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Streszczenie
W recenzowanej ksi&'ce przedstawiono i przeanalizowano g%ówne tezy, zawarte w monograÞi opartej na dorobku IX Kongresu Ekonomistów Polskich,
jaki odby% si( w Warszawie w 2013 roku. Organizatorem tego Kongresu, jak
i wydawc& omawianej tu publikacji, by%o Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

***
W niniejszej ksi&'ce uj(to wybrane artyku%y prezentowane podczas IX kongresu Ekonomistów Polskich. Ksi&'ka powsta%a pod redakcj& naukow& prof.
Bogus%awa Fiedora. Publikacja wydana w 2015 roku liczy %&cznie 529 stron.
Rozpoczynaj&c recenzj( powy'szej ksi&'ki chcia%bym zwróci) uwag( na jej
tytu% – Stylizowane fakty a wyzwania wspó czesno!ci. Tytu% bardzo aktualny
wskazuj&cy na potrzeb( racjonalnego podej*cia do faktów oraz odniesienia si(
do wspó%czesnych wyzwa+. Problemy powy'sze by%y potraktowane na gruncie
teoretycznym jak i praktycznym. Nauka bowiem nie mo'e by) jedynie obszarem teoretycznych rozwa'a+, ale tak'e odpowiada) na wyzwania wspó%czesne
i przedstawia) stosowne rozwi&zania. Wszystkie artyku%y s& na wysokim poziomie merytorycznym i zas%uguj& na uwag(. Ka'dy z artyku%ów jest oparty na
bardzo bogatej, ró'norodnej ( w tym obcoj(zycznej), aktualnej literaturze przed-
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B. Fiedor (red.); Stylizowane fakty a wyzwania wspó czesno!ci. Wyd. Polskie
Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.
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miotu. Cz(ste jest tak'e odwo%anie do bada+ empirycznych autora(ów). Ksi&'ki
tej nie mo'na jednoznacznie zakwaliÞkowa) jako materia%y pokonferencyjne.
Z uwagi na spójn& tre*) artyku%ów jest ona raczej zbli'ona do wymogów stawianych monograÞom. Z mojego punktu widzenia jest to bardziej monograÞa ni'
materia%y pokonferencyjne. Tym samym jednak chcia%bym podkre*li) wysok&
warto*) naukow& recenzowanej pozycji.
Publikacj( otwiera artyku% ukasza Hardta pt. Spór o realizm w ÞlozoÞcznej
reßeksji nad ekonomi". W pe%ni nale'y si( zgodzi) z autorem, 'e w literaturze
przedmiotu wyst(puje dyskusja na ile ekonomia powinna by) oparta na gruncie
realizmu naukowego, a na ile innych przes%ankach ÞlozoÞcznych. Autor odniós%
si( do g%ównych nurtów w ekonomii. Ze znawstwem scharakteryzowa% twórców
najwa'niejszych szkó% ekonomicznych. Ciekawa jest konstatacja dotycz&ca praw
ekonomicznych i kontekst w jakim one dzia%aj&. Prawa ekonomiczne mog& by)
postrzegane w formie pewnych tendencji. Teoria zatem mo'e pe%ni) rol( przewodni&, na podstawie której wyci&ga si( pewne wnioski. Pewne pogl&dy wywo%uj& polemik(. Chocia'by stwierdzenie N. Cartwirtght’a, i' wiedza naukowa
nie jest nauk& o prawach, ale o naturze rzeczy. Jednak w naturze rzeczy (w jej
g%ównym za%o'eniu) obowi&zuj& pewne prawa ekonomiczne. Z drugiej jednak
strony nale'y te' si( zgodzi) ze spostrze'eniem, 'e zdarzenia mog& mie) charakter jednostkowy bo pojawiaj& si( ró'ne czynniki, cz(sto zmienne i wzajemnie
si( znosz&ce. Zgadzam si( z Autorem, 'e trudno w ekonomii znale,) prawdy
uniwersalne (co nie oznacza braku takich mo'liwo*ci), a oparcie ekonomii na
gruncie realizmu naukowego oznacza uznanie wielowarstwowej rzeczywisto*ci.
