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Wstęp

 Paradygmat jest jednym z wiodących, a jednocześnie najbardziej elastycz-
nym kanonem naukowym. Zapewnia utrzymanie określonej tradycji naukowej 
w danej dziedzinie wiedzy i wskazuje sposób postrzegania przedmiotu zaintere-
sowania na każdym poziomie i etapie badań naukowych. Przez pewien okres 
w ekonomii nie mówiono o paradygmacie, ponieważ całą dyscyplinę naukową 
budowano przez pryzmat relacji między popytem i podażą. Badania wychodzące 
poza te relacje były traktowane jako nieekonomiczne. W ostatnich dziesięciole-
ciach coraz częściej podejmuje się badania pod „rządami” paradygmatów innych 
niż paradygmat ekonomii głównego nurtu. Dotyczy to także ekonomii zrówno-
ważonego rozwoju.
 Zmiana paradygmatu ekonomii wywołuje potrzebę precyzyjnego określenia 
pozostałych kanonów decydujących o naukowości opracowania. Wynika to z fak-
tu, że nowy paradygmat zmienia punkt widzenia przedmiotu dociekań i badań 
naukowych. Pojawia się wiele pytań, na które trzeba znaleźć odpowiedź. Dotyczy 
to głównie opracowań dotyczących ekonomii zrównoważonego rozwoju. W tym 
obszarze badawczym pojawia się wiele prac „nijakich” lub eklektycznych meto-
dologicznie. Szczególnie dotyczy to opracowań cząstkowych, zamieszczonych 
w materiałach i monogra iach konferencyjnych. W takich opracowaniach prze-
ważnie problemy zrównoważonego rozwoju są opisywane i analizowane z punk-
tu widzenia ekonomii neoklasycznej. Analiza nowego problemu według „starego” 
paradygmatu na ogół nie wnosi nic wartościowego do teorii ekonomii. O wątpli-
wej naukowości opracowań świadczy skromna lub nijaka prezentacja podejmo-
wanego problemu naukowego, brak odniesienia do dotychczasowych i nowych 
teorii ekonomicznych, brak tezy lub hipotezy, a w niektórych tekstach nawet celu 
pracy, nie wspomina się o relacji między wynikami przeprowadzonej analizy 
a teorią i praktyką gospodarczą. Pomimo metodologicznych niedociągnięć takie 
opracowania są publikowane, ponieważ spełniają pewną rolę informacyjno-po-
znawczą, szczególnie ważną w początkowym stadium rozwoju nowej nauki. 
Trudno jednak je zaliczyć do osiągnięć naukowych, wymaganych przy nadawaniu 
stopni i tytułów naukowych.
 Podstawę rozważań w tym artykule stanowi teza, że kształtowanie nowego 
obszaru nauki, jakim jest ekonomia zrównoważonego rozwoju, musi być mocno 
osadzone w naukowej metodologii. Dowodem na prawdziwość tej tezy jest do-
świadczenie wielu polskich uczonych, którzy w latach 1950-1980 zajmowali się 
tworzeniem ekonomii socjalizmu. Analizując sztandarowe prace z tego okresu1 
trudno się doszukać opisu kanonów, które ukierunkowywały badania ówcze-
snych uczonych. Stąd, zarówno w okresie Polski Ludowej, jak i współcześnie, 
krytykuje się ekonomię socjalizmu za niespójność i niepoprawność metodolo-

1 Patrz między innymi: B. Minc, Ekonomia polityczna socjalizmu, PWN, Warszawa 1963.
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giczną. Nie neguje się natomiast rozwiązań szczegółowych, dokonanych w ra-
mach prowadzonych wówczas badań, między innymi takich jak wkład do teorii 
planowania gospodarczego, rozrachunku ekonomicznego czy ekonomicznej oce-
ny skuteczności narzędzi zarządzania gospodarką.
 W badaniach z zakresu ekonomii zrównoważonego rozwoju na obecnym eta-
pie powiela się ten sam błąd metodologiczny. Opisuje się jakieś zjawisko, mniej 
lub bardziej powiązane z ideą zrównoważonego rozwoju, bez należytego „umo-
cowania” naukowego. Stąd ortodoksyjni ekonomiści twierdzą, że ekonomia 
zrównoważonego rozwoju jeszcze nie jest nauką i poniekąd mają rację. Naukę 
należy tworzyć zawsze i na każdym poziomie rozważań zgodnie z przyjętymi 
 kanonami.
 Celem artykułu jest wskazanie metodologicznych podstaw badań w zakresie 
ekonomii zrównoważonego rozwoju. W opracowaniu podjęto trzy zagadnienia. 
Pierwsze to przypomnienie takich pojęć jak - wiedza naukowa, nauka i kanony 
nauki; na tym tle zostały przedstawione wymogi, które powinny spełniać opraco-
wania naukowe oraz cechy wskazujące na nienaukowy charakter prac. Drugie to 
prezentacja autorskiego schematu prowadzenia badań naukowych, ze szczegól-
nym zaakcentowaniem problemu naukowego, sposobu jego identy ikacji, rozpo-
znania i badania. Trzecie zagadnienie to paradygmat ekonomii zrównoważonego 
rozwoju i przykłady jego wpływu na postrzeganie i rozumienie wybranych kate-
gorii ekonomicznych oraz na otwarcie nowych problemów badawczych.

