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ROZWÓJ NAUK EKONOMICZNYCH 
– UJĘCIE HISTORYCZNE I WSPÓŁCZESNOŚĆ

W dniu 13 kwietnia 2010 roku w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie odbyła się druga ogólnopolska konferencja, zorganizowa-
na przez Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie wspólnie z Komitetem
Ekonomiki Rolnictwa PAN oraz Wydawnictwem Wieś Jutra, poświęcona problema-
tyce rozwoju nauk ekonomicznych. Była ona kontynuacją konferencji pt. Badania 
w naukach ekonomicznych i rozwój kadr – problemy metodologiczne, merytoryczne
oraz formalno-prawne, która odbyła się w kwietniu 2009 roku i cieszyła ogromnym
zainteresowaniem, bowiem uczestniczyło w niej ponad 200 osób z różnych wydzia-
łów SGGW oraz ośrodków naukowych (uczelni i instytutów naukowych) z całej Polski.
Celem drugiej konferencji było przedstawienie ważniejszych problemów związanych
z rozwojem myśli ekonomicznej w ujęciu historycznym, omówienie niektórych nur-
tów i metod stosowanych współcześnie w badaniach ekonomicznych, a także wymia-
na poglądów w zakresie rozwoju nauk ekonomicznych, w szczególności ekonomiki
rolnictwa. 

Pierwszy referat, pt. Drogi i bezdroża myśli ekonomicznej (z historii myśli ekono-
micznej), przedstawił prof. dr hab. Wacław Stankiewicz, który w swoim wystąpie-
niu podjął próbę określenia kondycji współczesnej myśli ekonomicznej. Przy zasto-
sowaniu ujęcia historycznego, tj. wybranych zagadnień z poszczególnych epok powszech-
nej myśli ekonomicznej, referent dokonał przede wszystkim przeglądu relacji między
państwem i naukami ekonomicznymi. Jego zdaniem, powszechna myśl ekonomicz-
na nadal rozwija się dynamicznie, a przyspieszenie postępu technicznego i globaliza-
cja tworzą kolejne wyzwania. Jednakże ciągle pojawia się problem nie nadążania nauk
ekonomicznych za celami etycznymi i politycznymi. Prof. W. Stankiewicz prognozo-
wał, że jeszcze w XXI wieku zaistnieje kryzys związany z nowym podziałem świata
między supermocarstwa, które sięgną także po broń gospodarczą. Zdaniem profeso-
ra, polska myśl ekonomiczna znajduje się w trudnej sytuacji, co w dużej mierze wy-
nika z uwarunkowań historycznych. Likwidacja suwerenności państwowej i gospodar-
cza służba dla władzy nie sprzyjały tworzeniu wielkiej teorii. Także współcześnie, tra-
dycja nadawania mężom stanu roli inspiratorów i realizatorów programu konkretnej
doktryny jest wciąż żywa. Nauczanie historii myśli ekonomicznej zostało zepchnięte
na margines, co nie pomaga w podniesieniu jej rangi. 

W referacie drugim, pt. Współczesne teorie ekonomiczne, prof. dr hab. Ryszard
Bartkowiak z Katedry Teorii Systemu Rynkowego Szkoły Głównej Handlowej w War-



szawie podjął się uporządkowania nurtów współczesnej myśli ekonomicznej. Zdaniem
referenta, współczesne olbrzymie zróżnicowanie gospodarki światowej sprawia, że nie
można wskazać takiej teorii ekonomicznej, która stanowiłaby paradygmat ekonomii.
Profesor dokonał klasyfikacji nurtów, w której jako kryterium podziału wykorzystał
stopień zamożności społeczeństw. Podkreślił, iż w opisie gospodarki rynkowej (zamoż-
nej) dominuje ekonomia klasyczno-neoklasyczna i ekonomia keynesowska. Jednak wy-
stępowanie ubóstwa oraz możliwość pojawienia się przyrodniczej granicy wzrostu 
w gospodarce światowej sprawiają, iż znaczenia nabierają takie teorie ekonomiczne,
jak: nowa geografia ekonomiczna, nowa historia gospodarcza oraz nowa ekonomia in-
stytucjonalna. Dzięki połączeniu ekonomii instytucjonalnej i nauk przyrodniczych po-
jawiła się ewolucyjna teoria ekonomiczna, w której duże znaczenie przypisuje się za-
sadzie ludnościowej Malthusa i teorii Darwina. Zasada ludnościowa Malthusa jest istot-
nym elementem ekonomii rozwoju, która porusza problemy ubogich gospodarek (ro-
zumianych jako gospodarki w stosunkowo niewysokim stopniu rynkowe). W przeko-
naniu profesora, gospodarka światowa coraz silniej dzielić się będzie na zamożne cen-
trum i ubogie peryferie, co utrudnia, a wręcz uniemożliwia wyjaśnianie zjawisk jed-
ną teorią ekonomiczną.