W swoim artykule Jan Krzysztof Solarz odniós% si( do metody porównawczej
w nauce ekonomii. W pracy tej dokonano podzia%u ekonomii na dziedziny,
z punktu widzenia ich przynale'no*ci do nauk *cis%ych oraz spo%ecznych. Odniesiono si( do metod ilo*ciowych i jako*ciowych. Bardzo wyra,nie wykazano
ró'nice w metodach poznania w kontek*cie w%a*nie metod ilo*ciowych i jako*ciowych. Kryteria porównania odniesiono do celu, teorii, danych, procedury, wielko*ci próby, reprezentatywno*ci, wiarygodno*ci statystycznej, warto*ci
poznawczej. Metod( porównawcz& omówiono na gruncie ekonomii politycznej,
Þnansów, towaroznawstwa oraz w zarz&dzaniu.
Bardzo ciekawy jest tekst Stanis%awa Lisa dotycz&cy kontrowersji wokó%
wspó%czesnej teorii ekonomii. Ekonomi*ci g%ównego nurtu uwa'aj&, 'e rynki
z wyj&tkiem chwilowych odchyle+ s& ca%y czas w równowadze. Pojawia si( jednak
zasadnicze pytanie – jak cz(sto wyst(puj& te odchylenia i czy tak naprawd( s&
jedynie chwilowe? A mo'e w%a*ciwym jest odwrócenie tego stwierdzenia – rynki
s& stale w nierównowadze, a jedynie chwilowo pojawia si( na nich równowaga.
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W pe%ni nale'y si( zgodzi) z tez&, 'e wyja*nienie zjawisk i przyjmowanie odniesienia do (cz(sto ogólnych) modeli makroekonomicznych, bez uwzgl(dnienia
zasobów niematerialnych takich jak kultura, idee, postawy spo%eczne, kapita%
spo%eczny, jest niezmiernie trudnym przedsi(wzi(ciem. By) mo'e podejmowanie
decyzji tylko w oparciu o ogólne modele, skutkuje pojawieniem si( bardzo dotkliwych kryzysów i brakiem optymalnej mo'liwo*ci wykorzystania zasobów. Jest
to w pe%ni zgodne z pogl&dami wielu znamienitych autorów m. in. E. Phelpsa,
który krytycznie odnosi si( do g%ównego nurtu ekonomii i stwierdza, 'e za ma%o
jest rozwa'a+ na gruncie niepewno*ci, niejednoznaczno*ci i z%o'ono*ci zjawisk.
Ten problem podnosi tak'e Grzegorz Ko%odko podkre*laj&c, i' w ekonomii przysz%o*ci kluczowe znacznie b(dzie mia% kontekst kulturowy, a mniejszy
tzw. podej*cie „zmatematyzowane” i sformalizowane. Na marginesie powy'szych rozwa'a+ da si( zauwa'y) b%(dne podej*cie do przyjmowanych danych.
St&d w tytule ksi&'ki „stylizowane fakty”. Przyjmowanie danych w podej*ciu
matematycznym mo'e prowadzi) nawet do zgubnych wniosków. Wykorzystuj&c np. funkcje regresji mo'na dowie*) nieustannego wzrostu ekonomicznego,
a przecie' tak nie jest. Pojawiaj& si( przecie' cykle koniunkturalne, które nie
zawsze da si( wyt%umaczy) i uzasadni) jedynie w oparciu tzw. twarde dane ekonomiczne np. stopy procentowe, kurs walutowy, deÞcyt bud'etowy, zad%u'enie,
handel zagraniczny itd. Ponadto zwraca si( uwag( na zast&pienie koncepcji
homo oeconomicus – cz%owieka racjonalnego – ale te' cz%owieka traktowanego
jako zasób wizj& homo sapiens. Cz%owieka jako g%ównego podmiotu i g%ównej
si%y sprawczej wszelkich przedsi(wzi() ekonomicznych. Trzeba zaznaczy), 'e
u podstaw wyk%adni homo oeconomicus jest za%o'enie podej*cia antropologicznego oraz aksjologicznego. W tym uj(ciu warto zwró) uwag(, 'e zadowolenie
cz%owiek czerpie z warto*ci materialnych, a niematerialne nie istniej&.