O nauce i naukowości

 Wiedza jest to odzwierciedlenie w świadomości ludzi zjawisk postrzeganych 
w otaczającej ich rzeczywistości, czyli cech rzeczy, obiektów, procesów i zdarzeń 
oraz zachodzących między nimi relacji. Jest ona wytworem ludzkiej świadomości 
i zmysłowych odczuć utrwalonych w pamięci. W literaturze wyróżnia się kilka 
rodzajów wiedzy. Adept nauki powinien posiąść umiejętność rozróżniania wie-
dzy potocznej i naukowej oraz wiedzy racjonalnej i irracjonalnej. Wiedza potocz-
na jest efektem bezpośredniej, ograniczonej obserwacji i dostępnej, na ogół wy-
rywkowej, informacji; jest więc ogólnikowa, nieprecyzyjna, o małej wiarygodno-
ści i jednoznaczności. Istotę tej wiedzy najlepiej precyzuje stwierdzenie „Tak mi 
się zdaje”. Wiedza naukowa obejmuje zjawiska obserwowalne oraz procesy my-
ślowe. Podaje i uzasadnia mechanizmy, przyczyny i ich skutki w ujęciu teoretycz-
nym i praktycznym, stosując metody, techniki i narzędzia badawcze, które po-
zwalają na sprawdzenie poprawności założeń naukowych i uzyskanych wyników 
badań2. Jej istotę wyraża stwierdzenie „Tak jest”. Nauka zajmuje się tylko wiedzą 
racjonalną.
 Nauka jest de iniowana jako wyspecjalizowana działalność poznawcza, upra-
wiana przez uczonych, zmierzająca do obiektywnego poznania i zrozumienia 

2 J. Apanowicz, Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Wyd. Di in, Warszawa 2005, 
s. 11-12.
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rzeczywistości przyrodniczej, społecznej i gospodarczej oraz do stworzenia 
przesłanek wykorzystania zdobytej wiedzy w celu przekształcenia rzeczywisto-
ści zgodnie z potrzebami człowieka3. Wyodrębnia się pięć funkcji nauki:
• opisywanie (funkcja deskryptywna);
• wyjaśnianie (funkcja eksplanacyjna);
• przewidywanie (funkcja predykcyjna);
• konstruowanie (funkcja projektowa);
• sprawdzanie (funkcja ewaluacyjna)4.
 Z teoretycznego punktu widzenia wszystkie powyższe funkcje są jednakowo 
ważne. Opisywanie zawsze jest początkiem procesu, służy ono wyjaśnianiu 
i przewidywaniu, to zaś projektowaniu nowych rozwiązań. Wyjaśnianie jest od-
mianą rozumowania. Jego istotą jest poszukiwanie przesłanek uzasadniających 
stan rzeczy, który powstał za sprawą określonych przyczyn. Jeżeli problem zosta-
nie pobieżnie opisany, bez należytego wyjaśnienia, to przewidywanie nie będzie 
poprawne, a jeżeli przewidywanie nie będzie poprawne to nowa konstrukcja 
myślowa będzie błędna. W badaniach z zakresu ekonomii zrównoważonego roz-
woju wciąż dominuje opisywanie. Po ćwierć wieku opisywania przyszedł czas na 
upowszechnienie funkcji wyjaśniania, przewidywania i konstruowania. Żadna 
praca opisowa nie powinna stanowić podstawy do nadania stopnia naukowego. 
Autor takiej pracy bowiem nie posiadł umiejętności rozwijania nauki.
 Misją nauki jest tworzenie czegoś nowego. Działanie twórcze ma charakter 
naukowy jeżeli jest realizowane z zastosowaniem kanonów nauki oraz popraw-
nych i właściwych metod badania naukowego.
 Kanony nauki to zbiór zasad o podstawowym znaczeniu dla poznania nauko-
wego i prowadzenia badań naukowych. Do podstawowych kanonów naukowych 
zalicza się: paradygmaty nauki, aksjomaty (pewniki), teorie i teorematy, prawa 
nauki, kategorie naukowe. W tym opracowaniu ograniczono się tylko do przed-
stawienia roli paradygmatu w badaniach nowego obszaru ekonomii.
 Pojęcie paradygmatu określił Thomas S. Kuhn. Wyróżniał on szerokie i wąskie 
jego rozumienie. W ujęciu szerokim paradygmat jest to swego rodzaju matryca, 
kierunkująca nastawienie wszystkich uprawiających daną dziedzinę wiedzy. 
W ujęciu wąskim – jest to wzorzec rozwiązywania problemów w danej dyscypli-
nie naukowej5. Na tej kalce myślowej są budowane de inicje paradygmatu przez 
współczesnych autorów. Istotę tego pojęcia dobrze oddaje de inicja Kazimierza 
Jodkowskiego. Jego zdaniem paradygmat jest to „tradycja badawcza, która niesie 
szereg wskazówek grupie uczonych, w jaki sposób mają podchodzić do zjawisk, 
jak je analizować, jakiego rodzaju efektów oczekiwać, jakie typy eksperymentów 
wykonywać i jakiego zbioru metod używać. Paradygmat wskazuje sposób widze-