Kolejnym referentem był prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz z Instytutu Filo-
zofii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,
który rozważał zagadnienia krytycyzmu i dogmatyzmu w ujęciu historycznym.
Stwierdził, że nauce służył zarówno określony rodzaj krytycyzmu, jak i dogmatyzmu.
Wskazywał, iż występujące w tym procesie prawidłowości zawsze wymagają odwo-
łania się do określonych tradycji i okoliczności historycznych. Profesor przedstawił
przykłady krytycyzmu i dogmatyzmu: od starożytnych, przez ujęcia epoki odrodze-
nia, aż do nowożytności. Zazwyczaj radykalnemu krytycyzmowi towarzyszył dosyć
radykalny dogmatyzm, a łagodnemu krytycyzmowi łagodny dogmatyzm, co w efek-
cie dobrze służyło nauce oraz przyczyniało się do narodzin nowoczesnych dyscyplin
naukowych, w tym i ekonomii jako nauki.

Prof. dr hab. Rudolf Michałek z Katedry Inżynierii Rolniczej i Informatyki Uniwer-
sytetu Rolniczego w Krakowie przedstawił referat pt. Wolność a odpowiedzialność
uczonego, poświęcony ważnym zagadnieniom z obszaru dobrych obyczajów w na-
uce, postępowaniu etycznym. Profesor podkreślał, że zadaniem nauki jest poszuki-
wanie prawdy i tworzenie wiedzy o otaczającej rzeczywistości. Środowisko nauko-
we powinno dbać o stwarzanie warunków społecznych i międzyludzkich najbardziej
sprzyjających twórczości naukowej, a przede wszystkim wychowaniu młodych na-
ukowców. Wskazywał, że granice wolności są niewspółmiernie szersze w środowi-
sku naukowym, co w ocenie moralnej wymaga stosowania zaostrzonych standardów
etycznych, bowiem wybitne walory umysłowe zwiększają równocześnie szansę ro-
zeznania, a zatem i zakres odpowiedzialności etycznej. Naturą człowieka jest pragnie-
nie wolności i swobody w podejmowaniu decyzji. Wolność uznaje się za podstawo-
wą kategorię o fundamentalnym znaczeniu w filozofii, teologii, psychologii, ekono-
mii i polityce, a także w prawie. Przez pojęcie wolności rozumie się idealną sytuację
braku przymusu, podejmowania decyzji i działania w sposób absolutnie niezdetermi-
nowany, w zgodzie z własnymi popędami i własną wolą. Profesor podkreślał jednak,
że granicą wolności człowieka jest nienaruszalność wolności drugiego człowieka. 
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Wymagania etyczne w stosunku do uczonego są znacznie wyższe w porównaniu
z przeciętnym człowiekiem, bowiem wynika z nich odpowiedzialność za wybór tema-
tu badawczego, wierność wobec własnych przekonań, wybór dróg poznania, własny
rozwój, a także obowiązek nauczania następców. Profesor podkreślał, że przy trudnych
decyzjach i etycznych wątpliwościach najważniejsza jest odpowiedzialność uczone-
go względem prawdy, bowiem etyka jest funkcją czasu, miejsca i posiadanej wiedzy.

W dalszej części konferencji prof. dr hab. Bolesław Borkowski z Wydziału Zasto-
sowań Informatyki i Matematyki SGGW zaprezentował referat przygotowany wspól-
nie z dr. hab. Stanisławem Stańko, prof. SGGW z Wydziału Nauk Ekonomicznych
SGGW, dotyczący wykorzystania oraz stosowania stacjonarnych i dynamicznych mo-
deli ekonometrycznych w badaniach ekonomicznych w Polsce. W wystąpieniu zapre-
zentowano etapy postępowania w procesie budowy modeli ekonometrycznych oraz kwe-
stie interpretacji otrzymanych wyników. Szczegółowo omówiono problemy oraz naj-
częściej pojawiające się błędy i niebezpieczeństwa wynikające z mechanicznego po-
dejścia w zakresie doboru i selekcji cech, wyboru postaci analitycznej modelu, oceny
i interpretacji stopnia dopasowania modelu do danych empirycznych oraz merytorycz-
nej i formalnej weryfikacji otrzymanych wyników. Podkreślenia wymaga fakt, że mo-
dele stabilne w krótkim czasie, nie zachowują stabilności w długim okresie. 