Takie podej*cie jest wyra,nie zaw('one. Przecie' ju' Arystoteles zwraca%
uwag(, 'e pe%nia szcz(*cia jest uzale'niona od dwóch kategorii- materialnej
i niematerialnej. Obie s& ze sob& zwi&zane, a brak jednej z nich czyni u%omno*)
zadowolenia. Koncepcje Arystotelesa by%y rozwijane nie tylko w ekonomicznej
my*li chrze*cija+skiej, ale równie' muzu%ma+skiej (Ibn Chaldun, Ibin Arabi).
Dlatego te' bardzo interesuj&ca jest koncepcja cz%owieka warto*ciuj&cego homo
axiotus. Zgodnie z t& koncepcj& cz%owiek posiada dwie „osie” tj. podmiotowo*)
oraz warto*ciowalno*). Koncepcj( homo axiotus mo'na wyja*ni) na gruncie
teorii równowagi W. Pareto. Istnieje specyÞczna równowaga pomi(dzy osiami
(odniesienie do dochodu i sprawiedliwo*ci). Zmiana stanu równowagi stanowi
zaburzenia po stronie sprawiedliwo*ci oraz dochodu. Innymi s%owy pogorszenie
jednej kategorii np. dochodu powoduje popraw( po stronie sprawiedliwo*ci.
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W krytyczne podej*cie do koncepcji homo oeconomicus wpisuje si( Alicja
Graczyk. Koncepcja ta zak%ada maksymalizacj( u'yteczno*ci, a podmioty s&
w pe%ni racjonalne, podejmuj& okre*lone decyzje, ich preferencje s& zgodne,
kompletne i zwrotne. Mo'e tak by), ale fundamentalne pytanie sprowadza si(
do oceny powy'szych zachowa+. Kto b(dzie obiektywnym arbitrem? Co prawda
g%ówni krytycy modelu homo oeconomicus A. Sen i K. J. Arrow (laureaci nagrody im. A. Nobla) zarzucaj& u%omno*) za%o'enia o maksymalizacji u'yteczno*ci.
Brak jest wystarczaj&cych dowodów (wyników bada+ empirycznych) na powy'sze za%o'enia. Pojawia si( bardzo ciekawa koncepcja cz%owieka homo sustines
– cz%owieka w warunkach zrównowa'onego rozwoju. Poj(cie zrównowa'onego
rozwoju nie nale'y jedynie zaw('a) do idei wyrównywania nierówno*ci ekonomicznych pomi(dzy krajami, regionami. Nale'y odnie*) si( do idei efektywnego
wykorzystania zasobów, ochrony *rodowiska i odpowiedniego miejsca w nim
cz%owieka. Generalnie *rodowisko jest coraz bardziej zagro'one. Warunki 'ycia
pogarszaj& si( i nie zmienia tego pozorny wzrost gospodarczy (trafna w tym
momencie ponowna analogia do stylizowania faktów). Warto nawi&za) w tym
uj(ciu do pogl&dów papie' Franciszka, który zabiega w praktyce o idee zrównowa'onego rozwoju. Nacisk na odnawialne ,ród%a energii, ochron( emisji gazów,
wód, ograniczenie efektu cieplarnianego, lasów, ßory i fauny. St&d te' kolejna
koncepcja cz%owieka homo oecologicus.