3 B. R. Kuc, Funkcje nauki. Wstęp do metodologii, Wydawnictwo TPM, Warszawa 2012, s. 20.
4 Słabości metodologiczne nauk o zarzadzaniu, red. W. Kowalczewski, B.R. Kuc, Wyd. PTM, War-
szawa 2013, s. 7.
5 Th. S. Kuhn, Dwa bieguny, tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, PWN, Warszawa 
1985, s. 411.
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nia problemów i sugeruje jakie rodzaje techniki są właściwe oraz jakie rodzaje 
rozwiązań są akceptowalne”6.
 Każde poznanie i badanie naukowe jest realizowane pod wpływem określo-
nego paradygmatu, chociaż często nie jest on wprost formułowany i zapisany. 
Przykładowo, w ekonomii neoklasycznej wszystkie rozważania teoretyczne oraz 
badania empiryczne były analizowane z punktu widzenia podaży i popytu. 
 Wytworzyła się więc pewna tradycja naukowa, która nie wymagała powtarzania 
paradygmatu w każdym opracowaniu, on istniał w domyśle. Ta domyślność para-
dygmatu w naukach ekonomicznych tak się umocniła, że również w opracowa-
niach dotyczących badań w nowych obszarach badawczych ekonomii główną 
uwagę zwraca się na logiczność wywodu, zaniedbując informację o tym, w jakiej 
tradycji naukowej oraz z jakiego punktu widzenia czy na jakiej podstawie ide-
owej je zrealizowano. Takie podejście nie wpływa negatywnie na naukowość 
opracowania, jeżeli paradygmat wynika już z samej de inicji problemu naukowe-
go. Gorzej jest z oceną naukowości opracowań, które zawierają różne „tradycje 
naukowe”. Nie można powiedzieć, że opracowanie ma charakter naukowy, jeżeli 
jedno zagadnienie jest zrealizowane stosownie do paradygmatu zrównoważone-
go rozwoju, a drugie do paradygmatu ekonomii neoklasycznej. Opracowanie mia-
łoby cechy naukowości, gdyby to samo zagadnienie zostało przedstawione 
w obydwu ujęciach, w jednym stosownie do paradygmatu ekonomii neoklasycz-
nej, w drugim do paradygmatu ekonomii zrównoważonego rozwoju. Z takiego 
porównania mogą wynikać bardzo ciekawe wnioski.
 Wyjaśnienia wymagają także takie pojęcia, jak: badania naukowe, poznanie 
naukowe i badanie empiryczne. W rozprawach naukowych i wnioskach o projek-
ty badawcze są one często mylnie określane. Warto zatem przypomnieć, że bada-
nia naukowe (badanie w szerokim ujęciu) to proces rozwiązywania teoretycz-
nych i empirycznych problemów (zadań) naukowych poprzez wykonywanie 
systemowych (uporządkowanych) czynności badawczych, obejmujący poznanie 
naukowe i badania empiryczne.
 Poznanie naukowe jest de iniowane jako proces przebiegający w umyśle, 
polegający na zdobywaniu i zgłębianiu wiedzy dostępnej (skody ikowanej) oraz 
ukrytej (cichej), ukierunkowany kanonami nauki. Kanony nauki określają „regu-
ły gry”, a reguły umożliwiają komunikację, konstruktywną krytykę i naukowy 
postęp. Do głównych procesów poznania naukowego zalicza się analizę i syntezę, 
dedukcję i indukcję, porównanie i przeciwstawianie, uzasadnianie i dowodzenie 
naukowe oraz uogólnianie i wnioskowanie. Wiodącą funkcją poznania naukowe-
go jest przewidywanie i konstruowanie, a efektem nowa teoria, czyli zespół 
twierdzeń, de inicji i pojęć wyjaśniających daną dziedzinę zjawisk na podstawie 
faktów naukowych i ściśle z nimi związaną praktyką. Jest to proces przynoszący 
naukową wartość dodaną, a więc jest czymś więcej aniżeli badaniem.
 Badania empiryczne, potocznie nazywane badaniami (badania w wąskim 
ujęciu), to konkretne czynności badawcze mające na celu poznanie nieznanych 

6 K. Jodkowski, Wspólnoty uczonych, paradygmaty, rewolucje naukowe, Realizm. Racjonalizm. 
Relatywizm, Wyd. Uniwersytetu M. Skłodowskiej-Curie, Lublin 1990, s.148.
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lub mało znanych aspektów rzeczywistości: obiektów, przedmiotów, zdarzeń, 
procesów, właściwości, cech, parametrów. Badania służą potwierdzeniu popraw-
ności efektów poznania naukowego, czyli nowo sformułowanej teorii lub do uzy-
skania danych i informacji służących uogólnieniu teoretycznemu. Wiodącą funk-
cją badań jest opisywanie i wyjaśnianie, czyli rozpoznanie rzeczywistości.
 Efektem badań naukowych (poznania i badania) jest opracowanie naukowe. 
Naukowość opracowania wynika z faktu, że zawiera ono rozwiązanie, wyjaśnienie 
lub ujawnienie problemu naukowego, dokonane w procesie badania naukowego. 
Efektem opracowania naukowego jest wypełnienie lub dopełnienie (uzupełnienie) 
luki poznawczej w danej dziedzinie, opracowanie nowej metody badawczej lub za-
stosowanie znanej metody w nowym obszarze badań, a także opracowanie nowych 
koncepcji, modeli, narzędzi lub instrumentów implementacyjnych.
 Naukowego charakteru nie mają prace tylko informacyjne, które nie ujawniają 
„reguł gry”, opisują dane fakty bez dodania do nich nowych okoliczności, bez próby 
wyjaśnienia i uogólnienia tych faktów lub stanowią tylko opracowanie wyników 
badań ankietowych bez oryginalnego wkładu autora w formie uzasadnienia, wyja-
śnienia i wnioskowania naukowego. Naukowego charakteru także nie posiadają 
prace polegające na zastosowaniu znanej metody do nowego zestawu danych oraz 
prace kompilacyjne, stanowiące zlepek cudzych opracowań, nie zawierające orygi-
nalnych myśli autora w stosunku do już znajdujących się w literaturze.

