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Przemysław WŁODARCZYK*

KONCEPCJE METODOLOGII OGÓLNEJ A EKONOMIA

(Streszczenie)

Pomimo faktu, iż metodologia oraz jej subdyscyplina – metodologia nauk ekonomicznych – po-
szukują odpowiedzi na pytania o fundamentalnym znaczeniu dla poznania naukowego systemów 
gospodarczych, to przez lata cieszyły się one nikłą popularnością wśród ekonomistów. W ostat-
nich latach sytuacja ta ulega jednak zmianie, prowadząc do rosnącego zainteresowania kwestiami 
metodologicznymi w ekonomii. W związku z powyższym, celem niniejszego artykułu jest próba 
przedstawienia głównych nurtów metodologii ogólnej oraz ich realizacji w ekonomii.

Podjęto próbę charakterystyki tradycyjnych ujęć metodologicznych, poczynając od indukcjo-
nizmu, poprzez poglądy Koła Wiedeńskiego i weryfikacjonizm, aż po falsyfikacjonizm Poppera 
oraz jego modyfikacje w ramach teorii Kuhna i Lakatosa. W pracy dokonano również przeglądu 
współczesnych stanowisk metodologicznych z uwzględnieniem koncepcji anarchizmu metodo-
logicznego Feyerabenda, podejścia retorycznego McCloskey, neopragmatyzmu oraz realizmu 
krytycznego Lawsona.

Słowa kluczowe: metodologia ogólna; metodologia nauk ekonomicznych; ekonomia

Klasyfikacja JEL: B40, B41

1. Wstęp

Jak podkreśla M. Blaug1, przez lata metodologia była w ekonomii traktowana 
wyłącznie jako nauka dostarczająca uzasadnienia dla „tradycyjnych sposobów 
argumentacji”, co przekładało się na niewielką popularność tej dziedziny badań 
wśród ekonomistów. Wysuwano szereg argumentów przeciwko zajmowaniu się 
metodologią ekonomii, wśród których wymieniano m.in.: brak istotnego związ-
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1 M. Blaug, Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa 1995, s. 15.
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ku pomiędzy koncepcjami filozoficznymi, które stanowią podstawę rozważań 
metodologicznych, a problemami, przed którymi stają ekonomiści, oraz brak 
spójnego stanowiska metodologicznego, które można by zastosować w celu 
poprawy efektywności teorii ekonomicznych. Twierdzono, iż ekonomię rozumie 
się w sposób intuicyjny, a uczy się jej poprzez stosowanie metod ekonomicznych 
i ekonometrycznych w praktyce, wobec czego poświęcanie czasu metodologii jest 
zbędne2. Stanowisko takie było również po części wynikiem znacznie szerszego 
problemu braku pogłębionej refleksji filozoficznej w ekonomii3.

Jak wskazuje B.J. Caldwell4, w ostatnich latach doszło jednak do znacznych 
zmian w tej dziedzinie. Przede wszystkim, podejmowane są próby dostosowania 
koncepcji metodologicznych, które najczęściej powstawały w oparciu o nauki 
przyrodnicze, do specyficznych potrzeb ekonomii, co prowadzi do uzyskiwania 
coraz bardziej jednolitego stanowiska. Postęp w tej dziedzinie pozwolił eko-
nomistom dostrzec przydatność koncepcji metodologicznych w rozstrzyganiu 
niektórych wątpliwości ekonomicznych oraz ocenie i selekcji teorii zgłaszanych 
przez konkurujące ze sobą szkoły. Ze względu na szeroką gamę pytań, które 
nadal pozostają niewyjaśnione, metodologia ekonomii staje się wreszcie nie-
zwykle interesującym obszarem badawczym. O coraz większym znaczeniu tej 
dyscypliny może świadczyć stale rosnąca liczba publikacji książkowych, w tym 
podręczników akademickich, jak i artykułów naukowych5. Również ostatni kryzys 
ekonomiczny skłonił czołowych ekonomistów do ponownego zastanowienia się 
nad rolą, jaką ekonomia powinna odgrywać we współczesnym świecie, co bez 
wątpienia nie pozostanie bez wpływu na przyjmowane przez nich stanowiska 
metodologiczne.

Rosnąca popularność zagadnień metodologicznych w ekonomii oraz niewielki 
stopień systematyzacji dorobku piśmiennictwa w tej dziedzinie, utrudniający 
poznanie głównych problemów i tendencji rozwojowych metodologii, prowokuje 
do dokonania przeglądu podstawowych nurtów teoretycznych w tym zakresie. 
W pracy niniejszej podjęta została właśnie próba zestawienia najważniejszych 
pytań stawianych przez metodologię oraz przedstawienia podstawowych stano-
wisk współczesnej metodologii ekonomii.