Z tego wzgl(du bardzo ciekawe jest potraktowanie przez B. Fiedora, Z. Dokurno, B. Sheuera ekonomii ekologicznej. Autorzy starali si( zwróci) uwag(
na dobra wspólne i regu%y ich podzia%u. Antropocentryczna postawa polega
na przyjmowaniu cz%owieka jako najwa'niejszego elementu *rodowiska, wytwarzania i podzia%u dóbr. Interesuj&ce jest pytanie dotycz&ce granic wzrostu,
bazuj&ce na powy'szym za%o'eniu. Czy przypadkiem nie jest to dzia%anie relatywnie krótkoterminowe, zako+czone gwa%townym wyczerpaniem si( zasobów,
pogorszeniem warunków 'ycia spo%ecze+stw. Bez postawy ekologicznej, *wiat
zasobów jak i zagro'e+ z tym zwi&zanych jest wspólny. Mo'na na tej podstawie
przywo%a) powszechnie znany efekt motyla. Jego trzepot skrzyde% np. w Ciechanowie mo'e spowodowa) burz( *nie'n& na Alasce. W pewnym stopniu anegdotyczne porównanie ma niezwykle istotne implikacje w podej*ciu ekonomii
ekologicznej. Rabunkowa polityka surowcowa np. wycinanie drzew w puszczy
amazo+skiej – skutkuje zmianami klimatycznymi. A zmiany klimatyczne maj&
ju' bezpo*redni wp%yw na dzia%ania ekonomiczne. St&d te' w podej*ciu ekologicznym wyodr(bnia si( ekonomi( natury. Przedstawiciele ekonomii *rodowiskowej kwestionuj( za%o'enia ekonomii klasycznej. Zmienia si( ocena kryterium
efektywno*ci. Nie mo'na przecie' ignorowa) skutków i efektów jakie powstaj&

166

R e c e n z j a k s i & ' k i : «Na u k i e k o n o m i c z n e . S t y l i z o w a n e f a k t y…
w wyniku ignorowania (niszczenia) *rodowiska. Czy najwa'niejszym jest prosty
wzrost gospodarczy, a mo'e w%a*ciwym powinno by) kryterium (ewentualnie
kryteria) rozwoju spo%eczno-gospodarczego. Trafnym jest odwo%anie si( do regu%y J. Hartwicka. Renta ekonomiczna jaka powstaje w wyniku wykorzystywania zasobów naturalnych powinna by) odpowiednio reinwestowana, a nie po
prostu konsumowana. Je'eli jest tylko konsumpcja nie zapewni si( trwa%ych
podstaw do równowagi gospodarczej. Przyk%adem mo'e by) górnictwo. Z jednej
strony wydobycie w(gla jest coraz bardziej (mimo post(pu technologicznego)
kosztowne, zasoby si( wyczerpuj&. Renta mo'e (ale raczej powinna) by) inwestowana np. w odnawialne (lub inne alternatywne) ,ród%a energii. W ten sposób
ogólny bilans energetyczny jest zachowany, a zasoby *rodowiska odpowiednio
chronione. Podej*cie ekonomii ekologicznej pozostaje w *cis%ym zwi&zku z ekonomi& instytucjonaln&. Dotyczy to zarówno tzw. starego jak i nowego podej*cia
do ekonomii instytucjonalnej. W tzw. starym podej*ciu instytucje s& rozumiane
jako zbiory procesów reguluj&c zachowania spo%eczne. Natomiast w nowym podej*ciu ekonomii instytucjonalnej zwraca si( szczególn& uwag( na ograniczenia zachowa+, zw%aszcza ograniczenia zewn(trzne. Takim ograniczeniem mog&
okaza) si( wymogi ekonomii natury (ekonomii ekologicznej).
Na tle powy'szych rozwa'a+ wa'nym staje si( okre*lenie systemu ekonomicznego. Nawi&zuje do tego w swoim artykule I. D&browski. Zjawiska ekonomiczne s& bardzo dynamiczne, przechodz& gwa%townie, cz(sto s& przeciwstawne. W ekonomii klasycznej by%o odniesienie do kapita%u rzeczowego i ziemi.
W ekonomii neoklasycznej nacisk jest po%o'ony na kapita% ludzki. Natomiast
w ekonomii behawioralnej wa'ne miejsce zajmuje kapita% spo%eczny, teorie agencji oraz instytucje nieformalne.
Trafnie w powy'sze rozwa'ania wpisuje si( Wojciech Gasparski, który
w swoich rozwa'aniach odnosi si( do etyki, jako pewnej kategorii, któr& powinni bra) pod uwag( ekonomi*ci. Uwa'am, 'e bliski prawdy jest ten Autor
twierdz&c, 'e kryzysy s& wywo%ane z%o'ono*ci& rynku i stosowaniem d,wigni
Þnansowej. Chocia' nie brakuje dzia%a+ spekulacyjnych opartych na miarach
pieni('nych, to przecie' dochodz& tak'e inne niematerialne uwarunkowania
dzia%alno*ci cz%owieka. Te warto*ci s& cz(sto ignorowane, ale nale'y stwierdzi),
'e do zasad etyki przywi&zuje si( coraz wi(ksze znaczenie. Co wi(cej zasady te
przyjmuj& wymiar materialny tj. przestrzeganie zasad etycznych w ko+cowym
rachunku jest bardzo korzystne.