Schemat procesu badań naukowych

 W literaturze poświęconej metodologii nauki wskazuje się różne propozycje 
„ustawiania” przebiegu procesu badań naukowych. Badanie naukowe zawsze 
służy opisowi i wyjaśnieniu problemu naukowego. Problem naukowy jest to 
obiektywny stan niewiedzy, zidenty ikowany na gruncie dotychczasowej wiedzy, 
którą należy usunąć za pomocą poznania naukowego (dedukcji) i/lub badań em-
pirycznych. Inaczej mówiąc nierozpoznany aspekt rzeczywistości realnej lub 
wirtualnej, który został zidenty ikowany i wymaga rozwiązania celem wzbogace-
nia teorii lub opracowania nowych oraz wery ikacji istniejących wskazań (roz-
wiązań, narzędzi) implementacyjnych. Właściwe sformułowanie problemu na-
ukowego jest swego rodzaju sztuką, wymaga znacznej wiedzy badacza i umiejęt-
ności dostrzeżenia w niej luki.
 Luka w wiedzy może mieć różny charakter. Może to być nowy obszar badaw-
czy w danej dyscyplinie albo uzupełnienie lub obalenie już istniejących ustaleń 
na kolejnym poziomie rozwijania wiedzy (rysunek 1). Jeżeli podejmuje się bada-
nia, których celem jest rozpoznanie nowego obszaru wiedzy, a więc stanowią one 
– mówiąc słowami Kazimierza Perechudy – pierwotny wybuch wiedzy, to bez-
względnie należy określić i podać podstawowe kanony wiedzy, ponieważ poja-
wia się nowa tradycja naukowa, która będzie rozwijana na kolejnych etapach 
badań, tak zwanych wyspach wiedzy. Ekonomia zrównoważonego rozwoju jest 
jednym z obszarów wiedzy ekonomicznej, która powstała w wyniku przyjęcia 
nowego paradygmatu badań naukowych.
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 Problem naukowy, wraz z postawioną tezą/hipotezą i określonym przedmio-
tem badań, determinuje naukowość pracy i wskazuje istotność oczekiwanej war-
tości dodanej (rysunek 2).
 Do postawionego problemu naukowego powinny być odniesione i ze sobą 
skorelowane wszystkie elementy „oprzyrządowania” naukowego. W trakcie pre-
cyzowania podstawowych założeń naukowych pracy nie można więc posłużyć 
cudzymi „mądrymi” sformułowaniami, nigdy nie będą one wpisywać się w pro-
jektowany system.
 Przy wyborze i uzasadnianiu problemu naukowego najczęściej popełnia się 
takie błędy, jak:
• brak nawiązania do stanu dotychczasowej wiedzy lub ukazanie błędnych jej 

założeń;
• niejasność wywodu, świadcząca o słabym przygotowaniu do analizy podjęte-

go problemu, na przykład uzasadnienie „wokół tematu”, zbyt „rozwodnione” 
albo zbyt lakoniczne;

• takie zawężenie zde iniowanego problemu naukowego (na przykład odnie-
sione tylko do jednego zagadnienia), które nie likwiduje wskazanej luki po-
znawczej.

Rysunek 1 

Poziomy rozwijania wiedzy

N – nowa wiedza, nowy obszar wiedzy;

WW 1, WW 2,… – wyspy wiedzy pierwszego rzędu;

Ww 11, Ww 12,… – wyspy wiedzy drugiego rzędu;

Ww 111, Ww 112,… – wyspy wiedzy trzeciego rzędu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie prezentacji Kazimierza Perechudy.
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 Przedmiot badań naukowych to dany fakt (informacja, proces, obiekt) uję-
ty w wyjaśnieniu naukowym problemu badawczego, który będzie analizowany 
i oceniany.
 Problem badawczy jest to wybrany aspekt lub całość problemu naukowego 
wymagający poznania za pomocą badań empirycznych. W opracowaniach 
naukowych na ogół występuje zarówno problem naukowy, jak i jeden lub kilka 
problemów badawczych, chociaż może być tylko problem naukowy lub tylko pro-
blem badawczy. Problem naukowy i problemy badawcze muszą być kompatybil-
ne (rysunek 3). Uzasadnienie wyboru problemu naukowego i/lub badawczego 
jest podstawą do oceny naukowości pracy i ułatwia jej wykonanie.
 Praca, w której nie sprecyzowano problemu badawczego i pozostałych kano-
nów w istocie tylko pozoruje naukowość, w rzeczywistości nie posiada charakte-
ru naukowego.
 Kanony naukowe w znacznym stopniu wskazują jak zorganizować proces 
badania naukowego. W procesie tym muszą być ujęte następujące działania:
1. Uświadomienie istnienia luki w danej dziedzinie, czy danym obszarze wie-

dzy naukowej. Przeprowadzenie diagnozy stanu rzeczywistego, ze szczegól-
nym uwzględnieniem genezy problemu naukowego, jego „osadzenie” w teo-

Rysunek 2 

Ogólny schemat procesu poznania i badań naukowych

Źródło: opracowanie własne.
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rii, określenie przyczyn rozbieżności między dotychczasową teorią a prakty-
ką oraz identy ikacji trendów rozwojowych w danym obszarze wiedzy. Prze-
myślenie, w jakiej tradycji naukowej i z jakiego punktu widzenia (paradyg-
matu) zostanie przeprowadzone poznanie i badanie naukowe, które dopro-
wadzi do wypełnienia zidenty ikowanej luki w wiedzy. Równolegle z para-
dygmatem należy określić aksjologiczne podstawy procesu poznawczego, 
czyli swego rodzaju rozszerzenie paradygmatu o wartości kulturowe, ideowe 
lub utylitarne. Na tym tle można (i należy) doprecyzować problem naukowy. 
(Wiedzieć jak jest i co można badać).