2 B.J. Caldwell, Economic Methodology. Rationale, Foundations, Prospects, w: U. Mäki, B. Gus-
tafson, C. Knudsen (red.), Rationality, Institutions and Economic Methodology, Routledge, 
London & New York 1993, s. 44–46.

3 A. Wojtyna, Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2000, s. 13.

4 B.J. Caldwell, Economic Methodology…, s. 46–50.
5 M. Blaug, op. cit., s. 18–19.
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W części drugiej przedstawiona zostanie definicja oraz główne cele i zadania 
stawiane przed metodologią ogólną oraz metodologiami szczegółowymi, taki-
mi jak metodologia ekonomii. W punkcie trzecim przedstawione zostaną nurty 
tradycyjne metodologii ekonomii, zaś w punkcie czwartym jej dorobek oparty 
na współczesnych koncepcjach filozoficznych. Rozważania dwóch ostatnich 
punktów uzupełniają uwagi dotyczące wpływu omawianych koncepcji na rozwój 
badań ekonomicznych. 

2. Metodologia nauk ekonomicznych

Pracę niniejszą rozpoczynamy od przedstawienia charakterystyki metodologii 
jako nauki, wskazania jej głównych zadań i celów oraz wyszczególnienia pod-
stawowych pytań, na które próbuje ona znaleźć odpowiedzi. 

Zgodnie z jedną z najpopularniejszych definicji, metodologię możemy 
scharakteryzować jako naukę o metodach naukowego poznania rzeczywistości. 
Wobec faktu, iż badania nad metodą są jednym z ważniejszych, ale nie wyłącznym 
zadaniem metodologii, bardziej adekwatne jest jednak odwołanie się do niej jako 
do „nauki o nauce”, czyli meta-nauki, bowiem obszar jej zainteresowań dotyczy 
również takich aspektów jak rozwój teorii naukowych oraz charakterystyka pro-
cesu narastania wiedzy. Jak ujmuje to M. Blaug6, jest ona: „… studium związku 
koncepcji teoretycznych i uzasadnionych wniosków na temat realnego świata; 
[…] jest dziedziną, która zajmuje się analizą sposobów, przy pomocy których 
[…] [badacze] uzasadniają swe teorie, oraz argumentów, na które się powołują 
przedkładając jedną teorię nad drugą; metodologia jest zarazem dyscypliną opi-
sową […], jak i normatywną…”. 

W oparciu o przedstawioną definicję możemy zatem sformułować trzy pod-
stawowe pytania, na które metodologia stara się znaleźć odpowiedź7: 

 – w jaki sposób dokonuje się proces kumulacji wiedzy i rozwoju nauk?
 – w jaki sposób powstają i są rozwijane teorie naukowe oraz według jakich 

kryteriów możliwe jest ich porównanie, ocena i selekcja?
 – według jakich zasad i z użyciem jakich metod należy prowadzić badania 

naukowe? Jakie są ich niedoskonałości i jak unikać błędów związanych z ich 
zastosowaniem? 

6 Ibidem, s. 19.
7 A. Wojtyna, op. cit., s. 11; H.G. Adamkiewicz-Drwiłło, Współczesna metodologia nauk ekono-

micznych, Wydawnictwo „Dom Organizatora” TNOiK, Toruń, s. 22–23; K. Sosenko, Problemy 
filozofii i metodologii nauk dla ekonomistów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie, Kraków 2008, s. 23–24.
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Ze względu na duże zróżnicowanie charakteru poszczególnych nauk i wy-
nikającą stąd odmienność stosowanych metod badawczych, obok metodologii 
ogólnej zajmującej się poszukiwaniem uniwersalnych prawidłowości w rozwoju 
nauki, pojawiły się również metodologie szczegółowe, takie jak metodologia nauk 
ekonomicznych, których zadaniem jest analiza zagadnień charakterystycznych dla 
każdej z dyscyplin naukowych oraz ocena możliwości zastosowania koncepcji 
formułowanych na gruncie ogólnym do opisu realiów poszczególnych gałęzi 
nauki. Należy przy tym zauważyć, że chociaż metodologie szczegółowe wzorują 
się w znacznym stopniu na metodologii ogólnej, to nie jest ona ich sumą8.