Niezwykle aktualna zw%aszcza w odniesieniu do Polski jest koncepcja homo
cooperativus. Dzi(ki tej koncepcji zwi(ksza si( poziom kapita%u spo%ecznego.
Indywidualny kapita% w Polsce jest relatywnie wysoki, brakuje umiej(tno*ci
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wspó%pracy, wy%aniania rzeczywistych kompetentnych liderów, dbania o dobro
wspólne. Ponadto nale'y zwróci) uwag( na wyra,ny problem *wiata Þnansów
i ekonomii. Otó' *wiat ekonomii kreuje ogromn& wielko*) tzw. pieni&dza wirtualnego nie powi&zanego ze *wiatem realnym. $wiat wirtualny pieni&dza przekracza ju' ponad 10 krotnie *wiat realny. $wiat realny jest to *wiat tworzenia
produktów i us%ug. Pieni&dz w nim odgrywa swoisty mechanizm „transportu” – rozdzia%u dóbr pomi(dzy uczestnikami rynku. Natomiast *wiat wirtualny tworzy pieni&dz w oparciu o inne warto*ci pieni('ne i nie jest powi&zany
z towarami oraz us%ugami. Ten aspekt mo'na opisa) popularnym stwierdzeniem, 'e pieni&dz tworzy pieni&dz. By) mo'e jest to jeden z istotnych problemów
wspó%czesnej gospodarki, rozwarstwienia dochodów, stale pog%(biaj&cej si( dysproporcji pomi(dzy bogatymi i biednymi, a tak'e mo'e to by) jeden z wa'nych
czynników kryzysów Þnansowych.
Powy'szy w&tek kontynuowany jest przez Bo'en( Klimczak. Zwraca ona
uwag( na konieczno*) uwzgl(dnienia w ekonomii psychologii. Podkre*la, 'e
psychologia bada *wiat stanów *wiadomo*ci, czynno*ci oraz procesy psychiczne. Bez uj(cia psychologii w rozwa'aniach ekonomicznych niezwykle trudno
jest zinterpretowa) racjonalno*) podejmowanych decyzji. Nawi&zuje do tego
G. H. von Wright, który wprowadza poj(cie hermeneutycznej koncepcji, dzi(ki której jest mo'liwym zrozumienie dzia%ania cz%owieka w kontek*cie doboru
narz(dzi i sposobu post(powania w zale'no*ci od wyznaczonego celu.
Poszukiwanie powodów mentalnych ludzkich decyzji jest bardzo kusz&ce z tego
wzgl(du, 'e przybli'a nas do wyja*nienia przyczyn post(powania. Ustalenie
g%ównych przyczyn pozwala na bardziej optymalne wykorzystywanie zasobów,
unikni(cie wielu niekorzystnych zjawisk, które mo'na modelowa). Dlatego te'
bardzo ciekawe s& rozwa'ania Aleksandra Jakimowicza, dotycz&ce uwzgl(dnienia Þzyki w ekonomii. EkonoÞzyka jest nauk& stosunkowo m%od& i co warto
podkre*li), podstawy jej ustanowi% polski badacz Zygmunt Rawita Gawro+ski.
Zwróci% on uwag( na niepewno*) w podejmowaniu decyzji, antyprzypadku, niepe%nej osi&galno*ci stanu równowagi, ograniczeniu zasad determinizmu, teorii
gier, entropii. Zwraca% uwag( te' na dzia%ania kolektywne. G%ównym nurtem
zainteresowania ekonoÞzyki jest teoria chaosu i wynikaj&cych z tego postaw
g%ównych animatorów rynków ekonomicznych.