2. Doprecyzowanie, w świetle wyników przeprowadzonej diagnozy, problemu 
naukowego, sformułowanie tematu projektu lub rozprawy naukowej i wy-
branie ścieżki dalszego postępowania:
a) zrealizowanie poznania naukowego, sformułowanie teorii i sprawdzenie 

jej poprawności w badaniach empirycznych. (Wskazać jak powinno by-
ć);b) przeprowadzenie badań empirycznych i na podstawie ich wyni-
ków dokonanie uogólnień teoretycznych (Sformułować nową teorię).

3. W każdym wariancie należy określić przedmiot oraz postawić tezę/hipotezę 
- na ogół oddzielnie dla poznania naukowego i badań empirycznych - oraz 
przyjąć odpowiednie metody badawcze spośród istniejących lub opracować 
własne. Metody istniejące mogą być tylko nazwane, zaś własne muszą być 
szczegółowo opisane. (Wiedzieć co i jak rozwiązać oraz co i jak zbadać).

4. Teoria, sprawdzona (potwierdzona) w badaniach, stanowi podstawę do opra-
cowania wskazań (zaleceń) o charakterze implementacyjnym. (Wskazać co 
i jak robić). Odrzucenie testowanej teorii jest zakończeniem procesu badaw-

Rysunek 3

Relacja między problemem naukowym, badawczym i metodami badań empirycznych

Źródło: opracowanie własne.
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czego. Nowy cykl badań można rozpocząć przy dokonaniu zmian w przyję-
tych założeniach badawczych.

 Doświadczenie wynikające z recenzowania prac naukowych oraz wniosków 
o granty badawcze lub badawczo-rozwojowe dowodzi, że wciąż około połowy 
młodych pracowników naukowo-dydaktycznych nie zna lub lekceważy opis pro-
cesu badawczego. W efekcie prezentowana koncepcja jest niekompletna i/lub 
niespójna, a opracowane rekomendacje, koncepcje lub modele nie posiadają do-
statecznego uzasadnienia.

Paradygmat ekonomii oraz ekonomii zrównoważonego rozwoju

 W procesach badań naukowych można wyodrębnić kilka paradygmatów, sto-
sownie do hierarchicznego układu wiedzy. Wyróżnia się paradygmaty nauki, 
paradygmaty poszczególnych dyscyplin naukowych, obszarów badawczych 
w ramach danej dyscypliny, a nawet paradygmat konkretnego problemu badaw-
czego. Paradygmaty w układzie hierarchicznym w zasadzie powinny być kompa-
tybilne. W przypadku odmiennego podejścia w badaniach szczegółowych, w sto-
sunku do powszechnie przyjętego paradygmatu „wyższego rzędu”, należy uza-
sadnić powód takiego postępowania.
 Ekonomia jako samodzielna dyscyplina naukowa wyodrębniła się z ilozo ii. 
Stąd w pierwszym okresie jej rozwoju na poziomie poznania naukowego były 
wyraźnie dostrzegane wpływy paradygmatu holistycznego, obecnie zwanego 
także empiryczno-indukcyjnym lub systemowym. W miarę rozwoju tej nauki 
prymat zdobył paradygmat mechanistyczno-deterministyczny, nazywany 
także kartezjańskim lub kartezjańsko-newtonowskim. Paradygmat ten przy-
czynił się do uruchomienia procesu matematyzacji ( izykalizacji) ekonomii. 
Uważano, że ekonomia musi być wymierna, obiektywna w sensie matematycz-
nym. „Konkretyzacja” stała się wyznacznikiem naukowości ekonomii. Istotę me-
chanistycznego podejścia w ekonomii klasycznej wyrażają następujące założe-
nia:
• gospodarka to automatyczny system, z wewnętrznym mechanizmem, który 

przywraca równowagę, jeżeli zostanie ona zakłócona przez człowieka lub 
siły przyrody;

• rynek zapewnia doskonałą konkurencję, model takiej konkurencji przyjęto 
jako kryterium odniesienia analiz różnych struktur rynkowych;

• podmioty gospodarcze i inni uczestnicy rynku zachowują się racjonalnie7.
 Za przyczyną paradygmatu kartezjańskiego nastąpiła de ilozo izacja ekono-
mii. W drugiej połowie XX wieku (w Polsce w latach osiemdziesiątych) dostrze-
żono ograniczenia tej tradycji badawczej dla rozwoju dyscypliny. Powrócono 
więc do źródeł, czyli do paradygmatu holistycznego. Zakłada on wyjaśnianie 

7 S. Czaja, Nowe kategorie ekonomiczne w teorii zrównoważonego i trwałego rozwoju, w: Teore-
tyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, red. B. Poskrobko, Wyd. Wyższej Szkoły 
Ekonomicznej, Białystok 2011, s. 167.



Ekonomia i Środowisko  3 (46)  •  201320

rzeczywistości zgodnie z przyrodą i rozumem z uwzględnieniem norm moral-
nych w życiu człowieka8. Stosuje holizm zamiast redukcjonizmu, czyli całościowe 
ujmowanie badanego zagadnienia (problemu, zjawiska). Współczesne rozumie-
nie paradygmatu holistycznego kształtowało się pod wpływem teorii systemów. 
Umożliwiło to sformułowanie pewnych wzorów postępowania, takich jak:
• obiekty należy analizować całościowo, łącznie z ich otoczeniem, w którym 

występują badane zdarzenia i zachodzą analizowane procesy;
• elementy badanej całości należy postrzegać w sposób zintegrowany, wielo-

kryterialny, a nie tylko w ujęciu przyczynowo skutkowym,
• w badanym obiekcie czy zjawisku należy uwzględniać zarówno cechy ilościo-

