różnych płaszczyznach. Proces ten rozpoczyna się w momencie „łączenia pojęć, metod, danych i 

procedur, pochodzących z różnych dyscyplin”362. Wynikiem zaś są wiązanie, destylacja, scalanie lub 

powiązanie luźne w wybranych obszarach (np. przedmiot badań, założenia, paradygmaty).  

Wydaje się więc, że te naturalne procesy dzielenia i łączenia wiedzy naukowej pozwalają 

jednocześnie na pogodzenie jej wielokierunkowego i zróżnicowanego charakteru ze spójnością i 

komplementarnością. Stanowią również konieczny kierunek rozwoju poszczególnych dyscyplin 

naukowych.  

Proces tworzenia się dyscyplin naukowych i łączenie je w większe grupy, czyli dziedziny 

naukowe ze względów instytucjonalnych jest opisywany w licznych klasyfikacjach nauki (nie jest to 

klasyfikacja logiczna). Pokazuje jak bardzo złożony jest to problem, gdyż nierzadko dyscyplina 

zmienia swoje miejsce (np. socjologia) lub jest zaliczana do dwóch różnych dziedzin naukowych (np. 

nauki o zarządzaniu).  

Dobrym przykładem mogą być wprowadzone w kolejnych 5 okresach czasu podziały nauk 

stosowane w Polsce, zazwyczaj dwustopniowe (podział na dziedziny i dyscypliny), z wyjątkiem lat 

2011-2018, gdy wyróżniono jeszcze obszary naukowe (podział trójstopniowy). Zestawiono to 

liczbowo w tabelce 1. 

Tabela 1. Porównanie ilościowe dziedzin i dyscyplin naukowych, według klasyfikacji polskiej w latach 1992-2018. 

ilość/okres 

czasu 

1992-2003 

 

2003-2005 2005-2011 2011-2018 2018- 

obszar 

badawczy 

- - - 8 - 

dziedzina 21 21 22 22 8 

dyscyplina 90 90 96 102 47 

najbardziej 

rozbudowana 

dziedzina 

nauki 

techniczne (19) 

nauki 

techniczne (19) 

nauki 

techniczne (21) 

nauki 

techniczne (22) 

nauki społeczne 

(11) 

 

Źródło: zestawienie własne na podstawie: Obwieszczenie Przewodniczącego Centralnej Komisji Do Spraw Tytułu 
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Naukowego i Stopni Naukowych z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie wykazu dziedzin nauki i sztuki (…); Uchwała 

Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 23 czerwca 2003 r. (…); Uchwała Centralnej Komisji Do Spraw 

Stopni i Tytułów z dnia 24 października 2005 r. w sprawie określenia dziedzin oraz dyscyplin naukowych i artystycznych; 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin 

nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych; Rozporządzenie  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych  

 

Nowa klasyfikacja, która miała na celu zmniejszenie ilości dziedzin i dyscyplin nadal nie 

uwzględniała subdyscyplin, których ilość znacząco wzrosła w ostatnich 10 latach. Choć zmieniono 

nazwę socjologii na: „nauki socjologiczne”. Będąc konsekwentnym, należałoby zmienić również 

nazwę psychologii i ekonomii na: „nauki psychologiczne” i „nauki ekonomiczne”. 

Oprócz powyższych podziałów znane są dwie inne klasyfikacje: OECD i NESTI Group 

(OECD, EUROSTAT i UNESCO). Szczególnie interesująca jest ostatnia propozycja. Ma na celu 

zebrania danych (statystycznych) na temat dyscyplin (oraz subdyscyplin) i dziedzin naukowych. 

Każda grupa nauk zawiera kategorię „inne nauki”, dzięki czemu możliwe było zachowanie luki dla 

nowo powstałych dyscyplin363. 

Dodatkowo stosuje się wewnętrzne klasyfikacje dla poszczególnych dyscyplin. Dla ekonomii 

głównie JEL Codes, a dla socjologii, np. określanie sekcji (PTS).  

 

2. Subdyscypliny ekonomiczne i socjologiczne 

Kooperacja różnych dyscyplin zmieniła naukę pod każdym względem, gdyż poszerzyła obszar 

badawczy, doprowadziła do powstania wielu subdyscyplin, ale też rozmyła granice, niejednokrotnie 

przyczyniając się do „zgubienia tożsamości” pierwotnej dyscypliny naukowej. Szczególnie, że 

wtórnym skutkiem zmian, jakie zachodzą wewnątrz nauki, jest tworzenie się ponaddyscyplin lub 

interdyscyplin budowanych na innych starszych interdyscyplinach364. 

Dlatego promuje się otwartość, inter- trans- i multidyscyplinarność. Jednak za tymi hasłami 

nie ma często konkretnych propozycji. Czy oznacza to zespoły specjalistów, z różnych dyscyplin? 

Czy oznacza, to wspólne opracowanie założeń metodologicznych, języka, znaczenia pojęć, metod 

badawczych, paradygmatów? Czy rezultatem wspólnej pracy zawsze jest dyscyplina z pogranicza, 

czy też rozszerzenie obszaru badawczego poszczególnych z dyscyplin? 

Proces łączenia się dwóch dyscyplin może przebiegać różnie. Zazwyczaj jest to relacja 

asymetryczna. To oznacza, że jedna z dyscyplin narzuca drugiej: metodę badawczą, język, lub sposób 

wyjaśniania problemu badawczego. W ujęciu szerokim związek dyscyplin traktuje się jako 

interdyscyplinarny (wtedy interdyscyplinarność byłaby tożsama z innymi relacjami365). W ujęciu 
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wąskim, wprowadza się rozróżnienie na połączenie interdyscyplinarne („prowadzone w danej 

dyscyplinie badania odwołujące się wspomagająco do innych dyscyplin” w tej samej dziedziny lub 

innej, zazwyczaj w tym samym obszarze nauki366), transdyscyplinarne (metody badawcze jednej 

dyscypliny stosuje się w innej), multidyscyplinarne („gdy szuka się sposobów poznania obszaru 

badawczego różnych dyscyplin”367, najczęściej jest to związek więcej niż dwóch dziedzin368), 

pluridyscyplinarne (badania przeprowadzane w różnych dyscyplinach oddzielnie, ale na ten sam 

temat, co umożliwi później syntezę wyników badań) oraz syndyscyplinarne (wspólne działania na 

różnych obszarach badawczych)369.  

Zazwyczaj w wyniku inter-, trans- i multi- jedna z dyscyplin dominuje370, a druga jest 

„dyscypliną dodatkową, inaczej wspomagającą, traktowaną pomocniczo”. Dyscyplina wiodąca chce 

za pomocą własnych metod i języka przebadać obszar badawczy innej nauki. Walor poznawczy 

wzrasta wiec głównie w dyscyplinie podstawowej. Pojawia się więc wątpliwość, czy związek tak 

jednostronny i asymetryczny ma szanse na rozwój? I czy w tym przypadku jest to współpraca? 

Analiza teorii powstałych w wyniku takiej relacji pokazuje, ze często popełnia się błąd ignorancji, 

wprowadzając nowe znaczenia pojęć, zdefiniowanych na gruncie nauki pomocniczej. 

Innym rezultat badawczy towarzyszy powyższym związkom, w którym jedna z dziedzin 

pozyskuje drugą, a inny będzie, gdy dochodzi do współpracy, np. w przypadku relacji pluri- oraz 

syndyscyplinarnej.  

Jeśli więc przedstawiciele dwóch dyscyplin naukowych chcą razem badać to mają więcej 

możliwości wyjaśniania naukowego. Walor poznawczy wzrasta bardziej niż w przypadku, gdy jedna 

z dyscyplin bada obszar drugiej.  

Dlatego też celem kooperacji nie może być interdyscyplinarność w ujęciu wąskim, tylko 

kooperacja typu pluri- oraz syndyscyplinarna. Można roboczo przyjąć, że jest to związek „otwarty” 

lub „uczący”371. W tym przypadku szczególnie istotna jest współpraca środowisk badawczych, które 

pochodzą z dwóch różnych dyscyplin naukowych.  

Widać to szczególnie, gdy analizuje się, pod względem metodologicznym, nauki z 

pogranicza, czyli z subdyscypliny. Powstają one w wyniku związku zazwyczaj: 

interdyscyplinarnego, transdyscyplinarnego lub  multidyscyplinarnego. To oznacza, że dyscyplina 

dominująca tłumaczy problemy, zjawiska, proponuje nową teorię poprzez swój pryzmat, metodę i 
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język. Z założenia subdyscypliny znajdują się więc poza głównym nurtem danej dyscypliny i często 

nie mają miejsca w ogólnej klasyfikacji nauk (szczególnie nauk społecznych, choć w naukach 

technicznych jest dużo subdyscyplin, które są traktowane jako oddzielne dyscypliny).  

W przypadku ekonomii można mówić o związku z dyscyplinami z tej samej dziedziny (np. 

zarządzanie strategiczne), z innej dziedziny, ale tego samego obszaru badawczego (np. z socjologią, 

która do 2018 r była w tym samym obszarze nauki- nauk społecznych, ale w innej dziedzinie 

(ekonomia należała do nauk ekonomicznych, a socjologia do nauk społecznych). Po 2018 r. ekonomia 

i socjologia są w tej samej dziedzinie nauk społecznych). Ekonomia łączy się również nauki spoza 

swojej dziedziny, np. z psychologią (psychologia ekonomiczna, ekonomia eksperymentalna, 

ekonomia behawioralna), fizyką (ekonofizyka), matematyką (ekonomia matematyczna), czy 

medycyną (neuroekonomia).  

Ekonomia jest więc przykładem nauki, która tworzy wiele subdyscyplin, o 

nieporównywalnym charakterze. Jest też nauką wewnętrznie podzieloną na liczne szkoły, kierunki, 

nurty, poglądy. Dlatego sporne jest, czy określona szkoła ekonomiczna jest już subdyscypliną, czy 

inną propozycją, która odnosi się do głównego lub pobocznego nurtu. Przykładowo Bogusław Fiedor 

wymienia aż 16 subdyscyplin ekonomicznych, tj. “teoria i metodologia ekonomii; mikroekonomia; 

makroekonomia; mezoekonomia; międzynarodowe stosunki ekonomiczne; historia gospodarcza; 

ekonomia i polityka regionalna z gospodarką przestrzenną; geografia ekonomiczna; polityka 

społeczna; marketing-badania rynku; statystyka, ekonometria i badania operacyjne; ekonomika 

rolnictwa i wsi, ekonomika pracy i stosunki przemysłowe; ekonomia ekologiczna i zrównoważonego 

rozwoju”372. Nie ma tu psychologii ekonomicznej, ekonomii behawioralnej i eksperymentalnej, 

socjologii ekonomicznej, czy ekonofizyki i neuroekonomii. Ilość i różnorodność subdyscyplin 

pokazuje przede wszystkim, że jest to bardzo złożony problem. Ekonomia tworzy związki 

asymetryczne, ale też próbuje zbudować relacje krzyżowania lub symetryczności.  

Socjologia, podobnie jak ekonomia, jest wewnętrznie bardzo podzielona. Przy czym dla 

socjologów „subdyscyplinarna odrębność jawi się (…) jako coś pożądanego, jako coś do czego warto 

zmierzać”. Dlatego badacze „widzą potrzebę wyodrębnienia określonych właściwych ich 

dociekaniom, względnie niezależnych obszarów badawczych”. Socjologia stale się zmienia i wydaje 

się, że jest „w ciągłej fazie podziału”, w której trudno określić dominujące subdyscypliny, 

subdyscypliny klasyczne i nowe (np. porównanie socjologii wychowania i socjologii śmierci, przez 

Baumana). Współcześnie nie ma jednej socjologii, tylko nauki socjologiczne, czyli liczne odmiany 

subdyscyplin socjologicznych, które są traktowane jako nowe obszary badawcze dla analiz 

socjologicznych. To oznacza, że socjolodzy nie podejmują działań w stronę interdyscyplinarności, 
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tylko szukają nowych obszarów badawczych i rozwijają to co jest popularne, szczególnie w opinii 

społecznej.  

 

3. Związek ekonomii i socjologii 

Socjologia powstała dużo później niż ekonomia (1776 r.), czyli w 1838 r. za sprawą Augusta 

Comte’a, który wprowadził pojęcie socjologii do nauki. Obie dyscypliny rozwijały się obok siebie, 

nie szukając przez wiele lat możliwości współpracy. Wynikało to oczywiście z odmiennego 

przedmiotu badań, języka, czy metodach badawczych.  

Przedmiotem badań ekonomii jest zarówno ludzkie działanie, gospodarka, „badanie aktów 

wyboru”373, jak i „relacje między ludźmi w procesie tworzenia produktu społecznego”374, a „w 

układzie podmiotowym gospodarka jest częścią działalności społecznej, częścią społecznych relacji 

ukierunkowaną na tworzenie wartości komercyjnych”375.  