Bardzo wa'nym w&tkiem poruszanym w recenzowanej ksi&'ce jest podejmowanie dyskusji na temat w%a*ciwego %adu ekonomicznego. Jak zaznaczono
wcze*niej nie ma jednego uniwersalnego podej*cia. Nawet konsensus waszyngto+ski (1990 r.), kiedy to ameryka+ski naukowiec John Williamson opracowa%
kanony wspó%czesnego liberalizmu:
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utrzymywanie dyscypliny Þnansowej,
efektywne wydatkowanie publicznych zasobów,
podatki powinny zmierza) do obni'enia kra+cowych stóp podatkowych
i poszerzenia bazy podatkowej,
– liberalizacj( rynków Þnansowych,
– utrzymywanie jednolitego kursu walutowego,
– liberalizacj( handlu,
– likwidacj( barier dla zagranicznych inwestycji zagranicznych,
– prywatyzacj( przedsi(biorstw pa+stwowych,
– deregulacj( i demobilizacj(,
– gwarancja praw w%asno*ci.
Du'& popularno*ci& w zakresie %adu ekonomicznego ciesz& si( pogl&dy
R. Euckena. S& one w znacznej mierze zgodne z konsensusem waszyngto+skim. Wydaje si(, 'e z ka'dej teorii ekonomicznej mo'na pokusi) si( o wybranie stosownych elementów i ich „dopasowanie” do wspó%czesnych wymogów.
Przyk%adowo pogl&dy J. M. Keynesa i jego apologetów mog& by) niezwykle interesuj&ce w kontek*cie aktywnej roli pa+stwa. Pojawiaj& si( zatem niezwykle
wa'ne stwierdzenia – ile pa+stwa (czy w ogóle?) w gospodarce. Na czym ma
polega) interwencjonizm pa+stwowy? Polemicznym jest przytoczenie pogl&dów
monetarystów jako jedynie s%usznej doktryny ekonomicznej. Skupienie uwagi na
problemach monetarnych, genezie, efektach agregatów pieni('nych, powoduje
uwypuklenie roli pieni&dza jako typowego towaru, a zarazem kapita%u. Pieni&dz nie traci swoich typowych funkcji, a dodatkowo jest w stanie samoistnie
generowa) dodatkowe kapita%y.
Na wa'ki problem zwróci% uwag( P. Deszczy+ski, który podj&% temat ekonomii rozwoju krajów rozwijaj&cych si(, a w%a*ciwie krajów s%abo rozwini(tych
gospodarczo. Pomimo ró'nych prób zmniejszenia dysproporcji pomi(dzy krajami bogatymi a biednymi, dystans pomi(dzy nimi nie tylko utrzymuje si( na tym
samym poziomie, ale nieustannie si( zwi(ksza. Pojawia si( wa'ne pytanie – co
nale'y zatem czyni) aby w krajach s%abo rozwini(tych gospodarczo zapewni)
w miar( akceptowalny poziom 'ycia. Brak rozwi&zania tego problemu skutkuje
wieloma implikacjami, m.in. aktualnym problemem emigracji. Trafne jest zwrócenie uwagi w ekonomii rozwoju na znaczenie czynników wewn(trznych. Bez
ich wykorzystania, odpowiedniej strategii zarz&dzania wewn(trznymi zasobami, nie b(dzie rozwoju spo%eczno-gospodarczego. Z%udna wiara w zasoby naturalne powoduje, 'e kraje s%abo rozwini(te gospodarczo s& jedynie dostarczycielem surowców po relatywnie niskiej cenie. Pomoc zagraniczna, która nap%ywa,
powoduje jedynie krótkotrwa%e z%agodzenie skutków ubóstwa. Nie likwiduje
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,ród%a problemu. Pomoc zagraniczna winna by) wykorzystywana tymczasowo,
a wzrost gospodarczy oparty powinien by) na tych zasobach, które umo'liwiaj& w%&czenie si( danego kraju w mi(dzynarodowy podzia% pracy i nawi&zanie
walki konkurencyjnej.