we, jak i jakościowe;
• struktury i procesy należy badać w układzie statycznym i dynamicznym9.
 Ekonomia zrównoważonego rozwoju rozwija się „pod rządami” holistyczne-
go paradygmatu nauki.
 Na poziomie tak złożonej dyscypliny naukowej, jaką jest ekonomia, występu-
ją różne teoretyczne nurty naukowe. Każdy nurt wypracowuje swoją tradycję 
badawczą ukierunkowaną przez przyjęty paradygmat. Ewolucja ekonomii to 
w gruncie rzeczy zmiana paradygmatu10. W przystępny sposób zilustrował to 
Stanisław Czaja, powołując się na koncepcję rewolucji naukowych Thomasa Kuh-
na. W każdej nauce ma miejsce przeplatanie się okresów normalnego rozwoju 
z okresami rewolucyjnych zmian. W okresach normalnego rozwoju badania są 
prowadzone zgodnie z powszechnie przyjętym paradygmatem. Narastanie wąt-
pliwości co do głównych założeń dominującego paradygmatu prowadzi do kryzy-
su. Zaczynają pojawiać się hipotezy oparte na innych założeniach. Ostatecznie 
stary paradygmat zostaje odrzucony, czyli dokonuje się swoista rewolucja. Poja-
wia się nowy paradygmat wprowadzony wolą badaczy. Oczywiście nigdy nie ma 
pewności, że nowy paradygmat będzie lepszy od starego.11

 Ekonomia głównego nurtu rozwinęła się i funkcjonuje pod „rządami” para-
dygmatu „relacji rynkowych”, zajmuje się gospodarką rynkową przy założeniu, 
że na rynku wszystkie podmioty podejmują decyzje racjonalne z ekonomicznego 
punktu widzenia, zorientowane na pomnażanie indywidualnego dobrobytu. 
Z tego powodu ekonomia ta posiada wmontowane ograniczenia, ponieważ nie 

8 W. Stankiewicz, Historia myśli ekonomicznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 
2000, s.19.
9 K. Zimniewicz, Nauki społeczne w systemie nauk, w: Podstawy metodologiczne prac doktor-
skich w naukach ekonomicznych, red. M. Sławińska, H. Witczak, Polskie Wydawnictwo Ekono-
miczne, Warszawa 2008, s.11-14.
10 D. Rodrik, Jedna ekonomia, wiele recept. Globalizacja, instytucje i wzrost gospodarczy, Wyd. 
Krytyki Politycznej, Warszawa 2011, s. 17-18.
11 S. Czaja, Paradygmat ekonomii głównego nurtu i ekonomii zrównoważonego rozwoju, w: Eko-
nomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki, red. B. Poskrobko, Wyd. Wyższej 
Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2011, s. 29.
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uwzględnia występowania organizacji i instytucji innych niż rynkowe – pisze Ry-
szard Bartkowiak12.
 Paradygmat ekonomii zrównoważonego rozwoju, zdaniem Tadeusza Borysa, 
wynika z samej nazwy tego obszaru nauki13, a więc jest nim trwały i zrównowa-
żony rozwój. Przyjęcie tak sformułowanego paradygmatu determinuje postrze-
ganie przedmiotu tej nauki i wymaga sformułowania wielu nowych kategorii, 
teorii i praw ekonomicznych. Jest to problem nowego postrzegania zjawisk na 
każdym poziomie analizy naukowej.
 Przedmiotem ekonomii głównego nurtu jest gospodarowanie kapitałem, zaś 
ekonomii zrównoważonego rozwoju jest gospodarowanie w makrosystemie spo-
łeczeństwo-gospodarka-środowisko. Tak szerokie postrzeganie przedmiotu eko-
nomii zrównoważonego rozwoju jest uzasadnione koniecznością nowego ukie-
runkowania procesów gospodarczych. Nie powinny one naruszać podstawowych 
abiotycznych i biotycznych procesów przyrodniczych, powinny być przyjazne 
organizmowi ludzkiemu i społeczeństwu a jednocześnie zapewniać opłacalność 
(przynosić zysk).
 Badanie nowego obszaru wiedzy ekonomicznej należy rozpocząć od analizy 
istniejących kategorii i praw ekonomicznych przez pryzmat paradygmatu zrów-
noważonego rozwoju. Większość z nich zapewne nie będzie wymagała żadnych 
zmian. Znaczna część dorobku ekonomii posiada cechy uniwersalne. Jednak każ-
dy nowy paradygmat powoduje konieczność rewizji części kategorii i praw lub 
uznanie ich za błędne z takiego punktu widzenia.
 W tym opracowaniu można wskazać jedynie kilka przykładów nowych moż-
liwości interpretacyjnych kategorii ekonomicznych z punktu widzenia paradyg-
matu zrównoważonego rozwoju. Jednym z nich jest rozumienie pojęcia sustaina-
ble development przez polskich autorów. Analiza uzasadnień zgłaszanych de ini-
cji dowodzi, że podstawą rozbieżności jest sposób (punkt widzenia) postrzegania 
samej idei. Jeżeli jest ona postrzegana przez pryzmat gospodarki, to użycie nazwy 
trwały rozwój jest zasadne z dwóch powodów:
• ponieważ musi być zapewniona ciągłość funkcjonowania gospodarki;
• ponieważ gospodarka w stanie równowagi przestaje się rozwijać.
 Jeżeli natomiast jest postrzegana przez pryzmat środowiska to zasadne jest 
używanie pojęcia ekorozwój, co w praktyce oznacza restrykcyjne ograniczenia 
w korzystaniu z zasobów i walorów przyrody przez gospodarkę i społeczeństwo. 
Spojrzenie na idee z szerokiego punktu widzenia, jakim jest zrównoważone go-
spodarowanie w makrosystem społeczeństwo-gospodarka-środowisko wskazu-
je, że najlepiej istotę problemu oddaje pojęcie trwały i zrównoważony rozwój, 
co w praktyce oznacza postrzeganie procesów gospodarczych jako elementu pro-
cesów przyrodniczych i rozwoju społecznego. Niektórzy autorzy, a szczególnie 
Kazimierz Górka, opowiadają się za nazwą rozwój zrównoważony. Różnica mię-
dzy pojęciem zrównoważony rozwój a rozwój zrównoważony polega na od-

12 R. Bartkowiak, Granice wzrostu gospodarczego a rozwój ekonomii, Wyd. Szkoły Głównej Han-
dlowej, Warszawa 2005, s.122.
13 T. Borys, „Warunki brzegowe” ekonomii zrównoważonego rozwoju, w: Ekonomia zrównoważo-
nego rozwoju ..., op. cit., s. 51.