Z kolei twórcy socjologii jako nauki (A. Comte, Max Weber, Emile Durkheim) dążyli do 

nowego sposobu opisu życia w społeczeństwie”376. Dla E. Durheima była to nauka która „wyjaśnia 

fakty społeczne za pomocą innych faktów społecznych“377. Przy czym fakty społeczne „polegają na 

sposobach działania, myślenia i odczuwania zewnętrznych wobec jednostki, a zawdzięczających 

swoje istnienie potędze przymusu, za pomocą której narzucają się jednostce“378. Dla M. Webera 

socjologia była nauką rozumiejącą działanie społeczne, czyli takie, które „odnosi się do innych ludzi 

i jest na nie zorientowane w swoim przebiegu”379.  

Socjolodzy skupiają się więc na zachowaniu aktorów społecznych (w dziedzinie społecznej, 

może to być jednostka, grupa, organizacja), ich wzajemnej interakcje, konflikty, zachowania w grupie 

przynależności i grupie odniesienia380.  

Jeśli chodzi o metody badawcze, to w ekonomii najczęściej wykorzystuje się metody 

ilościowe (głównie ekonometryczne i statystyczne), kierując się modelową analizą problemu, który 

dzięki uproszeniu pozwala na badanie relacji przyczynowo-skutkowej. Z kolei w socjologii kładzie 

się nacisk na badania jakościowe (głównie badania etnograficzne, sondażowe, dokumentarne, 

biograficzne, porównawcze, analizy historyczne), które pozwalają poznać stan faktyczny, rys 

historyczny wzajemne powiązania między aktorami, ich wzajemne powiązania jakie wynikają z 

przynależności do grupy.  
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Również w ekonomii i socjologii wciąż żywa jest dyskusja na temat paradygmatów. Przy 

czym w ekonomii mówi się o wielości paradygmatów, a w socjologii o ich braku381.  

Osobliwości obu nauk (oraz imperializm), które bardzo skrótowo zostały powyżej opisane, 

spowodowało, że „przez prawie trzy ćwierćwiecza XX w. brak było wymiany poglądów między 

ekonomistami a socjologami […], co wynikało z braku zainteresowania jej przekroczeniem”382.  

Inaczej to widział Leszek Kasprzyk, który podkreślał w swoich publikacjach, że 

„problematyka ekonomiczna i socjologiczna powiązane były z sobą ściśle do chwili powstania 

obydwu nauk społecznych. Wielu wybitnych ekonomistów miało zainteresowania socjologiczne i na 

odwrót”383. a “w miarę upływu czasu związek między dwiema dyscyplinami coraz, bardziej się 

pogłębiał”384.  

Chęć rozszerzenia obszaru badawczego ze strony socjologii i zwiększenie mocy wyjaśniania 

ze strony ekonomii spowodowało jednak, że obie nauki zainteresowały się sobą. W latach 70. XX 

wieku, gdy ekonomia szukała nowych obszarów badawczych, za sprawą Gary’ego Beckera i Olivera 

Williamsona zainteresowała się socjologią. W ten sposób powstała socjologia ekonomiczna, która 

jako subdyscyplina jest umiejscowiona na pograniczu socjologii i ekonomii. Pokazuje ona 

zastosowanie wyjaśnień socjologicznych do problemów dotyczących produkcji, wymiany i 

konsumpcji dóbr i usług385. Później zaś w wyniku licznych modyfikacji pojawiła się nowa socjologia 

ekonomiczna386, która opierała się na założeniach, że podmioty gospodarcze działają na podstawie 

uwikłania społecznego, zakorzenionego w sieci społecznych stosunków, prowadzące do realizacji 

celów ekonomicznych i pozaekonomicznych, wspieranych przez instytucje, które są społecznymi 

konstrukcjami387. 

Niewątpliwie więc ostatnia dekada zbliżyła obie nauki. Ekonomia do 2018 r należała do 

dziedziny nauk ekonomicznych. Po 2018 r. zalicza się ją do nauk społecznych. Za każdym razem 

tworzyła dyscyplinę-ekonomia. Z kolei socjologia do 2011 r. należała do dziedziny nauk 

humanistycznych. Po 2011 r. zbliżyła się do ekonomii, gdyż obie zostały umiejscowione w  obszarze 

nauk społecznych. Informacje na temat miejsca ekonomii i socjologii zostały zaprezentowane w 
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poniższej tabeli nr 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Miejsce socjologii i ekonomii w klasyfikacji polskiej dziedzin i dyscyplin naukowych w latach 1992-2018. 

miejsce 

dyscypliny w 

podziale nauk/ 

okres czasu 

1992-2003 

 

2003-2005 2005-2011 2011-2018 2018- 

ekonomia Dziedzina nauki 

ekonomiczne. 

Dyscyplina 

ekonomia (obok 

nauk o 

zarządzaniu, 

towaroznawstwa) 

Dziedzina nauki 

ekonomiczne. 

Dyscyplina 

ekonomia (obok 

nauk o 

zarządzaniu, 

towaroznawstwa) 

Dziedzina nauki 

ekonomiczne. 

Dyscyplina 

ekonomia (obok 

nauk o 

zarządzaniu, 

towaroznawstwa 

i od 2010 r. 

finansami) 

Obszar nauk 

społecznych. 

Dziedzina nauk 

ekonomicznych. 

Dyscypliny-

ekonomia razem z 

finansami, 

naukami o 

zarządzaniu i 

towaroznawstwem 

Dziedzina nauk 

społecznych. 

Dyscyplina 

ekonomia i 

finanse. 

socjologia Dziedzina nauki 

humanistyczne. 

Dyscyplina 

socjologia. 

Dziedzina nauki 

humanistyczne. 

Dyscyplina 

socjologia. 

Dziedzina nauki 

humanistyczne. 

Dyscyplina 

socjologia. 

Obszar nauk 

społecznych. 

Dziedzina nauk 

społecznych. 

Dyscyplina-

socjologia 

Dziedzina nauk 

społecznych.  

Dyscyplina-

nauki 

socjologiczne. 

 

Źródło: jak w tabeli nr 1.  

 

Zainteresowanie nowym obszarem badawczym zostało przebadane i zauważone zarówno 

przez socjologów jak i ekonomistów. Częstotliwość publikacji socjologicznych o tematyce 

ekonomicznej badali np. Adel Daoud i Sebastian Kohl388. Również w klasyfikacji publikacji 

ekonomicznych JEL socjologia ekonomiczna znalazła swoje miejsce. Przypisano ją do Other Special 

Topics- Z130 Economic Sociology; Economic Anthropology; Language; Social and Economic 

Stratification.  

Wydaje się więc nowa socjologia ekonomiczna rozwija się i jest ważnym obszarem 

badawczym dla socjologów i ekonomistów. Jednak jak pokazuje analiza wyników badań cytowanych 

                                                 
388 A. Daoud, S. Kohl „How much do sociologists write about economic topics? Using big data to test some 

conventional views in economic sociology, 1890 to 2014” 

Za: M. Baranowski, Nieobecna subdyscyplina. Socjologia ekonomiczna a główne nurty ekonomii 

heterodoksyjnej, referat w Sekcji Ekonomicznej, XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Wrocław 2019. 



powyżej A. Daouda i S. Kohla tak nie jest. Po początkowym wzroście cytowań artykułu Marka 

Granovettera z 1985 roku (ojca nowej socjologii ekonomicznej) liczba publikacji dotyczących 

nowych zagadnień i badań z tego obszaru znacząco nie wzrosła.  

Może to oczywiście wynikać z chaosu metodologicznego samej subdyscypliny. Wydaje się 

jednak, patrząc na to jak socjolodzy stosują w badaniach pojęcia ekonomiczne, że jest to skutek braku 

współpracy ekonomisty i socjologa, w tym nowym obszarze badawczym. Naukowcy nie chcą 

tworzyć zespołów interdyscyplinarnych i zwiększać możliwości wyjaśniania wspólnie 

analizowanych zjawisk. Podejmują zaś działania pozorne, które mają pokazać, że prowadzą do 

określonych rozwiązań. Ich nieodłącznym towarzyszem są zjawiska omijania lub pomijania, 

zauważania lub niezauważania, czy ignorowania badań, oczywistych związków oraz problemów. W 

sposób bardzo trafny opisał to Krzysztof Konecki (przewodniczący PTS), otwierając XVII 

Ogólnopolski Zjazd Socjologów (dalej Zjazd) organizowany we wrześniu 2019 r. we Wrocławiu.  

Przedstawiciele socjologii ekonomicznej nie próbują bowiem nawiązać współpracy. A jej 

rozwój zależy właśnie od tego, czy będzie nauką otwartą.  

Problem z jej charakterystyką widać nie tylko w cytowanych powyżej badaniach i 

klasyfikacjach. Powiela się to również w dydaktyce, czy w porządku formalno-organizacyjnym 

uczelni wyższych. Przykładowo Zakład Socjologii Ekonomicznej funkcjonuje w SGH w Kolegium 

Ekonomiczno-Społecznym. Nie jest wyodrębniony na UW (choć funkcjonuje Zakład Socjologii 

Organizacji i Pracy), UJ (ale bada się problematykę socjologii ekonomicznej w Interdyscyplinarnym 

Centrum Analiz Społeczno-Prawnych), KUL. Z kolei na Uniwersytecie Ekonomicznym we 

Wrocławiu (Instytut Socjologii) oraz Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Ekonomiczno-

Socjologiczny) jest to nowy kierunek studiów który jest „praktycznym, dającym wiedzę o 

zależnościach pomiędzy kulturą i strukturą społeczną a rozwojem gospodarczym społeczeństwa”389. 

 

Podsumowanie 

K. Kanecki (przewodniczący PTS) otwierając XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny zauważył, że 

pracy socjologa towarzyszy coraz więcej problemów. Do nich należy problem wyboru obszaru badań 

(w tym zjawisko zauważania lub niezauważania, omijania lub pomijania zjawisk). W konsekwencji 

prowadzi to zastoju socjologicznego i izolacji socjologii jako nauki. W tym niekorzystnym procesie 

nasilają się problemy dotyczące rozwoju instytucjonalnego, czy nacisku politycznego. 

Analiza relacji ekonomii i socjologii potwierdziła, że tworzenie subdyscyplin wymaga zmiany 

podejścia do pracy badawczej oraz współpracy przedstawicieli z obu środowisk naukowych.  

                                                 
389 https://www.socjologia.uni.wroc.pl/Kierunki-i-specjalnosci-1/Socjologia-ekonomiczna (dostęp 20.03.2019 

r.) 
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Referat został zatytułowany przewrotnie: „Ekonomia na usługach socjologii, czy socjologia 

na usługach ekonomii?” Analiza problemu interdyscyplinarności ekonomii i socjologii pokazuje, że 

nie można budować subdyscypliny, która jest na styku tych nauk bez wzajemnej współpracy. Ani 

ekonomia nie może być na usługach ekonomii, ani socjologia nie może być na usługach ekonomii. 

Socjologia ekonomiczna jest przykładem nauki, w której brakuje ekonomisty. Analiza 

wykorzystywanych w niej pojęć, których pierwotne znaczenia się pomija, odwoływanie się do 

koncepcji, które mają inny sens, co prowadzi do wielu błędów i nadużyć. Dlatego można jedynie 

stwierdzić, że ekonomia i socjologia potrzebują siebie nawzajem.  

W końcu, podsumowując, rozważania nad naturą interdyscyplinarności, czyli związkiem 

dwóch dyscyplin naukowych, to refleksja nad nauką i jej granicami. Filozoficznie rzecz ujmując są 

to „pytania otwierające się na transcendencję”390. 
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Powstanie i ewolucja kapitalizmu patchworkowego w Polsce i krajach Europy 

Środkowo-Wschodniej 

 

1. Wprowadzenie 

Niniejsze opracowanie zawiera wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w ramach 

interdyscyplinarnego projektu badawczego realizowanego w latach 2015-2019, w którym 

uczestniczyli autorzy.391 Pełne wyniki badania zostały przedstawione w pracach (Rapacki, 2019 

oraz Rapacki i inni, 2019). Celem tego projektu, osadzonego w nurcie badań porównawczych nad 

współczesnym kapitalizmem i łączącego w sobie elementy paradygmatów nowej ekonomii 

instytucjonalnej i nowej socjologii ekonomicznej, było uzyskanie nowego, wzbogaconego obrazu 

empirycznego wyłaniającego się postsocjalistycznego kapitalizmu w Polsce i innych krajach 

Europy Środkowo-Wschodniej, pozwalającego lepiej zrozumieć jego istotę i najważniejsze cechy 

konstytuujące. 

Badania objęły jedenaście nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej z Europy Środkowo-

Wschodniej (Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację i 

Słowenię, dalej określanych akronimem EŚW11) na tle „starych” państw członkowskich UE. 

Analizy porównawcze zostały przeprowadzone dla dwóch punktów na osi czasu: roku 

początkowego badania, zbliżonego do momentu rozszerzenia Unii Europejskiej na Europę 

Środkowo-Wschodnią (najczęściej 2005 r., a przy braku danych - roku „sąsiadującego”) i roku 

końcowego, tj. ostatniego, dla którego były dostępne dane w momencie dokonywania obliczeń 

(głównie 2014 r.). 