3. Tradycyjne nurty metodologiczne a ekonomia

Jednym z najważniejszych pytań stawianych przez współczesną metodologię 
nauk ekonomicznych jest to, czy i w jakim stopniu można w nauce tej stosować 
koncepcje formułowane w ramach metodologii ogólnej. Problem ten wynika 
przede wszystkim z faktu, iż większość teorii metodologii ogólnej powstaje 
w oparciu o analizę prawidłowości występujących w naukach przyrodniczych 
i nie do końca oddaje specyfikę ekonomii.

W wieku XIX powszechnie stosowaną metodą wyjaśniania naukowego był 
indukcjonizm polegający na formułowaniu praw uniwersalnych w oparciu o ob-
serwacje zdarzeń jednostkowych, które następnie przy ponownym zastosowaniu 
indukcji przekształcano w teorie charakteryzujące się wyższym stopniem uogól-
nienia. Sprowadzał się on zatem do wykorzystania rozumowania rozszerzającego 
w celu doprowadzenia od prawdziwych przesłanek do wniosków nieco szerszych 
niż to wynikało z przeprowadzonej argumentacji9. Jednym z pierwszych krytyków 
indukcjonizmu był D. Hume, który stwierdził, że rozumowanie takie z natury 
nie jest pewne, a jedynie wysoce prawdopodobne, bowiem wnioski nie wynikają 
w nim w sposób konieczny z przesłanek10.

Krytyka rozumowań indukcyjnych doprowadziła do wyłonienia się nowego 
poglądu na sposoby wyjaśniania, który był oparty na neopozytywizmie i pracach 
tzw. Koła Wiedeńskiego. Jego przedstawiciele uważali, iż nauka musi się opierać 
na niezawodnych rozumowaniach dedukcyjnych, czyli prowadzących od praw-
dziwych przesłanek do prawdziwych wniosków, a rozwój teorii polega na doda-

 8 H.G. Adamkiewicz-Drwiłło, op. cit., s. 35–36; K. Sosenko, op. cit., s. 23.
 9 M. Blaug, op. cit., s. 38; H.G. Adamkiewicz-Drwiłło, op. cit., s. 83–84; K. Sosenko, op. cit., 

s. 145.
10 M. Blaug, op. cit., s. 54.
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waniu nowych elementów, do tych, których prawdziwość została potwierdzona 
empirycznie poprzez wykazanie zgodności prognozy ze stanem faktycznym11.

Duch neopozytywistyczny przeważał w ekonomii XIX i początków XX w. 
w formie koncepcji metodologicznej, którą M. Blaug nazywa weryfikacjoni-
zmem. Jej przedstawiciele opowiadali się za dedukcyjnym modelem wyjaśniania, 
ale proponowali skrajnie defensywną koncepcję weryfikacji swych teorii, w myśl 
której niezgodność prognoz z rzeczywistością świadczy jedynie o wystąpieniu 
pewnych zdarzeń zaburzających, nieopisywanych przez model i łamiących za-
łożenie ceteris paribus. W takim wypadku pożądaną metodą postępowania jest 
uzupełnienie teorii o odpowiednie założenia dodatkowe, a nie jej odrzucenie. 
Podejście to zostało wprowadzone w pracach J.S. Milla i po części – D. Ricar-
do, a następnie utrwalone w pracach J.E. Cairnesa, J.N. Keynesa oraz L. Rob-
binsa. Do metodologii tej odwoływali się również w latach sześćdziesiątych 
i siedemdziesiątych czołowi przedstawiciele szkoły austriackiej – L. von Mises 
i F.A. von Hayek12. 

Niewątpliwym przełomem w historii metodologii było pojawienie się kon-
cepcji falsyfikacjonizmu zaproponowanej przez K.R. Poppera, który, bazując 
na rozumowaniu Hume’a dotyczącym indukcji, stwierdził, iż twierdzeń uniwer-
salnych nie da się uzasadnić, bazując na pojedynczych obserwacjach, ale można 
je obalić przy użyciu logiki dedukcyjnej, jeśli wykażemy, że istnieje choć jeden 
przypadek, który im zaprzecza. Nauka polega zatem na podejmowaniu ciągłych 
prób falsyfikacji istniejących hipotez i ich zastąpienia lepszymi. Im dłużej teoria 
opiera się próbom falsyfikacji, tym bardziej jest uprawdopodobniona. W później-
szych pracach Poppera pojawiło się również kryterium mówiące, iż najlepszą 
w danym momencie jest ta teoria, która, opierając się falsyfikacji, dostarcza 
lepszych prognoz rzeczywistości niż teorie konkurencyjne. Pozwala ono jednak 
wyłącznie na jakościową ocenę ex post konkurujących stanowisk teoretycznych 
i nie dopuszcza żadnych spekulacji na temat przyszłych ich losów13.

