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Moderatorzy: prof. dr hab. Stanisław Flejterski; dr hab. Łukasz Hardt, prof. UW 

Uczestnicy: 

prof. dr hab. Bogusław Fiedor (UEW) i prof. dr hab. Marian Gorynia (UEP) – O silnych i słabych stronach  

współczesnych nauk ekonomicznych 

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga (UEW) – Ewolucja koncepcji w naukach ekonomicznych a zmiany technologiczne 

dr Tomasz Kwarciński (UEK) – Czy warto mierzyć dobrobyt? 

prof. dr hab. Witold Kwaśnicki (UWr) – Zauroczenie matematyką – nadinterpretacje w ekonomii głównego 

nurtu 

prof. dr hab. Krzysztof Malaga (UEP) – O istocie i znaczeniu wybranych paradoksów ekonomicznych:  

Easterlina, Leontiefa i Solowa 

dr Krzysztof Nowak-Posadzy (UAM) – Metodologia nauk o kulturze i jej zastosowania do ekonomii 

dr hab. Jan Polowczyk (prof. UEP (UEP) – Podejście ewolucyjne w ekonomii. Czy jest potrzebne? 

Opis panelu i pytania do uczestników dyskusji: 

Dyskusja dotycząca charakteru nauk ekonomicznych ma długą tradycję i zwykle ulega intensyfikacji  

w momentach przełomu1. Tak też jest dzisiaj, gdy po Wielkiej Recesji wielu ekonomistów, ale też uczestników 

życia społecznego, gospodarczego i politycznego formułuje krytyczne uwagi wobec nauk ekonomicznych  

i zarzuca im m.in. niską zdolność predykcyjną, jak też niezdolność do sformułowania skutecznych odpowiedzi na 

stojące przed globalną gospodarką wyzwania. Merytoryczna dyskusja nad tymi zagadnieniami wymaga sięgnięcia 

do wybranych koncepcji z zakresu filozofii nauki, w tym tych odnoszących się do podziału nauk na ścisłe, 

społeczne i humanistyczne. Kwestie te będą dyskutowali uczestnicy panelu, a w szczególności podejmą oni próbę 

udzielenia odpowiedzi na następujące pytania:  

 Czy możliwa jest ekonomia wolna od normatywnych założeń etycznych, ontologicznych  

i epistemologicznych? 

 Na ile fizyka, a na ile biologia powinny być „wzorcami metodologicznymi” dla nauk ekonomicznych?  

 Czy ekonomia, finanse i zarządzanie jedynie biernie reagują na zmiany technologiczne, gospodarcze, 

społeczne i polityczne, a na ile rozwijane w tych naukach koncepcje mogą być źródłem inspiracji do zmiany 

świata na lepsze?  

 Jaki charakter mają prawa ekonomiczne? Czy możliwe są prawa o dużym stopniu uniwersalności, czy mogą 

być one jedynie „lokalnie prawdziwe” i zależne od kontekstu? 

 Na ile sposoby analizy metodologicznej innych nauk szczegółowych mogą mieć zastosowanie do nauk 

ekonomicznych?  

Podczas panelu jego uczestnicy nie prezentują in extenso przesłanych referatów, ale próbują odnieść się do 

powyższych pytań, wokół których będzie ogniskowała się dyskusja, a tezy referatów mogą stanowić jedynie 

ilustrację omawianych zagadnień.  

 

                                                           
1 W sposób zamierzony piszemy o naukach ekonomicznych, a nie wyłącznie o ekonomii, tak aby w dyskusji znalazły się 
odniesienia do finansów i zarządzania.  