 W naszych badaniach wykorzystaliśmy podejście i typologię modeli kapitalizmu w rozwiniętych 

krajach zachodnich, wprowadzone do obiegu naukowego przez Bruno Amable'a (2003), a także 

elementy metodologii zawarte w pionierskiej pracy Halla i Soskice’a (2001), otwierającej nowy etap 
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391 ‘Powstanie i ewolucja kapitalizmu w Polsce i nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej z Europy 

Środkowo-Wschodniej – próba instytucjonalnej analizy porównawczej’, projekt badawczy finansowany z grantu nr 

2014/13/B/HS4/00549 Narodowego Centrum Nauki. W tym miejscu pragniemy podkreślić wkład w uzyskane wyniki 

pozostałych członków zespołu badawczego (Juliusz Gardawski, Bożena Horbaczewska, Adam Karbowski, Piotr 

Maszczyk, Mariusz Próchniak i Rafał Towalski), którym składamy serdeczne podziękowania.  



w badaniach porównawczych nad współczesnym kapitalizmem. Uwzględniliśmy w nich także 

specyficzne cechy architektury instytucjonalnej w Polsce i krajach EŚW, wynikające m.in. z procesu 

transformacji systemowej oraz spuścizny po gospodarce socjalistycznej, a szerzej – z zależności 

ścieżkowej. Było to możliwe dzięki istotnym modyfikacjom i rozszerzeniu oryginalnych ram 

analitycznych przyjętych przez Amable'a. Równolegle, w badaniach zastosowaliśmy własne 

narzędzia analityczne (współczynniki i sześciokąty podobieństwa), a także zaawansowane metody 

statystyczne (analizę skupień w podprzestrzeniach) umożliwiające kwantyfikację wyników 

dokonanych porównań.392  

  Główny nacisk na pierwszym etapie badania został położony na analizę podobieństwa 

powstającego w krajach EŚW11 ładu instytucjonalnego do czterech modeli zachodnioeuropejskiego 

kapitalizmu współistniejących w Unii Europejskiej – kontynentalnego, anglosaskiego, nordyckiego i 

śródziemnomorskiego. Modele te były reprezentowane w badaniu przez najbardziej typowe kraje 

członkowskie „starej” Unii ucieleśniające dany model, tj. odpowiednio Niemcy (model 

kontynentalny), Wielką Brytanię (model anglosaski), Szwecję (model nordycki) i Hiszpanię/Włochy 

(model śródziemnomorski). W analizie porównawczej została zastosowana autorska metoda 

współczynników i sześciokątów podobieństwa. Pełny opis tej metody oraz wyjaśnienie konstrukcji i 

sposobu obliczania współczynników podobieństwa zostały przedstawione w (Próchniak i inni, 2016 

oraz Maszczyk i Próchniak, 2019). 

 Na drugim etapie badania zostało uchylone założenie o istnieniu jakichkolwiek apriorycznych 

typów idealnych (modeli) kapitalizmu. Przeprowadzona na podstawie zestawu 131 mierników 

instytucji dla 25 krajów Unii Europejskiej393 analiza miała dać odpowiedź na pytanie, czy w badanej 

próbie istnieją grupy krajów o podobnych charakterystykach instytucjonalnych (modelach 

kapitalizmu). Do tego celu nowatorsko wykorzystaliśmy metodę analizy skupień w 

podprzestrzeniach (subspace clustering) w postaci algorytmu ORCLUS. Za pomocą tej metody 

zdołaliśmy zidentyfikować nie tylko kraje unijne, które współdzielą podobny zestaw instytucji, ale 

mogliśmy także wychwycić najważniejsze cechy istniejącego w nich ładu instytucjonalnego, które 

pozwalają go odróżnić od innych modeli kapitalizmu współwystępujących w krajach UE. Co więcej, 

wykorzystując dane za lata 2005 i 2014 byliśmy w stanie określić wektor transformacji 

instytucjonalnej każdego kraju EŚW11. Innymi słowy, sprawdziliśmy, czy po rozszerzeniu 

wspólnoty dany kraj upodabniał się, czy też wręcz przeciwnie - zmniejszał swoje podobieństwo do 

każdego z modeli kapitalizmu zidentyfikowanych w ramach UE. 

                                                 
392 Dokładne omówienie tych modyfikacji oraz szczegóły dotyczące zastosowanych metod i narzędzi 

badawczych można znaleźć w (Próchniak i inni, 2016; Maszczyk i Próchniak, 2019; Rapacki i Czerniak, 2018 oraz 

Czerniak i Maszczyk, 2019). 
393 Wszystkie kraje członkowskie w 2014 roku z wyłączeniem najmniejszych państw – Cypru, Luksemburga i 

Malty. 



 Poniżej, w kolejnych częściach niniejszego opracowania przedstawiamy najważniejsze wyniki 

przeprowadzonych badań a także formułujemy wnioski pozwalające je uogólnić i rzucić nowe światło 

na naturę i najbardziej charakterystyczne cechy powstałego w Polsce i krajach Europy Środkowo-

Wschodniej kapitalizmu. 

2. Wyniki badań 

 2.1. Wyniki zastosowania metody współczynników podobieństwa 

Przeprowadzona na pierwszym etapie badań analiza podobieństwa architektury instytucjonalnej 

w krajach EŚW11 do krajów referencyjnych reprezentujących cztery zachodnioeuropejskie modele 

kapitalizmu objęła sześć obszarów instytucjonalnych stanowiących filary konstrukcyjne tej 

architektury, tj. (i) konkurencję na rynku produktów, (ii) rynek pracy i stosunki przemysłowe, (iii) 

system pośrednictwa finansowego, (iv) system zabezpieczenia społecznego, (v) system tworzenia 

wiedzy oraz (vi) rynek mieszkaniowy. Charakterystykę każdego z tych obszarów odzwierciedlał 

zestaw 6 wskaźników, z których 3 reprezentowały stronę „wejścia” jego architektury instytucjonalnej 

(determinanty instytucjonalne działalności gospodarczej), a 3 kolejne – jej stronę „wyjścia”, tj. 

osiągane wyniki ekonomiczne.394 Łącznie zatem architekturę instytucjonalną każdego kraju EŚW11 

(a także kraju odniesienia) opisywało 36 wskaźników. Dla każdego z tych wskaźników zostały 

następnie obliczone współczynniki podobieństwa w relacji kraj EŚW – każdy z 4 krajów 

referencyjnych, zgodnie z procedurą przedstawioną w pracy (Maszczyk i Próchniak, 2019). W 

następnym kroku dla każdego obszaru w poszczególnych krajach EŚW11 – odpowiednio dla roku 

początkowego i końcowego badania - zostały skonstruowane sześciokąty podobieństwa 

przedstawiające swoistą mapę porównawczą architektury instytucjonalnej w danym obszarze w 

każdym z krajów EŚW11 w odniesieniu do krajów referencyjnych. Przykładowy kształt takiego 

sześciokąta dla Polski został pokazany na rysunku 1. 

 

 

 

 

Rysunek 1. Porównanie Polski z krajami odniesienia w obszarze zabezpieczenia społecznego 

2014 r.395 

                                                 
394 Pełną listę tych wskaźników dla wszystkich sześciu obszarów można znaleźć w (Maszczyk i Próchniak, 

2019). 
395 Na wierzchołkach sześciokąta zaznaczono odpowiednio: BtGDP – udział transferów w PKB; GFtE - udział 

wydatków publicznych ukierunkowanych na rodziny w całości wydatków publicznych; GHtE - udział wydatków 

publicznych na ochronę zdrowia w całości wydatków publicznych; GC - współczynnik Giniego; FR -współczynnik 

płodności; HLY65 - oczekiwana długość życia w zdrowiu (w latach) dla osób w wieku 65 lat.  

 



 

Źródło: Maszczyk (2019). 

 W ostatnim kroku zostały policzone zagregowane współczynniki podobieństwa dla 

poszczególnych krajów EŚW11, stanowiące średnią arytmetyczną współczynników obliczonych dla 

6 obszarów instytucjonalnych w danym kraju (albo inaczej – średnią ze wszystkich 36 

indywidualnych współczynników w tym kraju). Wyniki tych obliczeń zawierają tabele 1 i 2, 

odpowiednio dla roku początkowego i roku końcowego badania.396 

TABELA 1. ŚREDNIE WSPÓŁCZYNNIKI PODOBIEŃSTWA DO KRAJÓW 

ODNIESIENIA W POLSCE I W KRAJACH EŚW W 2005 R. 

Kraj EŚW 

Kraj referencyjny 

Niemcy 
Hiszpania/ 

Włochy 
Szwecja Wielka Brytania 

Bułgaria 47,6 58,6 33,2 39,6 

Chorwacja 60,7 68,5 45,4 46,9 

Czechy 64,4 68,5 46,8 48,3 

Estonia 58,1 60,0 48,0 51,2 

Litwa 61,3 65,6 44,7 48,5 

Łotwa 58,7 62,7 43,9 49,1 

Polska 52,1 67,4 43,9 46,0 

Rumunia 47,8 54,2 34,7 36,9 

Słowacja 58,8 61,9 38,4 41,7 

Słowenia 56,3 71,1 48,7 44,7 

Węgry 55,9 65,8 43,0 48,0 

Średnia 56,5 64,0 42,8 45,5 

Uwaga: Ciemnym szarym kolorem zaznaczono kraj odniesienia, do którego dany kraj EŚW jest najbardziej 

podobny. Jeśli różnica w stosunku do innych państw referencyjnych jest mniejsza niż 3 punkty procentowe, 

odpowiednie komórki zostały wyróżnione jaśniejszym odcieniem szarości. 

Źródło: obliczenia własne. 

                                                 
396 Wyniki te pochodzą z (Rapacki i inni, 2019 oraz Rapacki, 2019b). 
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TABELA 2. ŚREDNIE WSPÓŁCZYNNIKI PODOBIEŃSTWA DO KRAJÓW 

ODNIESIENIA W POLSCE I W KRAJACH EŚW W 2014 R. 

Kraj 

Kraj referencyjny 

Niemcy Hiszpania/Włochy Szwecja W. Brytania 

Bułgaria 46,1 (-1,5) 57,7 (-0,9) 31,9 (-1,3) 39,8 (0,2) 

Chorwacja 58,9 (-1,9) 72,4 (3,8) 39,0 (-6,4) 41,7 (-5,2) 

Czechy 63,9 (-0,5) 61,5 (-7,0) 42,9 (-3,9) 48,9 (0,6) 

Estonia 64,2 (6,1) 63,4 (3,4) 49,2 (1,1) 54,6 (3,5) 

Litwa 58,1 (-3,2) 64,4 (-1,2) 42,1 (-2,6) 48,9 (0,4) 

Łotwa 54,8 (-4,0) 64,8 (2,1) 42,0 (-2,0) 48,8 (-0,3) 

Polska 56,0 (4,0) 65,9 (-1,5) 40,5 (-3,4) 45,3 (-0,7) 

Rumunia 47,6 (-0,3) 58,4 (4,1) 28,6 (-6,1) 38,3 (1,4) 

Słowacja 56,5 (-2,4) 67,9 (6,0) 39,2 (0,8) 40,8 (-0,9) 

Słowenia 61,8 (5,6) 68,0 (-3,0) 51,4 (2,7) 48,1 (3,4) 

Węgry 59,0 (3,0) 64,2 (-1,6) 40,0 (-3,0) 48,0 (0) 

Średnia dla EŚW 57,0 (0,5) 64,4 (0,4) 40,6 (-2,2) 45,8 (0,2) 

 

Uwaga: jak w tabeli 1; liczby w nawiasach oznaczają zmiany (w punktach procentowych) między rokiem 

początkowym i końcowym badania. 

Źródło: obliczenia własne. 

 

Lektura zawartości powyższych tabel, w powiązaniu z wynikami bardziej pogłębionej analizy 

zawartości sześciokątów podobieństwa pokazanych w pracy (Rapacki i inni, 2019), pozwala na 

sformułowanie następujących, najważniejszych ustaleń z przeprowadzonego badania.  

1. Zarówno w roku początkowym, jak i w roku końcowym badania wyłaniający się w Polsce model 

kapitalizmu był najbardziej zbliżony do wzorca śródziemnomorskiego (współczynniki 

podobieństwa do Hiszpanii/Włoch wynosiły odpowiednio 67,4% i 65,9%). Podobną prawidłowość 

można zaobserwować na poziomie średnich dla całej badanej grupy i wszystkich sześciu 

obszarów: kraje EŚW11 jako całość wykazywały - zarówno w 2005 r., jak i w 2014 r. - największe 

podobieństwo do śródziemnomorskiego modelu kapitalizmu, reprezentowanego przez 

Hiszpanię/Włochy. Wniosek ten wspierają trzy inne, powiązane ze sobą rezultaty badawcze. Po 

pierwsze, jak widać w tabeli 2, przeciętny współczynnik podobieństwa całej grupy do 

Hiszpanii/Włoch wyniósł w 2014 r. 64,4% i był najwyższy wśród krajów referencyjnych 

(odpowiednio 57,0% dla Niemiec, 45,8% dla Wielkiej Brytanii i 40,6% dla Szwecji). Po drugie, 

współczynniki podobieństwa krajów EŚW11 do Hiszpanii/Włoch przekraczały 60% w aż pięciu z 

sześciu obszarów instytucjonalnych (a w dwóch z nich – konkurencji na rynku produktów i 

systemu tworzenia wiedzy - nawet 70%), co nie było regułą w przypadku pozostałych krajów 

odniesienia (tabela 10.2). Po trzecie, model śródziemnomorski stanowił najbliższy punkt 

referencyjny dla krajów EŚW11 w czterech z sześciu obszarów instytucjonalnych (wyjątek 

stanowiły rynek pracy i stosunki przemysłowe oraz system zabezpieczenia społecznego). 