Z tego wzgl(du nale'y zwróci) uwag( tak'e na ciekawe zagadnienie dystrybucji ko+cowej – dystrybucji jaka ma miejsce w rodzinie. Wa'ny jest oczywi*cie
poziom dochodów, model konsumpcji, ale niezmiernie istotnym jest dystrybucja
dochodów jaka wyst(puje w rodzinie (por. M. Michalski – dystrybucja ko+cowa
jako brakuj&ce ogniwo w teorii ekonomicznej, czego uczy nas gospodarowanie
w rodzinie). Trzymaj&c si( sztywno kryteriów ekonomicznych Autorowi chodzi
zapewne o redystrybucj( wtórn&. Od jej charakteru zale'y rozwój podstawowej komórki spo%ecznej, jak& bez w&tpienia pozostaje rodzina. Z jednej strony
rodzina musi mie) podstawy do egzystencji, a z drugiej do rozwoju. A oba te
aspekty zale'& od redystrybucji ko+cowej. Mo'na bowiem wszystkie dochody
przeznaczy) na konsumpcj( i tymczasowo*), a mo'na tak'e na rozwój i d%ugotrwa%e funkcjonowanie. Oczywi*cie nale'y mie) na uwadze formy i klasyÞkacje
rozwoju. Jakie czynniki o nim decyduj&?
Na tym tle wyj&tkowo ciekawie wygl&da artyku% J. Kleera zatytu%owany
Rozwój imitacyjny, zalety i wady. Autor zwraca uwag(, 'e tworzenie teorii imitacji jest nies%ychanie trudne, bowiem nie mo'na jej skonstruowa) na bazie
jednego uniwersalnego modelu. Rozwa'ania dotycz& zazwyczaj nast(puj&cych
obszarów: instytucji, techniki, modeli ekonomicznych, modeli organizacyjnych
i modeli edukacyjnych. Za najwa'niejsze bariery procesów imitacyjnych nale'y
uzna) poziom rozwoju mierzony wielko*ci& PKB, posiadania kapita%u, systemu kulturowego. Autor wyja*nia poj(cie imitacji jako na*ladowanie powsta%ych rozwi&za+, d&'enie do jego poprawy. St&d te' d&'enie do doskona%o*ci
i konieczno*) uwzgl(dnienia rozwi&za+ innowacyjnych po%&czonych rzecz jasna
z kreatywno*ci&.
Pojawia si( jednak inspiracja do pewnego uzupe%nienia pogl&dów (aczkolwiek bez w&tpienia ciekawych, opartych na du'ej wiedzy) J. Kleera. Rzecz sprowadza si( do barier imitacji. Imitacja mo'e by) traktowana jako zast&pienie
po'&danego stanu, stanem mo'liwym. A sytuacja ci&g%ego zalewu informacyjnego, sprzecznych danych (na marginesie w Polsce brakuje jednej zuniÞkowanej
bazy danych, bo inn& dysponuje np. Ministerstwo Finansów a inn& GUS czy
NBP) – wymaga to uniÞkacji. Niedoskona%y stan próbuje si( zast&pi) stanem
imitacyjnym, który jest kolejn& barier& ograniczaj&c& drog( do sukcesu.
Osobi*cie nie bardzo rozumiem konieczno*) wydzielania kolejnych dziedzin
i dyscyplin naukowych, zw%aszcza w ekonomii. Finanse jako dyscyplina na-
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ukowa *ci*le jest powi&zana z ekonomi& (poruszono to w artykule K. Jajugi
pt. Nauka o Þnansach – nowe wyzwania). Rozró'nienie co jest czyst& (czyli
dyscyplin&) naukow& np. ekonomia a Þnanse napotyka wiele trudno*ci. Wiele
o*rodków naukowych kwaliÞkuj&c prace naukowe ma z powy'szym zagadnieniem du'y problem – czy zaliczy) dysertacj( do dyscypliny ekonomia czy te'
Þnanse. Decyzje s& nieraz bardzo dyskusyjne. Pos%u'( si( przyk%adem – zagadnienie cykli koniunkturalnych na rynkach kapita%owych mo'e by) zarówno
dobrze zakwaliÞkowane w obszarze ekonomia b&d, Þnanse. W *rodowisku naukowców brak jest pe%nego zrozumienia dla wyodr(bnienia dyscypliny Þnanse.