Następny referat, na temat Modelowanie makroekonomiczne za pomocą modeli rów-
nowagi ogólnej – na przykładzie regionalnego modelu dla Polski RegPOL, przedsta-
wiła dr Katarzyna Zawalińska z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Autorka
zaprezentowała na przykładzie modelu RegPOL, w jaki sposób regionalne modele rów-
nowagi ogólnej można zastosować do oceny rozwoju ekonomicznego. Modele regio-
nalne, aczkolwiek mają mankamenty, jednak bardzo dobrze sprawdzają się w ocenie
polityki i jej wpływu na całość gospodarki, nie tylko na wybrany sektor (rolny). Ca-
łościowe ujęcie gospodarki w takim modelu sprawia, że staje się on użytecznym na-
rzędziem do ewaluacji różnego rodzaju interwencji, prognozowania jej rezultatów i róż-
norakich oddziaływań. Ewaluacja wielu działań w różnych obszarach, z uwzględnie-
niem wzajemnego wpływu poszczególnych instrumentów, wymaga właśnie zastoso-
wania modeli równowagi ogólnej, czyli modeli całościowo ujmujących gospodarkę 
i powiązania między sektorami.

Ostatni referat pt. Udział w realizacji projektów europejskich jako szansa popra-
wy warsztatu metodycznego naukowców polskich wygłosił prof. dr hab. Edward Ma-
jewski z Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Prelegent przedstawił
wyniki badań ankietowych z zastosowaniem wzorca analizy SWOT przeprowadzonych
na próbie 17 pracowników naukowych reprezentujących nauki ekonomiczno-rolnicze,
wskazując zgłoszone przez ankietowanych korzyści i szanse oraz osobiste koszty i za-
grożenia. Z badań wynika, że wśród podstawowych korzyści młodzi naukowcy wy-
mieniali możliwość doskonalenia warsztatu naukowego i nawiązywanie kontaktów 
z naukowcami z zagranicznych ośrodków naukowych, zaś inspiracje wynikające z pra-
cy w projektach zagranicznych i perspektywy kontynuowania współpracy w przyszło-
ści traktowali jako najważniejsze szanse. Konflikty z obowiązkami rodzinnymi i z in-
nymi obowiązkami zawodowymi to najsilniej podkreślane osobiste koszty i zagroże-
nia. Korzyści i szanse jednak wyraźnie przeważały nad kosztami i zagrożeniami, z cze-
go należy wnosić, że uczestnictwo w projektach badawczych jest bez wątpienia klu-
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czowym czynnikiem w rozwoju zawodowym młodych pracowników naukowych,
zwłaszcza zaangażowanie w działalność badawczą w ramach międzynarodowych pro-
jektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Za szczególnie cenne efekty uczest-
nictwa w międzynarodowych projektach badawczych uznawano doskonalenie warsz-
tatu naukowego przez nabytą wiedzę metodyczną i obserwacje dotyczące organizacji
dużych projektów badawczych, a także nawiązanie kontaktów z naukowcami z róż-
nych europejskich i pozaeuropejskich ośrodków naukowych. Podkreślano także, że 
z punktu widzenia zmniejszenia kosztów, ważnym zadaniem instytucji naukowych jest
udzielenie niezbędnego wsparcia organizacyjnego i ogólna poprawa warunków uła-
twiających zaangażowanie się młodych pracowników nauki w badania realizowane 
w międzynarodowych projektach. Od indywidualnych sukcesów naukowych zależy
bowiem w dużej mierze rozwój poszczególnych dyscyplin, a więc pozycja nauki pol-
skiej w międzynarodowym środowisku naukowym.

W dyskusji prof. Andrzej Czyżewski wskazywał, że na szczęście ekonomia jest
dyscypliną wiedzy niedoskonałą, co sprawia, że nadal istnieją zagadnienia nie do koń-
ca rozpoznane, a wciąż pojawiają się nowe. Czasami koncepcje naukowe „na siłę”
próbuje się wdrażać do gospodarki, a zatem przechodzi się do polityki, co często ma
niezbyt korzystny wpływ na nauki ekonomiczne. 