2. Równocześnie Polska - podobnie jak cała grupa krajów EŚW11 - wykazywała także dość dużą 

bliskość instytucjonalną do kontynentalnego modelu kapitalizmu, reprezentowanego przez 

Niemcy (współczynnik podobieństwa na poziomie odpowiednio 52,1% w 2005 r. i 56,0% w 2014 

r.). W skali całej badanej zbiorowości, przy średnim współczynniku podobieństwa w wysokości 

57%, Niemcy stanowiły najbliższy punkt odniesienia dla krajów EŚW w dziedzinie zabezpieczenia 

społecznego i zajmowały drugie miejsce na skali podobieństwa w obszarze pośrednictwa 

finansowego oraz rynku mieszkaniowego. 

3. Na przeciwległym biegunie znajdował się nordycki model kapitalizmu, do którego zarówno Polska, 

jak i cała zbiorowość krajów EŚW11 były najmniej podobne. Od tej prawidłowości były tylko dwa 

wyjątki. W przypadku Polski dotyczyło to rynku mieszkaniowego, który jeszcze w 2005 r. był 

najbardziej zbliżony właśnie do wzorca nordyckiego, a w 2014 r. grawitował w stronę tego wzorca 

w niewiele tylko niższym stopniu niż w kierunku modelu kontynentalnego. Na poziomie całej 

grupy krajów EŚW11 wyjątek od reguły stanowiły obszar konkurencji na rynku produktów i rynek 

mieszkaniowy, gdzie współczynniki podobieństwa do Szwecji były wyższe niż do Wielkiej 

Brytanii, reprezentującej anglosaski model kapitalizmu. 

4. Na poziomie krajów, największe podobieństwo do modelu śródziemnomorskiego w końcowym roku 

badania przejawiały Chorwacja, Słowenia i Słowacja (odpowiednie współczynniki wynosiły 

72,4%, 68,0% i 67,9% - zob. tablica 2). Na drugim krańcu znajdowały się Bułgaria (57,7%) i 

Rumunia (58,4%). Polska zajmowała w tym zestawieniu czwarte miejsce, ze współczynnikiem 

podobieństwa powyżej średniej dla całej zbiorowości (65,9%). 

5. Rozkład uzyskanych w naszej analizie współczynników podobieństwa w przekroju badanych krajów 

i obszarów instytucjonalnych wskazuje na dość znaczną jednorodność wzorca ewolucji 

instytucjonalnej krajów EŚW11. Z jednym tylko wyjątkiem (rynek pracy i stosunki przemysłowe), 

we wszystkich obszarach instytucjonalnych dominująca większość krajów EŚW11 (dziesięć z 

jedenastu w dwóch obszarach oraz od siedmiu do dziewięciu w trzech pozostałych obszarach) 

zdaje się grawitować w stronę tego samego modelu kapitalizmu.  

6. Należy jednak podkreślić, że w niektórych obszarach instytucjonalnych i krajach badanej grupy 

uzyskany obraz homogeniczności mógł być pozorny. Wynika to z faktu, iż w wielu przypadkach 

część obszarów instytucjonalnych, poszczególne kraje EŚW11 a nawet cała badana grupa 

wykazywały liczne przejawy instytucjonalnej bliskości równocześnie do więcej niż jednego 

modelu kapitalizmu (bardzo niewielkie różnice odpowiednich współczynników podobieństwa). 

Na poziomie obszarów instytucjonalnych odnosi się to zwłaszcza do rynku pracy i stosunków 

przemysłowych, pośrednictwa finansowego, systemu zabezpieczenia społecznego oraz rynku 

mieszkaniowego, gdzie występująca architektura instytucjonalna upodabniała analizowane kraje 

niemal w równym stopniu do dwóch bądź nawet trzech modeli kapitalizmu - 

śródziemnomorskiego, kontynentalnego (pośrednictwo finansowe, system zabezpieczenia 



społecznego, rynek mieszkaniowy) bądź też anglosaskiego (rynek pracy), przy współczynnikach 

podobieństwa przekraczających - z jednym wyjątkiem - 60%.  

7. Podobne prawidłowości można też dostrzec na poziomie pojedynczych krajów EŚW11 a niekiedy 

i całej ich grupy (rynek pracy i stosunki przemysłowe oraz system zabezpieczenia społecznego). 

Na przykład w Polsce w 2014 r. architektura instytucjonalna rynku mieszkaniowego wykazywała 

porównywalny stopień podobieństwa jednocześnie do modelu śródziemnomorskiego, modelu 

nordyckiego i wzorca kontynentalnego. Ten policentryczny wzorzec podobieństwa może 

stanowić przesłankę na rzecz tezy o patchworkowej naturze powstałego w krajach EŚW11 

kapitalizmu. 

8. Uzyskany obraz stopnia podobieństwa architektury instytucjonalnej w Polsce i w całej grupie krajów 

EŚW11 do krajów reprezentujących cztery zachodnioeuropejskie modele kapitalizmu wykazuje 

znaczną stabilność w czasie, tj. w latach 2005-2014. Wniosek ten znajduje potwierdzenie w dwóch 

powiązanych ze sobą ustaleniach badawczych. Po pierwsze, pomiędzy rokiem początkowym i 

końcowym badania ranking krajów odniesienia, reprezentujących cztery zachodnioeuropejskie 

modele kapitalizmu, pod względem stopnia podobieństwa całej grupy EŚW11 nie uległ zmianie 

(model śródziemnomorski - model kontynentalny - model anglosaski - model skandynawski). Po 

drugie, na poziomie średnich dla całej zbiorowości współczynniki podobieństwa do 

poszczególnych krajów referencyjnych zmieniły się w latach 2005-2014 tylko nieznacznie. W 

przypadku modelu śródziemnomorskiego i kontynentalnego zmiany te wyniosły odpowiednio 0,5 

i 0,4 punktu procentowego (tablica 2), natomiast dla modelu nordyckiego -2,2 pkt proc.  

9. Jednak z drugiej strony, średnie wartości zmian wskaźników podobieństwa dla całej grupy krajów 

EŚW11 mogą zamazywać rzeczywisty obraz ewolucji architektury instytucjonalnej w 

poszczególnych krajach badanej próby i analizowanych obszarach instytucjonalnych. I 

rzeczywiście, pomiędzy rokiem początkowym i końcowym badania w poszczególnych krajach 

miały miejsce spore (dochodzące do 7 pkt proc.) zmiany odpowiednich współczynników 

podobieństwa do krajów odniesienia, często dokonujące się w przeciwnych kierunkach. O ile 

niektóre kraje (m.in. Polska, Czechy, Słowenia i Węgry) oddaliły się instytucjonalnie od modelu 

śródziemnomorskiego, o tyle w innych państwach (w tym zwłaszcza w Chorwacji, Estonii, 

Łotwie, Rumunii i Słowacji) wystąpił proces konwergencji instytucjonalnej do tego wzorca. 

Podobne prawidłowości można zaobserwować także na poziomie obszarów instytucjonalnych. 

Zmiany średnich współczynników podobieństwa do krajów referencyjnych w poszczególnych 

obszarach wahały się od -8,4 do +10,4 pkt proc., tj. w przedziale blisko 19 punktów 

procentowych. Niemniej, poczynione tu ustalenia nie zmieniają zasadniczo ogólnego obrazu 

kierunków ewolucji architektury instytucjonalnej w Polsce i pozostałych krajach EŚW, jako że 

przedstawione wyżej zmiany miały w zbliżonych proporcjach odwrotne znaki i w większości 

wzajemnie się znosiły. 



10. Interesujące rezultaty przynosi też oddzielna analiza zmiennych reprezentujących strony 

”wejścia” i wyjścia” architektury instytucjonalnej. Wynika z niej m.in., że o ile Polska i 

większość krajów EŚW11 najbardziej przypominała śródziemnomorski model kapitalizmu w 

sferze osiąganych wyników (zmienne wyjściowe), o tyle kraje te – oceniane od strony zmiennych 

wejściowych (infrastruktury instytucjonalnej) – wykazywały znacznie większe podobieństwo do 

modelu kontynentalnego. Oznacza to m.in., że wartość sumarycznego współczynnika 

podobieństwa w Polsce i krajach EŚW11 w przypadku tych dwóch krajów odniesienia 

pozostawała pod silniejszym wpływem zmiennych wyjściowych niż wejściowych i że to te 

pierwsze sprawiały, iż tworzący się model kapitalizmu w tych krajach silniej grawitował w 

kierunku wzorca śródziemnomorskiego.  

  

  2.2. Rezultaty analizy skupień w podprzestrzeniach 

 Przeprowadzona na drugim etapie badania analiza skupień w podprzestrzeniach objęła również 

sześć obszarów instytucjonalnych: (i) konkurencję na rynku produktów, (ii) rynek pracy i stosunki 

przemysłowe, (iii) system pośrednictwa finansowego, (iv) system zabezpieczenia społecznego, (v) 

system tworzenia wiedzy oraz (vi) rynek mieszkaniowy. Tabela 3 zawiera syntetyczne zestawienie 

wyników dla każdego z tych obszarów instytucjonalnych, w tym w szczególności liczbę i skład 

każdego ze zidentyfikowanych klastrów.397 

Tabela 3. Liczba i skład klastrów według obszarów instytucjonalnych zidentyfikowanych w 

krajach UE za pomocą metody skupień w podprzestrzeniach 

Obszar 

instytucjonalny 

Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3 Klaster 4 

Konkurencja na 

rynku produktów 

IT, GR, SI AT, BE, BG, CZ, 

DE, DK, EE, ES, FI, 

FR, HR, HU, IE, 

LT, LV, NL, PL, 

PT, RO, SE, SK, 

UK 

  

Rynek pracy i 

stosunki 

przemysłowe 

IE, UK  AT, BE, DE, DK, 

ES, FI, FR, IT, NL, 

SE 

CZ, GR, HR, PL, 

PT, SI 

BG, EE, HU, LT, 

LV, RO, SK  

System 

pośrednictwa 

finansowego 

DK, ES, NL,  

SE, UK 

AT, BE, BG, CZ, 

DE, EE, FI, FR, GR, 

HR, HU, IE, IT, LT, 

LV, PL, PT, RO, SI, 

SK 

  

System 

zabezpieczenia 

społecznego 

AT, BE, DE, ES, FI, 

FR, GR, HR, IE, IT, 

DK, SE BG, CZ, EE, HU, 

LT, LV, PL, RO, 

SK 

 

                                                 
397 Pełne wyniki badania zostały przedstawione w (Rapacki i Czerniak, 2018 oraz Rapacki, 2019) 

 



NL, PT, 

SI, UK 

System tworzenia 

wiedzy 

BE, FR, IE, UK AT, DE, DK, FI, 

NL, SE 

IT, SI BG, CZ, EE, ES, 

GR, HR, HU, LT, 

LV, PL, PT, 

RO, SK 

Rynek 

mieszkaniowy 

BE, DK, FI, IE, NL, 

SE, UK 

AT, DE, FR EE, ES, GR, PT BG, CZ, HR, HU, 

IT, LT, LV, PL, 

RO, SI, SK 

Źródło: obliczenia własne. 

  

Tabela 4. Stylizowany obraz kapitalizmu w krajach EŚW11 

Obszar instytucjonalny  Odrębny klaster dla 

krajów EŚW11 

Liczba odstępstw od 

klastra EŚW 

Liczba krajów UE14 

zaliczonych do klastra 

EŚW11 

Konkurencja na rynku 

produktów  

Nie N/A N/A 

Rynek pracy i stosunki 

przemysłowe 
Tak 4 (HR, CZ, PL, SI) 2 (GR, PT) 

Pośrednictwo finansowe   Nie N/A N/A 

Ochrona społeczna Tak 2 (HR, SI) 0 

Sektor wiedzy Tak 1 (SI) 3 (GR, PT, ES) 

Rynek mieszkaniowy Tak 1 (EE) 1 (IT) 

Źródło: obliczenia własne. 

Wyniki przeprowadzonej analizy można ująć w postaci sześciu kluczowych wniosków: 

1. Liczba zidentyfikowanych klastrów w sześciu obszarach instytucjonalnych wynosi od dwóch do 

czterech, włączając w to klaster grupujący niemal wyłącznie kraje EŚW11. Wynik ten można 

interpretować jako potwierdzenie – na najbardziej ogólnym poziomie – wniosku 

sformułowanego 15 lat wcześniej przez Amable’a, że w ramach Unii Europejskiej współistnieją 

różne modele kapitalizmu. 