Cz(*) osób zdecydowanie opowiada si( za brakiem argumentów dla takiej decyzji. Cz(*) z kolei uwa'a, 'e Þnanse (aspekt te' Þnansów wirtualnych) zajmuj&
w ekonomii coraz wi(ksze znaczenie. Ponadto w Þnansach wykorzystuje si(
modele matematyczne. I w tym zakresie wyodr(bnia si( modele instrumentu
Þnansowego, modele podmiotu (uczestnika rynku) i modele rynku. Jednak to
nie wszystko na co zwraca uwag( K. Jajuga. Nale'y podkre*li) i odnie*) si(
do modeli wyceny, modeli dynamiki ocen instrumentów Þnansowych, modeli ryzyka Þnansowego oraz modeli ryzyka kredytowego. W zwi&zku z powy'szym Þnanse w ekonomii zosta%y wyodr(bnione z uwagi na ich udzia% oraz rol(
w zdarzeniach gospodarczych. Brakuje jednak warsztatu metodycznego, który
wyra,nie wyró'nia%by dyscyplin( Þnanse w dziedzinie ekonomia. Taki warsztat
metodyczny bez w&tpienia posiada zarz&dzanie, czy towaroznawstwo a Þnanse traktowa) nale'y jako pocz&tek do wyra,nego osadzenia (jako dyscypliny)
w dziedzinie ekonomia. M. Kwiecie+ zwróci%a uwag& na dylematy rachunkowo*ci jako nauki spo%ecznej. Podkre*l( jeden z wa'nych dylematów stoj&cych w%a*nie przed rachunkowo*ci&. Na wst(pie nale'y zaznaczy), 'e rachunkowo*) ma
za g%ówne zadanie ewidencjonowanie zdarze+ ekonomicznych. Na tej podstawie
mo'na podejmowa) istotne dzia%ania. Pojawia si( jednak pytanie o ewidencj(
zasobów niematerialnych. W literaturze przedmiotu s& one okre*lane jako
szeroko rozumiane goodwill – i s& wa'nym zasobem przedsi(biorstwa. Cz(*)
z tych zasobów jest ewidencjonowana (znak towarowy, know-how, technologie,
patenty), ale jak zaksi(gowa) wiedz(, lojalno*), zaufanie? Powy'sze zasoby niematerialne z jednej strony s& typowymi zasobami ekonomicznymi, a z drugiej
to one decyduj& o przewadze konkurencyjnej. Co wi(cej przedsi(biorstwa staraj&
si( o ich pozyskanie. Dlatego te' za s%uszne nale'y uzna) podj(cie dyskusji
(M. Smejda – teoretyczne kontrowersje wokó% przedmiotu rachunkowo*)) na
temat warto*ci. Jak ustali) warto*) podmiotu gospodarczego? O ile cen( rynkow& (czy t& zwi&zan& z powszechnie znanymi metodami wyceny) jest relatywnie
%atwo „wychwyci)”, to ustalenie ceny godziwej bywa ju' o wiele trudniejsze.
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Rys. 1. Strona tytu%owa ksi&'ki pt. Nauki ekonomiczne. Stylizowane fakty
a wyzwania wspó czesno!ci (red. B.. Fiedor) PTE. Warszawa 2015.
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Tak'e nierozwi&zanym nadal problemem pozostaje amortyzacja zasobów
niematerialnych, chocia' w MSR (Mi(dzynarodowych Standardach Rachunkowo*ci) ju' znajduj& si( wytyczne do zasad wykonywania odpisów amortyzacyjnych.
Reasumuj&c ksi&'k( pt. Stylizowane fakty a wyzwania wspó czesno!ci oceniam bardzo wysoko. Do jej niew&tpliwych walorów nale'y:
– aktualno*) poruszanych tematów,
– przedstawienie oryginalnych rozwi&za+ licznych problemów, opartych
o wysoki warsztat naukowy,
– krytyczne spojrzenie na dotychczasowy paradygmat nauki ekonomia,
– inspiracj( do dalszych bada+ zarówno na gruncie teoretycznym jak i empirycznym.
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