Ekonomia i Środowisko  3 (46)  •  201322

miennym postrzeganiu stopnia zrównoważenia. Rozwój zrównoważony to na-
zwa twarda, górkowski Niedźwiedź brunatny, a zrównoważony rozwój to pojęcie 
„miękkie” – brunatny niedźwiedź. W rzeczywistości nie da się osiągnąć „twarde-
go” zrównoważenia w makrosystemie społeczeństwo-gospodarka-środowisko. 
Jedną z przyczyn jest prawo cykliczności rozwoju. Każdy system tego makrosys-
temu rozwija się w swoim tempie. System społeczeństwo obejmuje „wiązkę” cy-
kli rozwojowych. Są to cykle rozwojowe narodów i społeczności regionalnych lub 
lokalnych. Każda społeczność ma okres rozwoju, stabilizacji i regresu. Są to prze-
ważnie cykle długookresowe, możliwe do identy ikacji w okresie historycznym. 
Swoją „wiązkę” cykli posiada także system gospodarka, na przykład cykl cywili-
zacyjny (długoterminowy), cykl Kondratiewa lub koniunkturalny. Cykle rozwoju 
gospodarki tylko w pewnym stopniu korelują z cyklami rozwoju społeczeństwa. 
Jeszcze bardziej skomplikowany jest problem cykli rozwojowych środowiska na 
poziomie biosfery i ekosystemów. Możemy więc analizować tylko „miękki” cha-
rakter zrównoważenia, a jego istotę najlepiej oddaje pojęcie zrównoważony roz-
wój, rozumiany jako proces a nie stan rzeczy.
 Ekonomia zrównoważonego rozwoju różni się od jej głównego nurtu, a także 
od innych ekonomii heterodoksyjnych tym, że obejmuje znacznie szersze spek-
trum analizy naukowej niż rynkowe aspekty gospodarki. Analizuje powiązania 
gospodarki ze środowiskiem przyrodniczym jako habitatem życia człowieka 
i miejscem prowadzenia działalności gospodarczej oraz relacje między gospo-
darką a sferą społeczną i otoczeniem instytucjonalnym. Relacje między gospo-
darką a środowiskiem już od kilku dziesięcioleci są przedmiotem badań ekono-
mii środowiska. Metodyczne podstawy tej nauki dobrze przedstawił Tomasz Ży-
licz w swojej pracy Cena przyrody14. Jest to wywód oparty na metodologii ekono-
mii neoklasycznej. Autor przy tej okazji krytycznie odnosi się do tej grupy ekono-
mistów, którzy uważają, że analiza neoklasyczna jest jednak zawężeniem skom-
plikowanych relacji człowieka i jego gospodarki ze środowiskiem przyrodniczym. 
Zarzut ten wynika z obiektywnego faktu, że neoklasyczne podejście metodolo-
giczne, chociaż dało teoretyczną podstawę do wprowadzenia ekonomicznych 
narzędzi regulacji korzystaniem ze środowiska w układzie jednostek terytorial-
nych i gospodarczych, to jednak nie wyeliminowało istotnych przyczyn prowa-
dzących do globalnej katastrofy ekologicznej i niepokojów społecznych, a w efek-
cie do pogorszenia przyrodniczych i społecznych podstaw długookresowego 
bytu i rozwoju gatunku Homo sapiens. Główny problem polega na tym, że para-
dygmat „rynku”, jako podstawa konstrukcji teoretycznej, nie odzwierciedla poza-
rynkowych relacji zachodzących w makrosystemie społeczeństwo-gospodarka-
-środowisko.
 Tomasz Żylicz przypomina, że analiza ekonomiczna może być statyczna lub 
dynamiczna, cząstkowa lub ogólna. Ekonomiści zrównoważonego rozwoju uwa-
żają, że dynamicznej analizy ogólnej nie da się przeprowadzić pod rządami para-
dygmatu „rynku”. Autor pośrednio to potwierdza pisząc, że …ignorujemy zmien-