2. Grupy krajów tworzących poszczególne klastry, wykazujących podobny ład instytucjonalny 

różnią się zarówno pod względem liczebności, jak i składu w każdym z badanych obszarów 

instytucjonalnych. Stanowi to podstawę do odrzucenia apriorycznego założenia Amable’a, że 

różnorodność modeli kapitalizmu w każdym obszarze instytucjonalnym jest taka sama wśród 

krajów UE. Z naszej analizy wynika, że w niektórych obszarach prawie nie występują różnice 

instytucjonalne między krajami (konkurencja na rynku produktów czy system pośrednictwa 

finansowego), podczas gdy w innych obszarach (np. rynek pracy, rynek mieszkaniowy) różnice 

wciąż są znaczne, a współistniejących modeli kapitalizmu jest kilka. 

3. We wszystkich badanych obszarach instytucjonalnych, z wyjątkiem systemu zabezpieczenia 

społecznego, nie istnieje odrębny, charakterystyczny dla krajów skandynawskich nordycki 



model kapitalizmu. W większości przypadków kraje te cechuje ten sam ład instytucjonalny, co 

kraje zaliczone przez Amable’a do modelu kontynentalnego lub anglosaskiego. 

4. W krajach EŚW11 powstał odrębny model kapitalizmu. W czterech na sześć analizowanych 

obszarów instytucjonalnych większość krajów regionu przynależy do unikalnego klastra 

wykazującego istnienie tam odrębnego, innego niż w krajach Europy Zachodniej ładu 

instytucjonalnego (tabela 4). Jedynymi obszarami, w których kraje EŚW11 nie różnią się 

znacząco pod względem swej architektury instytucjonalnej od innych państw członkowskich 

Unii Europejskiej, są konkurencja na rynku produktów i system pośrednictwa finansowego. Te 

dwa obszary instytucjonalne są najsilniej uregulowane za pomocą przepisów unijnych i 

jednocześnie są najbardziej podatne na wpływ globalizacji instytucji. 

5. Wyniki analizy skupień w podprzestrzeniach potwierdziły ustalenia z pierwszego etapu badania, 

że postsocjalistyczne państwa członkowskie UE, w tym także Polska, wykazują wiele 

podobieństw z krajami śródziemnomorskimi. Świadczy o tym chociażby fakt, że w każdym 

obszarze instytucjonalnym istnieje co najmniej jeden klaster, który zawiera zarówno kraj z 

Europy Środkowo-Wschodniej oraz kraj z południa Europy (tabela 4). 

6. Analiza zmian instytucjonalnych w krajach EŚW11 wskazuje, że po przystąpieniu do Unii 

Europejskiej kraje te, w tym także Polska, upodabniały się pod względem cech swej architektury 

instytucjonalnej do modeli kapitalizmu występujących w Europie Zachodniej, w tym zwłaszcza 

do modelu kontynentalnego oraz, jeżeli takowy był identyfikowany w danym obszarze, do 

modelu śródziemnomorskiego. 

 Przedstawione w punktach 2.1 i 2.2 najważniejsze ustalenia badawcze pozwalają na 

sformułowanie trzech wniosków natury bardziej ogólnej.  

 Po pierwsze, można pokusić się o refleksję, iż nawet sprawdzone, efektywne i sprawne instytucje 

przejęte z krajów wysoko rozwiniętych nie zapewniają automatycznie równie dobrych wyników po 

ich zastosowaniu w krajach o niższym poziomie rozwoju gospodarczego, w odmiennych warunkach 

społeczno-kulturowych, politycznych i ekonomicznych. Refleksja ta odnosi się m.in. do krajów 

Europy Środkowo-Wschodniej, w których powstała architektura instytucjonalna (mierzona za 

pomocą zmiennych wejściowych) jest pod wieloma względami najbardziej zbliżona do rozwiązań 

konstytuujących kontynentalny model zachodnioeuropejskiego kapitalizmu, ale osiągane wyniki 

gospodarcze są dalekie od standardów wyznaczanych przez państwa ucieleśniające ten model. 

Wyniki te (mierzone odpowiednimi wartościami zmiennych wyjściowych) sprawiają, iż gospodarki 

krajów EŚW11 znacznie silniej grawitują w kierunku modelu śródziemnomorskiego. 

Po drugie, wyniki naszego badania potwierdzają też i rozszerzają niektóre wnioski formułowane 

wcześniej w literaturze przedmiotu. W szczególności, pozwalają one uprawomocnić i uogólnić 

ustalenia badawcze Mykhnenki (2005, 2007) dotyczące: (i) podobieństwa Polski do modelu 

śródziemnomorskiego i (ii) niejednoznaczności instytucjonalnej powstającego w naszym kraju i w 



nowych krajach członkowskich UE z regionu Europy Środkowo-Wschodniej postkomunistycznego 

modelu kapitalizmu. 

 Po trzecie i najważniejsze, uzyskane przez nas wyniki implikują dużą heterogeniczność i 

wewnętrzną niespójność architektury instytucjonalnej powstałego w Polsce i innych krajach EŚW11 

kapitalizmu. Równocześnie, w krajach tych występuje wyraźny deficyt komplementarności 

instytucjonalnych, które stanowią immanentną właściwość współistniejących w Europie Zachodniej 

modeli rozwiniętego kapitalizmu. W naszym przekonaniu cechy te uzasadniają terminologiczną 

propozycję, aby istniejący w Polsce i pozostałych krajach EŚW11 model kapitalizmu określać 

mianem kapitalizmu patchworkowego. Propozycję tę uzasadniamy i rozwijamy w następnym 

punkcie. 

3. Istota i najważniejsze cechy kapitalizmu patchworkowego 

Przedstawione w tym opracowaniu wyniki badań opartych na zastosowaniu różnych metod i narzędzi 

badawczych (współczynników podobieństwa i analizy skupień w podprzestrzeniach) dowodzą, że 

nowy ład instytucjonalny, jaki wyłonił się w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej w 

efekcie transformacji ustrojowej, stanowi odrębną kategorię badawczą, pod wieloma względami 

istotnie odmienną zarówno od „idealno-typowych” konstruktów zawartych w typologiach Amable’a 

(2003) czy Halla i Soskice’a (2001), jak i empirycznie występujących klastrów ucieleśniających 

zachodnioeuropejskie odmiany czy modele kapitalizmu (Weberowskich typów przeciętnych).398 

Uprawniona wydaje się w związku z tym teza o powstaniu w Polsce (podobnie jak w większości 

krajów EŚW11) nowego modelu kapitalizmu, różniącego się od modeli współistniejących dotychczas 

w rozwiniętych państwach Europy Zachodniej.   

Model ten charakteryzuje wiele osobliwości związanych z jego cechami konstrukcyjnymi i 

sposobem działania. Łącznie owe osobliwości uzasadniają propozycję terminologiczną określania go 

nazwą kapitalizmu patchworkowego, która – zdaniem autorów - najlepiej oddaje jego istotę i 

najważniejsze cechy konstytuujące. 

 Przeprowadzone przez nas badania porównawcze pozwalają m.in. zoperacjonalizować 

występującą w literaturze przedmiotu tezę o heterogeniczności i niejednoznaczności instytucjonalnej 

powstającego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej kapitalizmu i wypełnić ją nową treścią. Z 

badań tych wynika, że owa niejednoznaczność występuje na trzech różnych poziomach architektury 

instytucjonalnej tych krajów, a mianowicie: (i) na poziomie krajowym (policentryczne wzorce 

podobieństwa), (ii) na poziomie analizowanych obszarów instytucjonalnych (zarówno w obrębie 

każdego z obszarów, jak i pomiędzy tymi obszarami), (iii) na poziomie wskaźników 

instytucjonalnych, w tym zwłaszcza zmiennych reprezentujących strony ”wejścia” i „wyjścia” 

                                                 
398 Więcej na temat rozróżnienia między „typami idealnymi” i „typami przeciętnymi” zob. Weber (2002) a także 

Gardawski i Rapacki (2019). 



architektury instytucjonalnej (obliczone oddzielnie wartości zmiennych wejściowych i wyjściowych 

w krajach EŚW11 często wskazują na bliskie pokrewieństwo instytucjonalne tych krajów z zupełnie 

różnymi modelami kapitalizmu). 

Z naszych badań wynika także, iż w krajach EŚW11 występuje wyraźny deficyt 

komplementarności instytucji. Deficyt ten przejawia się m.in. poprzez liczne niedopasowania 

rozwiązań instytucjonalnych przyjętych w obrębie poszczególnych obszarów i pomiędzy tymi 

obszarami. Szczególnie ważnym wymiarem owego deficytu i jednocześnie cechą współdecydującą o 

specyfice kapitalizmu powstałego w byłych krajach socjalistycznych jest utrzymująca się a nawet 

rosnąca rozpiętość pomiędzy instytucjami formalnymi i nieformalnymi w tych krajach i znacznie 

większa rola tych drugich w porównaniu z przyjętymi za punkt odniesienia zachodnioeuropejskimi 

modelami kapitalizmu.  

Powyższe ustalenia badawcze pozwalają sformułować wstępną definicję kapitalizmu 

patchworkowego. Pojęcie to oznacza szczególny rodzaj architektury instytucjonalnej łączącej w sobie 

– dość luźno powiązane – elementy konstrukcyjne pochodzące z różnych porządków 

instytucjonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem składników zapożyczonych z kilku 

współistniejących współcześnie modeli zachodnioeuropejskiego kapitalizmu. Połączenie takie 

powoduje daleko idącą niespójność tej architektury, jej niejednoznaczność (niedookreśloność), a 

także generuje konflikty pomiędzy uczestnikami rynku zakorzenionego w tych ramach 

instytucjonalnych. Szczególnie ważnym wymiarem owej niespójności jest wyraźny deficyt 

komplementarności instytucjonalnej pomiędzy częściami składowymi całej konstrukcji. 

Równocześnie w definicji kapitalizmu patchworkowego należy także uwypuklić istotny czynnik 

zależności ścieżkowej w każdym z byłych krajów socjalistycznych z regionu Europy Środkowo-

Wschodniej. Czynnik ten dodatkowo uwydatnia wewnętrzną niespójność architektury 

instytucjonalnej konstytuującej ten model kapitalizmu i czyni ją jeszcze bardziej heterogeniczną i 

niejednoznaczną. 

Czynnik zależności od wcześniejszej drogi rozwoju w przypadku krajów postsocjalistycznych 

można rozpatrywać w podziale na dwie współzależne części spuścizny historycznej tych krajów, tj. 

(1) zależność ścieżkową osadzoną w ich proto-kapitalistycznej przeszłości (przed drugą wojną 

światową) oraz (2) dziedzictwo po gospodarce centralnie planowanej. W rezultacie, architekturę 

instytucjonalną w każdym kraju EŚW11 można by określić jako strukturę złożoną z trzech warstw 

czasowych: (1) dziedzictwa proto-kapitalistycznego, (2) spuścizny po okresie realnego socjalizmu i 

(3) elementów przeszczepionych z rozmaitych modeli współczesnego kapitalizmu 

zachodnioeuropejskiego,399 z dominującą rolą tej ostatniej warstwy. 

                                                 
399 Można tu doszukać się analogii do koncepcji wybitnego meksykańskiego pisarza, laureata nagrody Nobla w 

dziedzinie literatury z 1990 r., Octavia Paza, zawartej w książce Labirynt samotności (Paz, 1991).  Zdaniem Paza, klucz 

do zrozumienia tożsamości współczesnego Meksyku znajduje się w odległej przeszłości, sięgającej czasów sprzed 



 W latach 80. XX w. w różnych krajach EŚW11 rozpoczął się, przebiegający w zróżnicowanym 

tempie, proces przerywania ciągłości instytucji formalnych w poszczególnych obszarach 

instytucjonalnych (w tym zwłaszcza w obszarze stosunków przemysłowych). W latach 90. ta 

„próżnia instytucjonalna” stała się terenem swoistych eksperymentów polegających na 

wprowadzaniu rozwiązań instytucjonalnych sugerowanych przez Unię Europejską, kraje 

podejmujące misję cywilizacyjną za niedawno opadłą „żelazną kurtyną” (w pierwszy rzędzie 

Niemcy), organizacje międzynarodowe, takie jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank 

Światowy czy Międzynarodowa Organizacja Pracy oraz narzucane przez głównego gracza – wielkie 

korporacje transnarodowe, przenoszące różnorodne, głęboko różniące się między sobą  kultury 

organizacyjne (początkowo nie licząc się z lokalnymi uwarunkowaniami). Te oddziaływania zaczęły 

się stopniowo spotykać z reakcją starych i nowych grup interesu (Hausner, 2007). Ponadto aktywnym 

czynnikiem zmian zaczęły się stawać odziedziczone z przeszłości instytucje nieformalne, głęboko 

zakorzenione praktyki, wzory wartości i dominujące społecznie schematy pojęciowe, odnoszące się 

do kultury ekonomicznej i politycznej, które w pierwszym, szokowym okresie transformacji nie 

ujawniały się jeszcze zbyt wyraźnie. W rezultacie instytucje formalne kształtowały się w wyniku 

oddziaływania autonomicznych interesów i przybierały postać sfragmentaryzowaną. W takiej 

przestrzeni społeczno-ekonomicznej instytucje owe nie układały się w związki komplementarne, ale 

tworzyły swoiste mozaiki w istocie pozbawione zespalającej je osnowy, powstające w drodze 

zszywania (a może lepiej byłoby powiedzieć - fastrygowania) wycinka z wycinkiem, tak właśnie jak 

powstaje patchwork. W kontekście Polski wnikliwi obserwatorzy wyłaniającego się w naszym kraju 

nowego ładu instytucjonalnego (Hausner i Mazur, 2015; Jasiecki, 2013) pisali o „rozwoju 

molekularnym” czy „dryfie rozwojowym” lub nawet o tworzeniu siatki instytucji jako „cerowaniu” 

(Gardawski i Rapacki, 2019b). 