Zdaniem dr hab. Marii Parlińskiej, spotkanie specjalistów z różnych dziedzin na-
uki umożliwia wymianę poglądów z różnych punktów widzenia, co jest cenną inspi-
racją i stwarza nowe możliwości. 

Prof. dr hab. Henryk Runowski podkreślał, że nieuprawnione jest tworzenie teo-
rii dla samej teorii. W nauce szczególnie ważne jest postępowanie zgodnie z zasada-
mi etyki,  stosowanie modeli, rozumianych jako uproszczenia rzeczywistości odpo-
wiadające prawdzie, powinno zawsze służyć lepszemu poznaniu zjawisk. 

Prof. dr hab. Franciszek Tomczak podniósł kwestie wyżywienia ludności na świe-
cie, wskazując konieczność poszukiwania paradygmatu nauk ekonomiczno-rolniczych.
Problem niedożywienia i głodu ciągle nie jest rozwiązany, chociaż występują nadwyż-
ki produkcji żywności. Świat wydaje ogromne środki finansowe na prowadzenie re-
wolucji i wojen, a jednocześnie brakuje środków na żywność, leki czy edukację dzie-
ci w wielu regionach świata. To bardzo trudno zrozumieć, a jeszcze trudniej wyjaśnić
na bazie teorii ekonomii. Odpowiedź – zdaniem profesora – wymaga najpierw zrozu-
mienia, kim jest człowiek w wieloaspektowym ujęciu, a nie wyizolowanym i rozpa-
trywanym jednostkowo przez politykę, gospodarkę itd.

Kolejny dyskutant – dr inż. Ludwik Wicki – podkreślał wagę zbierania danych,
dokonywania analiz, wykonywania badań przy rozsądnym udziale metod ekonome-
trycznych, w nawiązaniu do niebezpieczeństw i błędów mechanicznego stosowania,
wskazywanych przez profesora B. Borkowskiego. W karierze naukowej można pró-
bować zarówno zanegować dogmatyczną teorię, jak również zaproponować własne
rozwiązanie problemu badawczego – badacz staje przed wyborem, co zrobić. I wła-
śnie to jest trudne, ale jednocześnie rodzi ciekawość i fascynację – tak cenne w ka-
rierze naukowej. 

Jako ostatni głos w dyskusji zabrał prof. Wacław Stankiewicz, który w swojej wy-
powiedzi stwierdził, iż współczesna egzystencja jest pod niebywałą presją czasu. 
A w takiej sytuacji ważne jest, aby ludzie chcieli ze sobą rozmawiać; mówić tak, aby
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innych zachęcić do rozmowy, co – wydaje się – udało się osiągnąć na tej konferen-
cji. Drugi aspekt podniesiony przez profesora to konieczność pokory, której powin-
ni się wszyscy nauczyć, by nie pojawił się grzech pychy w pracy naukowej; dążenie
do prawdy i mówienie prawdy.

Zdaniem prof. B. Klepackiego, podsumowującego dyskusję, należy korzystać z do-
tychczasowych osiągnięć naukowych i na nich budować dalszą wiedzę. W szczegól-
ności w przygotowywanych publikacjach trzeba dbać o metodykę badawczą, z uwzględ-
nieniem metod ekonometrycznych i naukowych osiągnięć krajowych oraz zagranicz-
nych. Kariera naukowa pod presją czasu wymaga intensywnej nieustannej pracy, ale
niestety, bez gwarancji odniesienia sukcesu, czego należy mieć świadomość. Czasy
są turbulentne, a wartością naukowca są dzieła, które stworzył, i uczniowie, których
ukształtował jako następców.

Konferencja wykazała, jak ważna i bardzo potrzebna środowisku ekonomistów jest
interdycyplinarna wymiana wiedzy z udziałem wysokiej klasy specjalistów, mających
osiągnięcia i bogaty dorobek. Na podkreślenie zasługuje również znaczenie wiedzy
historycznej w rozwoju ekonomii oraz współczesnych nurtów w myśli ekonomicz-
nej na świecie. Spotkanie było okazją do integracji środowiska ekonomistów z róż-
nych ośrodków naukowych, a także do wymiany poglądów z reprezentantami innych
pokrewnych dyscyplin, z których dorobku korzystają nauki ekonomiczno-rolnicze. 

Anna Grontkowska

Kronika 173