14 T. Żylicz, Cena przyrody, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2013 (w przygotowaniu do 
druku).
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ność z okresu na okres i badamy relacje tylko na jednym rynku. Rynek w niewiel-
kim stopniu oddziałuje na dobra, które nie podlegają obrotowi rynkowemu. 
 Takim dobrem jest wiele elementów środowiska. Rynek jednak próbuje zracjo-
nalizować efekty zewnętrzne przez ich przycięcie do rozmiarów uzasadnionych 
kosztami i korzyściami społecznymi. Poprawność tego stwierdzenia można do-
wieść na przykładach mikroekonomicznych. Prawdziwy problem pojawia się, 
gdy środowisko rozpatruje się w skali globalnej, jako ekosystem Biosfera. Zanim 
rynek zacznie „przycinać” efekty zewnętrzne w sposób odczuwalny na tym po-
ziomie, może wystąpić zachwianie dotychczasowych procesów przyrodniczych, 
a następnie prawdziwa katastrofa ekologiczna, gospodarcza i społeczna. Na przy-
kładzie mniejszych ekosystemów dowiedziono, że zmiana ta ma charakter krzy-
wej schodkowej. Następuje gwałtowny przeskok poziomu równowagi. Żaden 
uczony nie jest w stanie określić, ani kiedy to się stanie, ani jakie wywoła skutki, 
czy ten nowy poziom będzie korzystny, obojętny, niekorzystny, czy wręcz zabój-
czy dla człowieka. Wyniki badań przynoszą więcej argumentów przemawiają-
cych na niekorzyść takich zmian, niż na korzyść.
 W realnej rzeczywistości, pomimo wprowadzenia regulacji zalecanych przez 
ekonomię środowiska, nie powstrzymano nadeksploatacji środowiska przyrod-
niczego. Ilość pobieranych zasobów (głównie biotycznych) oraz intensywność 
wykorzystywania wielu walorów przyrody przekracza stopień ich naturalnej re-
produkcji. Wciąż zmienia się rodzaj i miejsce obciążenia Biosfery. Obecnie najbar-
dziej niepokojącym jest fakt wydalania do środowiska związków chemicznych 
wytworzonych przez człowieka, w większości nieznanych organizmom przyrodni-
czym. Zmieniają one skład chemiczny atmosfery, wód powierzchniowych i gleb, 
mocno wpływają na kurczenie się różnorodności biologicznej oraz na gospodarkę 
żywieniową i jakość jej produktów. Pogarszają się parametry habitatu człowieka, 
do których nasze organizmy zostały przystosowane w długotrwałym procesie 
ewolucji. Zanikają naturalne usługi środowiska – naturalny współtwórca lub ka-
talizator antropogenicznych procesów przyrodniczych. Opracowanie teorii i na-
rzędzi gospodarowania w makrosystemie społeczeństwo-gospodarka-środowi-
sko jest jednym z priorytetowych wyzwań ekonomii zrównoważonego rozwoju.
 Innym wyzwaniem jest gospodarowanie dobrami i „nie dobrami”, czyli war-
tościami niematerialnymi, takimi jak dobro, szczęście, zawierzenie, wolność, 
przyjaźń. Zadaniem ekonomii zrównoważonego rozwoju jest opracowanie teorii 
i skonstruowanie instrumentów zarówno przywracających właściwe znaczenie 
pojęciom związanym z sensem ludzkiego życia (jak wspomniane zawierzenie, 
czy dobro), a także dokonanie ekonomicznej interpretacji wielu nowych zjawisk, 
związanych z szeroko rozumianym pojęciem gospodarowania w warunkach go-
spodarki opartej na wiedzy.
 Dyskusji naukowej wymaga problem pracy, zatrudnienia i wynagradzania. 
W krajach wysoko rozwiniętych szybko kurczy się zatrudnienie w sferze mate-
rialnej (produkcja i usługi materialne), zaś wzrasta w sferze „niematerialnej”. 
W 2010 roku około 40% pracujących w tych krajach już żyło z wykorzystania 
i sprzedaży swojej wiedzy, tej nabytej w procesie kształcenia i doświadczenia 
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oraz wiedzy ukrytej, immanentnej tylko ludzkiej podświadomości15. To na etapie 
kreowania wiedzy i wdrażania innowacji rozpoczyna się proces wdrażania idei 
zrównoważonego rozwoju w gospodarce. Ekonomiści już dostrzegli to zjawisko, 
pojawiło się pojęcie kapitał intelektualny, jednak systemy oceny pracy i płacy 
wciąż opierają się na starych rozwiązaniach. Pilnej odpowiedzi wymagają na 
przykład następujące pytania:
• Jak mierzyć i wynagradzać efekty pracy twórczej? Czy pomiar musi być opar-

ty na teorii wartości? Jaka teoria może tu zastąpić teorię wartości?
• Jak mierzyć i wynagradzać pracę w gospodarstwie domowym, związaną 

z wychowaniem młodego pokolenia i opieką nad ludźmi starymi?
• Jak przechodzić od społeczeństwa konsumpcyjnego do postkonsupcyjnego?
• Jak budować nowe instytucje?
• Jak zagospodarować i wykorzystywać przestrzeń w ujęciu lokalnym, regio-

nalnym, w skali państwa i kontynentu?
 Przyjęcie nowego paradygmatu powinno wywołać naukową dyskusję na temat 
kierunków dalszego rozwoju ekonomii jako dyscypliny naukowej oraz stojących 
przed nią nowych wyzwań społeczeństwa oraz gospodarki XXI wieku. Warto mieć 
świadomość, że idea zrównoważonego rozwoju jest tylko jednym z możliwych 
(chociaż bardzo istotnym) punktów odniesienia procesu dostosowywania ekono-
micznych teorii do praktyki. Nie ulega jednak wątpliwości, że paradygmat zrów-
noważonego rozwoju umożliwia opracowanie nowego teoretycznego modelu 
optymalizacji gospodarowania w makrosystemie środowisko-społeczeństwo-
-gospodarka oraz narzędzi sterowania tym makrosystemem.

15 Świadomość jest to zdolność umysłu do odbioru i analizy informacji, odzwierciedlania i ro-
zumienia obiektywnej rzeczywistości oraz do logicznego rozumowania, poznawania i ocenia-
nia siebie i otoczenia. Podświadomość są to procesy psychiczne, przebiegające poza ludzką 
świadomością, w takcie których pojawiają się nowe pomysły, koncepcje, projekty lub plany, 
które mogą być wykorzystane tylko wtedy, gdy zostaną „przekazane” do świadomości.