 Uogólniając powyższe rozważania, kategorię ‘kapitalizmu patchworkowego’ rezerwujemy dla 

typu idealnego, który spełnia następujące warunki. Po pierwsze, następuje głębokie zniszczenie 

wcześniej istniejących instytucji (zwłaszcza formalnych) i ich osnowy. W związku z tym nowo 

wprowadzane instytucje nie napotykają w zasadzie ograniczeń ze strony pozostałości dawnej osnowy 

i mogą być kształtowane w sposób dowolny. Po drugie, nie istnieje spójny plan kształtowania nowej 

struktury instytucjonalnej, a nawet jeśli taki plan jest, to brakuje skutecznego podmiotu sprawczego. 

Po trzecie, istnieje pluralizm, działających w sposób nieskoordynowany podmiotów (w pierwszym 

rzędzie zewnętrznych, ale także wewnętrznych), tworzących nowe instytucje lub wykorzystujących 

                                                 
hiszpańskiej konkwisty i podbicia imperium Azteków przez Corteza (ponad 500 lat temu). Klucz ten polega na 

właściwym rozpoznaniu i uwzględnieniu w badaniach dzisiejszej tożsamości tego kraju i jego mieszkańców czynnika 

nakładania się w świadomości indywidualnej i zbiorowej reminiscencji trzech kolejnych faz rozwojowych (albo inaczej 

– warstw czasowych) w jego historii: prekolumbijskiej przeszłości, ery kolonialnej oraz fazy współczesnej, która 

rozpoczęła się po rewolucji w Meksyku w 1917 r. 

 



dotychczasowe, narzucając im swoiste logiki działania. W rezultacie powstaje niejednorodny zbiór 

odrębnych instytucji. Po czwarte, chociaż „patchworkowy” kapitalizm może cieszyć się długim 

życiem, jest on raczej stanem przejściowym, po którym w sposób niejako naturalny powinna nastąpić 

konsolidacja instytucjonalna. Istnieje jednak prawdopodobieństwo, zwłaszcza w przypadku krajów 

peryferyjnych, utrwalenia się modelu „patchworkowego”.  

 Patchwork nie jest przez nas traktowany wyłącznie jako typ idealny, lecz także jako stopniowalna 

cecha układu instytucjonalnego. Rozwiązania typu patchworkowego są związane zwłaszcza z 

innowacjami instytucjonalnymi, wnoszącymi początkowo nową logikę, której brakuje jeszcze 

zakorzenienia i osnowy. Specyfikę konstrukcji patchworku można w tym kontekście opisać poprzez 

skalę, której brzegowymi punktami będą dwa typy idealne: z jednej strony, mający jedną, wyraźną 

osnowę skoordynowany ład instytucjonalny, zaś z drugiej – pozbawiony takiej osnowy układ 

patchworkowy. Pozycję pomiędzy tymi biegunami zajmie układ mieszany (hybrydowy), którego 

konstrukcja jest oparta na kilku osnowach. Empirycznie istniejące patchworkowe porządki 

instytucjonalne (Weberowski typ przeciętny) będą mieściły się pomiędzy układem mieszanym a 

biegunem wyznaczonym przez typ idealny kapitalizmu patchworkowego. 
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Streszczenie 

Zmieniające się uwarunkowania gospodarcze wpływały na modyfikację poglądów i doktryn ekonomicznych oraz 

kształtowanie się polityki społecznej w poszczególnych okresach. Celem artykułu jest prezentacja genezy oraz założeń 

polityki społecznej w doktrynach liberalnych. Autorzy stawiają hipotezę, iż efektywna polityka społeczna uwarunkowana 

jest istnieniem gospodarki rynkowej, zaś państwo, jako podmiot tej polityki, odpowiedzialne jest za ograniczenie 

poczucia niepewności ekonomiczno-społecznej oraz promowanie solidarności i dobrobytu społecznego. 

Zdaniem autorów działania państwa w sferze społecznej wymagają integracji polityki gospodarczej i społecznej. 

Efektywny sposób prowadzenia polityki społecznej zawiera ordoliberalna myśl ekonomiczna. 
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Summary 

Changing economic conditions influenced the modification of economic views and doctrines as well as the shaping 

of social policy in particular periods. The aim of the article is to present the origins and assumptions of social policy in 

liberal doctrines. The authors hypothesize that effective social policy is conditioned by the existence of a market economy, 

while the state, as the subject of this policy, is responsible for reducing the sense of economic and social uncertainty and 

promoting solidarity and social well-being. 

According to the authors, the state's activities in the social sphere require the integration of economic and social 

policies. An effective way of conducting social policy is an ordoliberal economic thought. 
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Wprowadzenie 

 W drugiej połowie XIX wieku, w związku z osłabieniem niezależności gospodarczej części społeczeństwa krajów 

uprzemysłowionych nasiliły się problemy społeczne wynikające ze wzrostu niepewności zachowania pracy, jej 

warunkami i wysokością dochodów oraz utrzymaniem co najmniej minimalnego poziomu egzystencji pracownika i jego 



rodziny400. Od lat 70. XIX wieku rządy zaczęły stopniowo przejmować na siebie obowiązek zapewnienia i kontroli 

warunków pracy i życia członków społeczeństwa. Realizowana wówczas polityka sprzyjała nie tylko humanizowaniu 

społeczeństwa przemysłowego, ale również, poprzez przyznanie robotnikom statusu równoprawnych członków 

społeczności, wpływała na zmianę jego struktury401. 

 Celem artykułu jest prezentacja głównych założeń różnych nurtów liberalnych w zakresie polityki społecznej 

i określenie roli wolnorynkowego państwa w jej kształtowaniu. Zarówno analiza podstawowych założeń liberalizmu, jak 

i obserwowane obecnie zjawiska społeczne skłaniają do uznania za słuszną hipotezy, że gospodarka rynkowa stanowi 

nieodzowny warunek efektywnej polityki społecznej, zaś państwo jest podmiotem odpowiedzialnym jest za ograniczenie 

poczucia niepewności ekonomiczno-społecznej oraz wspieranie solidarności i dobrobytu społecznego. Jednakże 

nadmierna ingerencja państwa na rynku w długim okresie negatywnie wpływa na koniunkturę gospodarczą i w 

konsekwencji przyczynia się do pogłębienia problemów społecznych. 

1. Geneza polityki społecznej 

 Pierwowzoru obecnej polityki socjalnej należy doszukiwać się w systemie emerytalno-rentowym wprowadzonym 

przez kanclerza Niemiec Otto von Bismarcka, który opierał się na założeniu, iż osobom niezdolnym do pracy z powodu 

wieku lub inwalidztwa państwo miało gwarantować świadczenia. Przyjęcie przez państwo ciężaru zapewnienia pomocy 

socjalnej było następstwem zaniepokojenia Wilhelma I i Otto von Bismarcka ówczesną sytuacją społeczno-gospodarczą, 

w tym osłabieniem giełdy, nasilającymi się migracjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz konfliktami społecznymi 

wywołanymi nagłym rozwojem przemysłu. W Niemczech w 1860 roku wskaźnik zatrudnienia w rolnictwie wynosił 60%, 

w 1882 roku zmniejszył się do 40%, a w 1895 roku osiągnął 20%402. Istotną przesłanką do podjęcia działań w zakresie 

polityki socjalnej było powstanie i rosnące wpływy, zwłaszcza w środowiskach robotniczych, partii lewicowych. Presja 

nowych ugrupowań spowodowała, że kanclerz wprowadził ustawodawstwo socjalne, które państwu, a nie partiom 

politycznym czy ruchom społecznym, przyznało rolę rzecznika interesów osób pracujących. 

 System, mający na celu zabezpieczenie socjalne robotników, został wprowadzany stopniowo na podstawie 

rozporządzenia cesarza Niemiec Wilhelma I z 1881 roku. Obejmował on szereg ustaw, w tym dotyczących 

obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek choroby (1882 rok), ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków (1884 

rok) oraz na wypadek niezdolności do pracy (1889 rok). Z kolejnymi ustawami, rozszerzającymi uprawnienia 

pracowników, wystąpił w 1890 roku cesarz Wilhelm II. Zbiór ustaw dotyczył m. in. zakazu pracy w święta, ograniczenia 

długości dnia pracy dla kobiet oraz regulacji warunków zatrudniania osób niepełnoletnich403. Stworzony przez Otto von 

Bismarcka system opieki społecznej, rozbudowywany był przez jego następców. Jako kolejny element systemu, opieką 

zostały objęte kobiety w ciąży, a następnie utworzono sieć punktów poradnictwa rodzinnego i placówek opieki 

zdrowotnej nad dziećmi. Natomiast w 1927 r. wprowadzono kolejną ustawę regulującą kwestie ubezpieczenia w razie 

utraty pracy404. Również w Wielkiej Brytanii, od lat 40. XX wieku, wprowadzano regulacje nadające państwu rolę 

instytucji broniącej społeczeństwo przed biedą i degradacją. W 1942 roku William Beveridge przedstawił raport Social 

Insurance and Allied Services. Zgodnie z planem Williama Beveridge'a należało stworzyć obowiązkowy system 

ubezpieczeń społecznych, który zapewniłby świadczenia socjalne uzależnione od uzyskiwanych dochodów i opłacanych 

składek. System ubezpieczeń powinien obejmować również zasiłki na dzieci pozostające na utrzymaniu rodziców, 

kompleksowe usługi zdrowotne i rehabilitacyjne oraz zasiłki na wypadek bezrobocia405. Propozycje Williama Beveridge'a 

zostały ostatecznie wdrożone w Wielkiej Brytanii po wyborach powszechnych w 1945 roku. 

 Współczesna polityka społeczna realizowana jest w trzech obszarach: administracji socjalnej, ekonomii politycznej 

i socjologii. W nurcie administracyjnym polityka społeczna obejmuje działania skierowane na szczególne sytuacje, 

uzasadnione respektowaniem zasad społecznej sprawiedliwości, a podstawowymi elementami polityki społecznej są 

zagadnienia uzależnienia i redystrybucji. W zakresie ekonomii politycznej polityka społeczna stanowi dziedzinę związaną 

z problemami podziału środków i dóbr ekonomicznych w formie pieniężnej, rzeczowej i usług, z uwzględnieniem 

skutków alokacji dla stabilizacji gospodarki. Natomiast aspekt socjologiczny polityki społecznej obejmuje procesy zmian 

wynikające z celowego działania na rzecz przebudowy struktury społecznej, zaś przedmiotem polityki społecznej są 

działania kreujące rzeczywistość. Polityka społeczna może być w tym kontekście rozumiana również jako działania 

mające na celu usuwanie skutków procesów niszczących strukturę społeczną, których zadaniem jest zapobieganie 

                                                 
400 S. Rychliński, Polityka społeczna, w: Polityka społeczna. Teksty źródłowe, red. L. Dziewięcka-Bokun, K. 

Zamorska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, s. 12-13. 
401 L. Dziewięcka-Bokun, Systemowe determinanty polityki społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Wrocławskiego, Wrocław 1999, s. 42. 
402 H. E. Kubiak, Bieda i wykluczenie społeczne. Prolegomena, w: Polska bieda w świetle Europejskiego Roku 

Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, red. H. E. Kubiak, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna 

Wydawnicza AFM, Kraków 2012, s. 28. 
403 M. Łuszczyk, Społeczno-ekonomiczne skutki procesów globalizacyjnych, „Współczesne Problemy 

Ekonomiczne” 2013, nr 7, s. 29. 
404 G. Fuchs, Niemcy i nowy europejski model socjalny, „Problemy polityki społecznej. Studia i dyskusje” 2005, 

nr 8. 
405 W. Beveridge, Social Insurance and Allied Services, “Bulletin of the World Health Organization” 2000, nr 6 

(78), s. 847-848. 



nadmiernym asymetriom społecznym. W tym znaczeniu przedmiotem polityki społecznej są działania korygujące 

rzeczywistość406. 

2. Kształtowanie polityki społecznej w klasycznym liberalizmie i neoliberalizmie 

 Formowanie się polityki społecznej powiązane jest ze zmieniającymi się w poszczególnych okresach 

uwarunkowaniami gospodarczymi. Zdaniem Elżbiety Mączyńskiej, zmiany tych uwarunkowań wiązały się ze zmianą 

panujących poglądów, szkół i doktryn ekonomicznych. Obecnie panuje przekonanie, że liberalny model gospodarki jest 

„bezalternatywnym rozwiązaniem instytucjonalnym dla wolnych i demokratycznych społeczeństw. Alternatywy wobec 

rynku nie ma i w wyobrażalnej przyszłości nie będzie”407. Zatem rozwiązań problemów społecznych należy poszukiwać 

w ramach nurtów liberalnych. Uproszczony podział liberalizmu obejmuje trzy zasadnicze nurty: liberalizm klasyczny, 

stanowiący fundament klasycznej, leseferystycznej teorii ekonomii Adama Smitha, neoliberalizm i ordoliberalizm408. 

 Liberalizm klasyczny, bazujący na regule laissez-faire409, kształtował rzeczywistość gospodarczą od końca XVIII do 

przełomu XIX i XX wieku, kiedy to rozpoczęło się jego osłabianie poprzez rosnące w siłę idee antykapitalistyczne410. 

Liberalizm stanowi ideologię, zgodnie z którą wartością nadrzędną jest wolność. Jest to doktryna oparta na wiedzy 

ekonomicznej i socjologicznej, odrzucająca interwencję państwa na rynku jako zbędną, bezużyteczną i szkodliwą411. 

Liberalizm zakłada możliwość spontanicznego ukształtowania przez wolny rynek ładu gospodarczego, co sprawia, że 

rola państwa zostaje sprowadzona do funkcji „stróża nocnego”412. Adam Smith dowodził bowiem, że źródłem bogactwa 

jest produkcja, a wzrost wydajności wynika ze specjalizacji i społecznego podziału pracy. Z kolei troska przedsiębiorców 

o własne interesy przyczynia się do wzrostu powszechnego bogactwa413. Liberalne rozumienie roli państwa wyraźnie 

kontrastuje z interwencjonizmem państwowym propagowanym przez Johna M. Keynesa od lat 30. XX wieku. Keynesiści 

zalecali wręcz aktywny udział państwa i środków publicznych na rzecz pobudzania popytu oraz dążenia do osiągnięcia 

pełnego zatrudnienia na rynku. Działania te powinny polegać m. in. na prowadzeniu inwestycji infrastrukturalnych, 

finansowaniu służby zdrowia, ubezpieczeń i pomocy społecznej414. 

 Neoliberalizm nawiązuje do idei klasycznego liberalizmu, głosi hasła wolności, prywatnej własności 

i przedsiębiorczości, sprzyja zwiększaniu dochodów oraz poprawie sytuacji materialnej wąskich elit jednak często 

kosztem ludzi średniozamożnych i ubogich. System gospodarczy oparty na wartościach neoliberalnych 

podporządkowany jest bowiem interesom zamożniejszej części społeczeństwa, która w największym stopniu korzysta 

z dochodu narodowego. Milton Friedman usprawiedliwiając nierównomierny podział dochodów argumentował, że 

„przypływ unosi wszystkie łodzie”, co oznaczało, że z bogactwa wąskiej grupy społeczeństwa pośrednio będą korzystać 

również mniej zamożni. Niestety, jak wskazuje praktyka, wzrost bogactwa w jednych krajach rzadko prowadzi do 

łagodzenia problemów ubóstwa wśród najbiedniejszych415. Pogłębianie konfliktów społecznych, charakterystyczne dla 

neoliberalnych gospodarek, spowodowane było również nieekwiwalentnym wzrostem płac w relacji do wzrostu 

wydajności pracy416.  

 Na niechęć neoliberałów do aktywnej polityki socjalnej państwa wpływa szczególne rozumienie zagadnień wolności, 

sprawiedliwości i odpowiedzialności społecznej. Neoliberalizm w imię „wolności od” spowodował osłabienie wpływu 

etyki na gospodarkę. Zdaniem Friedricha Augusta Hayeka, „wolność oznacza nie tylko, że człowiek ma zarówno 

możliwość wyboru, jak i niesie jego brzemię; oznacza także, że musi on ponieść konsekwencje swoich czynów, 

                                                 
406 L. Dziewięcka-Bokun, Systemowe determinanty…, op. cit.,  s. 27-32. 
407 E. Mączyńska, P. Pysz, Liberalizm – Neoliberalizm – Ordoliberalizm, „Ekonomista“ 2014, nr 2, s. 221. 
408 E. Mączyńska, Dysfunkcje gospodarki w kontekście ekonomii kryzysu, „Zeszyty Naukowe. Polskie 

Towarzystwo Ekonomiczne” 2011, nr 9, s. 47-51. 
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państwa w państwie? Podstawowy dylemat współczesnej polityki rozwoju, „Barometr Regionalny” 2015, tom 13, nr 4, 
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Vistula” 2012, nr 30, s. 9. 
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otrzymywać za nie pochwały lub spotykać się z potępieniem”417. Ponadto, w zasadzie nie istnieje odpowiedzialność 

zbiorowa, a powszechny altruizm jest pojęciem pustym. „Nikt nie jest w stanie skutecznie dbać o wszystkich ludzi: 

odpowiedzialność, którą przyjmujemy, musi być zawsze indywidualna i może obejmować tylko tych, o których mamy 

konkretną wiedzę oraz z którymi wiąże nas wybór albo szczególna sytuacja”. „Odpowiedzialność, aby była realna, musi 

być odpowiedzialnością indywidualną. W wolnym społeczeństwie nie może istnieć żadna zbiorowa odpowiedzialność 

członków grupy jako takiej”. Przyjęcie wspólnej odpowiedzialności – zdaniem Fridricha A. Hayeka – może ograniczać 

możliwości każdej z osób, a ponadto jeśli za te same zadania odpowiada wiele osób, jednak bez określenia podziału 

wspólnych obowiązków, to w rezultacie nikt nie przyjmuje rzeczywistej odpowiedzialności418. 

 Milton Friedman, zgodnie z duchem neoliberalnej interpretacji wolności jednostki i roli państwa na rynku, 

proponował model pomocy społecznej minimum. Postulował ograniczenie roli sektora publicznego, również w sferze 

socjalnej. Przekazywanie pomocy socjalnej jest poniżające zarówno dla beneficjentów, jak i dla urzędników 

obsługujących system. Pomoc oferowana w formie rzeczowej jest przejawem ograniczenia swobody w zakresie jej 

rozdysponowania. Zdaniem Friedmana, w długiej perspektywie beneficjentami skomplikowanego systemu pomocy 

socjalnej są w rzeczywistości nie osoby jej potrzebujące, ale urzędnicy piastujący stabilne i dobrze płatne miejsca 

pracy419. Pewnym ewenementem wydaje się zatem być propozycja ujemnego podatku dochodowego (NIT) zgłoszona 

przez neoliberała. Zgodnie z koncepcją NIT pracownicy uzyskujący dochody poniżej określonego minimum 

uzyskiwaliby niemal automatycznie dodatkowe świadczenie. Argumentem przemawiającym za wdrożeniem NIT było 

dążenie ograniczenia roli od administracji publicznej420. Milton Friedman był również przeciwnikiem rozbudowanego 

systemu ubezpieczeń emerytalnych. Jak argumentował: „obywatel Stanów Zjednoczonych zmuszany przez przepisy 

prawa do odkładania dziesięciu procent swoich przychodów na poczet emerytury (tymi pieniędzmi zarządza państwo) 

jest pozbawiany odpowiedniej części swojej wolności osobistej”421.  

 Friedrich A. Hayek, zwolennik wolności jednostki i spontanicznie kształtującego się ładu gospodarczego 

i ograniczenia roli państwa w gospodarce w wyjątkowych sytuacjach dopuszczał aktywność państwa w zakresie ochrony 

ubogich i dotkniętych nieszczęściem, działalności w zakresie opieki zdrowotnej i edukacji. Krytykował przy tym 

nadmierną opiekuńczość państwa i sposób jej realizacji. „Naszym problemem są tutaj nie tyle cele, ile metody działania 

państwa”422. Inicjatywy państwa w sferze socjalnej stanowią bowiem zagrożenie dla wolności. Realizacja świadczeń na 

rzecz mniej zamożnej części społeczeństwa prowadzi do powstania przymusu i roszczeń państwa do wyłącznych praw w 

niektórych dziedzinach, a każda interwencja państwa może zakłócić samoczynny proces ustalana cen przez rynek. 

Fridrich A. Hayek akceptował wyłącznie państwową ochronę członków społeczeństwa przed skrajną biedą oraz troskę o 

zapewnienie minimum utrzymania dla wszystkich. Próby wyrównywania poziomu życia i redystrybucji dóbr pomiędzy 

członków społeczeństwa uznawane były za godzące w wolność, niesprawiedliwe społecznie, krzywdzące ludzi zdolnych 

i ambitnych423. 

 Radykalne podejście do liberalizmu w rozwiązywaniu problemów społecznych było i to już w latach 30. XX wieku 

poddane krytyce. Papież Pius XI w encyklice Quadragesimo Anno wyraźnie stwierdził, że nadmierny liberalizm 

gospodarczy „okazał się niezdolny do sprawiedliwego rozwiązania kwestii społecznej”424. Również współczesne 

oczekiwania społeczne odnośnie do roli państwa powodują, że doktryna neoliberalna uległa wyraźnej dewaluacji i nie 

rozwiązuje w pełni problemów socjalnych, a nawet gospodarczych425. 

3. Zasady polityki społeczna w ordoliberalnej myśli ekonomicznej 

 Wady neoliberalnych rozwiązań skłaniają do zwrócenia szczególnej uwagi na ordoliberalizm. Porządek gospodarczy 

oparty na zasadach ordoliberalnych był źródłem sukcesów niemieckiej gospodarki w latach 1948-1966. Niemiecki 

ordoliberalizm – ukształtowany poglądami Wilhelma Röpke, Waltera Euckena, Franza Böhma, Ludwiga Erharda i 

Alfreda Müllera-Armacka – jest przeciwieństwem gospodarczego braku odpowiedzialności, nieporządku, chaosu i 

anarchii426. Wszelkie zdarzenia gospodarcze podlegają zasadom wolnorynkowym, jednak w warunkach pełnej 

konkurencji ład gospodarczy zapewniają ustanowione przez państwo normy konstytuujące i regulujące. Wysoka 
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użyteczność doktryny ordoliberalnej jest wynikiem nie tylko konkurencyjnego ładu gospodarczego, poszanowania 

własności prywatnej i zapewnienia bezpieczeństwa, w tym ochrony przed totalitaryzmem427, ale również przyjętym 

zasadom życia społecznego: wolności, odpowiedzialności, sprawiedliwości, równości, subsydiarności, solidarności 

i promocji przedsiębiorczości. Wolność – rozumiana przez ordoliberałów jako „wolność do” – i odpowiedzialność 

społeczna człowieka odgrywa w ordoliberalizmie fundamentalną rolę. Wolność oznacza prawo człowieka do 

samodzielnego decydowania o jego egzystencji i jest nierozerwalnie związana z odpowiedzialnością, bowiem: „wolność 

bez poczucia więzi i odpowiedzialności prowadzi do wynaturzenia i chaosu”428. Wolność jednak nie oznacza dowolności 

działania i nie uwalnia człowieka od stosowania powszechnie przyjętych reguł. Wolność nie może istnieć bez 

respektowania zasad moralnych, bez których staje się niewolą429. 

 Społeczna gospodarka rynkowa (SGR) nie unika podejmowania problemów społecznych, łączy dbałość 

o funkcjonowanie gospodarki rynkowej z działaniami na rzecz poprawy sytuacji osób najuboższych. Zawiera się ona 

w słowach Alfreda Müllera-Armacka: „sensem społecznej gospodarki rynkowej jest zasada wolności na rynkach 

powiązana ze społecznym wyrównaniem”430. Sposobu rozwiązania problemu nierówności dochodowych SGR szuka „nie 

tyle w wydatkach socjalnych państwa, ile w solidaryzmie społecznym, który ma polegać na powszechnym zrozumieniu 

potrzeby zapewnienia godnych warunków życia wszystkim obywatelom”431. 

 Dla Waltera Euckena kwestie społeczne były jednym z głównych wyzwań, których przezwyciężenie jest niemożliwe 

bez pomocy polityki gospodarczej. „Bezpieczeństwo socjalne i sprawiedliwość społeczna są wielkimi wyzwaniami czasu. 

Od początku uprzemysłowienia kwestia społeczna coraz bardziej przekształcała się w kluczowe zagadnienie ludzkiej 

egzystencji. Ma ona ogromną siłę historyczną, wobec czego myślenie i działanie muszą być ukierunkowane w pierwszym 

rzędzie na jej rozwiązanie”432. Cele socjalne można osiągnąć poprzez ustanowienie zasad porządku konkurencyjnego, 

tzw. Ordnungspolitik. Dopiero w sytuacji, kiedy polityczne teorie regulacyjne okazują się niewystarczające, dopuszczalne 

jest wprowadzenie specjalnej polityki społecznej433. 

 Walter Eucken w swoich poglądach na temat polityki socjalnej wyraźnie różnił się kanclerza Otto von Bismarcka, 

którego rozwiązania socjalne uznawał za łagodzące ex post powstałe problemy. Lepsze rezultaty, Zdaniem Waltera 

Euckena, przynosi polityka ex ante – polegająca za zapobieganiu pojawiającym się trudnościom434. Zdaniem Waltera 

Euckena: „podnoszenie płac, zapobieganie wypadkom w zakładach pracy albo tworzenie instytucji dobroczynnych jest 

wprawdzie słuszne, ale niewystarczające... Pewne formy polityki społecznej mogą bowiem spowodować, że człowiek 

znajdzie się w niegodnym go położeniu”435. A przecież – co podkreślił już w XIII św. Tomasz z Akwinu – godność czyni 

z człowieka osobę. Dzięki godności człowiek jest wolny, realizuje indywidualny cel życia436. Współcześnie odwołanie 

do godności można znaleźć w najważniejszych dokumentach państwowych. Na przykład w Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej zawarte jest stwierdzenie, że: „przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw 

człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”437. 

Podobnie, art. 1 Ustawy zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec stanowi, że: „godność ludzka jest nienaruszalna. Jej 

poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem wszelkiej władzy państwowej”438. 

 Polityka socjalna, zdaniem ordoliberałów, nierozerwalnie związana jest z polityką gospodarczą. Walter Eucken 

dowodził, że kiedy realizuje się założenia polityki gospodarczej, jednocześnie wykonywane są zadania z zakresu polityki 

społecznej. W polityce gospodarczej nie ma bowiem czegoś, co nie miałoby znaczenia społecznego, gdyż istnieje 

nierozerwalny związek między polityką gospodarczą a polityką socjalną439. Podobne poglądy prezentował Ludwig 

Erhard, według którego system społeczny składa się z dwóch wzajemnie uzupełniających się części: 

 ze zorientowanej społecznie polityki gospodarczej zabezpieczającej potrzeby socjalnie większości członków 

społeczeństwa, 

                                                 
427 W. Eucken, Podstawy polityki gospodarczej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005, s. 296 i 358. 
428 L. Erhard, Wohlstand für Alle, Econ-Verlag, Düsseldorf 1964, s. 214. 
429 W. Röpke, Wirrnis und Wahrheit. Ausgewählte Aufsätze, Erlenbach-Zürich, Stuttgart 1962, s. 8. 
430 B. Fiedor, Ekologiczny wymiar rozwoju trwałego a koncepcja społecznej gospodarki rynkowej, w: Ład 

gospodarczy a współczesna ekonomia, red. P. Pysz, A. Grabska, M. Moszyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2014, s. 219. 
431 Z. Sadowski, Refleksje o roli państwa w gospodarce, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. 

Sectio H, Oeconomia” 2004, nr 38, s. 21. 
432 W. Eucken, Podstawy..., op. cit., s. 41. 
433 Ibidem, s. 352-358. 
434 P. Pysz, Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, PWN, Warszawa 

2008, s. 79. 
435 W. Eucken, Podstawy…, op. cit., s. 353. 
436 J. Wroceński, Godność osoby ludzkiej podstawą prawa do wolności religijnej, „Prawo Kanoniczne” 2016, nr 

3, s. 6-7. 
437 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483 ze zm., art. 30. 
438 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23.05.1949, BGBl. 1949 S. 1, Art. 1. 
439 K. Górka, M. Łuszczyk, A. Thier, Ujemny podatek…, op. cit., s. 68. 



 z finansowanej ze środków publicznych socjalnej opieki państwa oferowanej osobom niemogącym pracować440. 

 Rolę ordoliberalnej polityki gospodarczej w rozwiązywaniu problemów społecznych zwięźle charakteryzuje 

sentencja: „Gute Wirtschaftspolitik ist die beste Sozialpolitik”. Dla Ludwiga Erharda celem polityki gospodarczej jest 

ogólny dobrobyt, a osiągnięcie konkretnych wielkości makroekonomicznych było dla niego mniej istotne niż 

doprowadzenie do takiej transformacji struktury gospodarczej, która pozwoliłaby na niwelowanie różnic dochodowych 

oraz godne życie całego społeczeństwa441. Działalność Ludwiga Erharda ukierunkowana była na „ukształtowanie takiego 

ładu gospodarczego, który zapewni dobrobyt coraz szerszym warstwom naszego społeczeństwa”442. Poprzez powszechne 

zapewnienie siły nabywczej zamierzał przezwyciężyć dotychczasową strukturę socjalną społeczeństwa, charakteryzującą 

się występowaniem niewielkiej bogatej warstwy wyższej oraz bardzo licznej biednej warstwy proletariackiej443. 

 Ograniczeniu nierówności społecznych miało sprzyjać budowanie klasy średniej, rozumianej jednak jako tej warstwy 

społecznej, która jest skłonna przejąć, w poczuciu własnej odpowiedzialności, obowiązek zapewnienia swojej 

egzystencji. Cechami klasy średniej są: odpowiedzialność i odwaga istnienia w wolnym społeczeństwie i wolnym 

świecie444. Zdaniem Erharda klasa średnia powinna być podstawą ustroju społecznego i obowiązującego systemu 

wartości, którego zachowanie zależy od utrzymania przez tę klasę dominującej pozycji w społeczeństwie445. Pełne 

zatrudnienie, które jest źródłem dobrobytu społeczeństwa, jak argumentował Erhard, to „sytuacja, w której każdy 

poszukujący pracy, znajduje ją i ta praca pozwala mu osiągać przychody zaspokajające jego potrzeby życiowe”446. 

 Jednocześnie Ludwig Erhard był przeciwnikiem ingerencji państwa w rynkowy podział dochodów. Redystrybucja 

dochodów i państwowe działania w tym zakresie są powodem narastania konfliktów i napięć społecznych447. 

Skuteczniejszym narzędziem rozwiązywania konfliktów i sprzeczności społecznych stanowiła w jego ocenie jedność 

polityki gospodarczej i socjalnej, tworzenie ładu gospodarczego sprzyjającego konkurencji. 

 O ile dla Waltera Euckena polityka społeczna stanowiła drugorzędną rolę w porównaniu z polityką konkurencji, tak 

dla Wilhelma Röpkego była jej lustrzanym odbiciem. Kwestie socjalne należały do grupy problemów 

pozaekonomicznych. Cel właściwie rozumianej polityki społecznej widział on we wzmocnieniu pozycji rodzin 

i społeczności. Podobnie, jak Walter Eucken i pozostali ordoliberałowie, Wilhelm Röpke postrzegał politykę społeczną 

jako nieodłączny element polityki gospodarczej448. Według Röpkego polityka społeczna, a zarazem gospodarcza ma 

swoje źródła w idei sprawiedliwości społecznej, jednak nie należy jej opierać na „fałszywym rozumieniu sprawiedliwości 

społecznej sprowadzającej ją do realizacji idei równości”449, ale na promowaniu własności prywatnej i partycypacji 

społeczeństwa w życiu gospodarczym450. Istotna, z punktu widzenia polityki społecznej, sprawiedliwość nie może 

polegać na realizacji przez państwo funkcji redystrybucyjnej i budowie państwa opiekuńczego. Sprawiedliwości 

społecznej nie można jednak utożsamiać z równością. Już w XIII wieku św. Tomasz z Akwinu zauważył, że zadaniem 

sprawiedliwości jest oddać każdemu, co mu się należy, natomiast oddawać równo nierównym sprzeciwia się 

sprawiedliwości451. Powszechność i bezwarunkowość świadczeń socjalnych zniechęca do aktywności zawodowej i 

podejmowania przez obywateli odpowiedzialności za siebie i bliskich. Nadmierna redystrybucja dochodów i transfery 

socjalne zakłócają ponadto funkcjonowanie wolnego rynku oraz utrudniają sektorowi prywatnemu, z uwagi na wzrost 

popytu na pieniądz, dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania. 

4. Rola wolnorynkowego państwa w rozwiązywaniu problemów społecznych 

 Zaangażowanie państwa w politykę społeczną w ostatnim stuleciu uległo rewolucyjnym zmianom. Istotnie wzrosła 

rola państwa, którego odpowiedzialność pierwotnie sprowadzała się wyłącznie do podstawowych kwestii społecznych, 

by ostatecznie przybrać postać państwa składającego się z instytucji wytwarzających oraz odpowiedzialnych za podział 
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dóbr i usług stanowiących o poziomie dobrobytu społeczeństwa452. Ciążący na państwie obowiązek troski o potrzeby 

życiowe obywateli, przy jednoczesnej możliwości stanowienia norm prawnych oraz stosowania sankcji w przypadku ich 

nieprzestrzegania, daje państwu rolę głównego organizatora polityki społecznej453. 

 Zgodnie z art. 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej „społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności 

działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi 

podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej”454. W myśl konstytucyjnej zasady polska gospodarka winna 

działać na zasadach swobody rynkowej, ale w ramach ustalonych reguł porządku gospodarczego. Za ich stworzenie 

odpowiedzialne jest państwo, które powinno zapewnić możliwość sprawnego funkcjonowania gospodarki przy 

jednoczesnym zagwarantowaniu społeczeństwu samodzielnego i godnego życia połączonego z ponoszeniem 

odpowiedzialności za siebie i rodzinę.  

 Społeczny aspekt porządku gospodarczego przejawiać się powinien w przeciwdziałaniu nierównościom dochodowym 

i wykreowaniu instytucji, których zadaniem jest zapewnienie solidarności społecznej. Rolą państwa jest tworzenie 

porządku społecznego oraz prowadzenie polityki mającej na celu ograniczenie bezrobocia i wspieranie osób znajdujących 

się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej455. Rozwiązanie wszelkich kwestii społecznych musi łączyć się z 

zapewnieniem praw wolnościowych, zgodnie z którymi gospodarstwa domowe, na podstawie własnych planów, kierują 

procesem gospodarczym. Rolą państwa jest zaś kształtowanie form, w ramach których przebiegają te procesy i ich 

kontrolowanie456. 

 Państwo w społecznej gospodarce rynkowej powinno opierać swoje działania na trzech ogólnych zasadach: 

społecznej, stabilizacji i konkurencji. Zasada społeczna polega na aktywnym udziale państwa w podziale dochodów 

i zagwarantowaniu najbiedniejszym członkom społeczeństwa godnego funkcjonowania. Realizacja tej zasady następuje 

poprzez regulację płac, transfery społeczne i wszelkiego rodzaju świadczenia. Zasada stabilizacji obejmuje działania 

związane z polityką konkurencji, ograniczające wahania koniunkturalne i wyrażające się w trosce o pełne zatrudnienie. 

Natomiast zgodnie z zasadą konkurencji, państwo powinno aktywnie wspierać konkurencję, niedopuszczając do 

koncentracji i monopolizacji procesów gospodarczych, których efektem mogłoby być zakłócenie funkcjonowania 

rynku457. 

Uwagi końcowe 

 Historyczne procesy rozwoju gospodarczego wykreowały państwo działające na zasadach wolnorynkowych do roli 

podmiotu polityki społecznej. Państwo pełni funkcję socjalną, rozumianą jako zdolność do podejmowania decyzji 

wywołujących skutki w sferze zaspokajania potrzeb społecznych, łagodzenia konfliktów oraz tworzenia warunków 

postępu społecznego. Realizowanie wymienionych funkcji stało się przyczyną powstania relacji władza – społeczeństwo, 

gdzie to ostatnie oczekuje, a niekiedy wręcz żąda od państwa i jego organów zapewnienia coraz lepszego życia. 

Głównymi celami działalności socjalnej współczesnego państwa jest zaspokojenie co najmniej podstawowych potrzeb, 

ograniczenie poczucia zagrożenia i niepewności ekonomiczno-społecznej, promowanie dobrobytu społecznego oraz 

kształtowanie i rozwijanie wspólnotowej solidarności. 

 Nieodzownym warunkiem efektywnej polityki społecznej jest gospodarka rynkowa, której sprawność determinuje 

skuteczną pomoc najsłabszym. Błędem jest ograniczać wsparcie państwa do bezwarunkowej redystrybucji części 

dochodu narodowego. Zgodnie z zasadami ordoliberalizmu należy stworzyć warunki do samodzielnego podjęcia 

odpowiedzialności za zaspokojenie własnych potrzeb. Nadmierna i bezwarunkowa opiekuńczość państwa nie sprzyja 

aktywności ekonomicznej społeczeństwa, prowadzi do osłabienia finansów publicznych, zakłócenia funkcjonowania 

gospodarki. Niestety, taki model wsparcia społeczeństwa jest realizowany, gdy w politycznych kalkulacjach ważniejszy 

staje się wynik najbliższych wyborów niż los przyszłych pokoleń. 
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