Próbą przeniesienia koncepcji falsyfikacjonizmu na grunt ekonomii były 
prace P.A. Samuelsona, D. Gordona oraz w pewnym zakresie – M. Friedmana. 
Samuelson i Gordon sformułowali koncepcję tzw. operacjonizmu, w myśl któ-
rego teoria ekonomii powinna wykazywać związki z praktyką, które pozwolą na 
dokonanie jej weryfikacji na drodze badań empirycznych. Podobnie jak Popper, 
postulowali oni, aby teorie były opierane na twierdzeniach operacjonalnych, 

11 Ibidem, s. 38–40; H.G. Adamkiewicz-Drwiłło, op. cit., s. 78–79.
12 M. Blaug, op. cit., s. 97–108, 120–137; H.G. Adamkiewicz-Drwiłło, op. cit., s. 84–86.
13 M. Blaug, op. cit., s. 48–51; A. Wojtyna, op. cit., s. 15.
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czyli takich, które będą zawierały opis sposobu ich weryfikacji14. M. Friedman 
w jednej z najbardziej znamiennych prac w historii metodologii ekonomii: Essay 
on Methodology of Positive Economics posunął się jeszcze dalej. Podtrzymując 
wszystkie stwierdzenia Poppera dotyczące empirycznej weryfikacji prawdziwo-
ści teorii, braku możliwości dowiedzenia prawdziwości hipotez i skuteczności 
prognoz jako kryterium wyboru najlepszej teorii, wysunął on tezę o nieistotności 
realizmu założeń. Twierdził on, iż wszystkie teorie są oparte na pewnych uprosz-
czeniach i generalizacjach i nawet jeśli założenia nie powołują się na motywy, 
które uznamy za możliwe do zaakceptowania, to nie przesądza to o fałszywo-
ści teorii tak długo, jak produkuje ona dobre prognozy. Było to jednoznaczne 
z opowiedzeniem się po stronie instrumentalizmu, który zakłada, iż nie jest 
istotna kwestia prawdziwości czy fałszywości hipotez, a jedynym kryterium 
decydującym o wartości teorii jest dokładność prognozy. Koncepcja Friedmana 
została poddana ostrej krytyce. Zarzucano mu między innymi, że tracimy w ten 
sposób wiele istotnych informacji, które można wykorzystać na przykład w celu 
interpretacji uzyskanych wyników15. 

W latach dziewięćdziesiątych pojawiło się wiele wątpliwości dotyczących 
możliwości stosowania falsyfikacjonizmu w ekonomii. Główne zarzuty dotyczą tu 
przede wszystkim problemów z zastosowaniem tej metodologii w praktyce. Wska-
zuje się tu między innymi na problem wielości założeń pomocniczych w modelach 
ekonomicznych, które charakteryzują się wysokim poziomem abstrakcyjności. 
Prowadzi to do powstania sytuacji opisanej przez tezę Duhema–Quine’a, która 
wskazuje, iż gdy testowi poddaje się hipotezy wraz z założeniami pomocniczymi, 
to nie jesteśmy w stanie w sposób niepodważalny sfalsyfikować żadnej hipotezy, bo 
nie możemy być pewni, czy falsyfikacja nie była jedynie wynikiem zaprzeczenia 
założeniom pomocniczym. Dodatkowy problem stanowią tu założenia przyjmo-
wane ad hoc w celu konstrukcji testów ekonometrycznych. Kolejnym istotnym 
aspektem jest fakt, iż wiele teorii ekonomicznych ogranicza się do zastosowania 
jakościowych metod statyki porównawczej, określając jedynie kierunek zmian 
badanych wielkości ekonomicznych, co znacząco ogranicza możliwości falsyfika-
cji takiej teorii. W niektórych wypadkach możliwe jest też stosowanie wyłącznie 
pośrednich metod testowania ograniczających się jedynie do pewnych elementów 
teorii. Wskazuje się także na niewielką przydatność koncepcji Poppera w wyborze 
pomiędzy teoriami proponowanymi przez różne szkoły ekonomiczne ze względu 
na brak możliwości liczbowego wyrażenia różnic między nimi i konieczność 

14 M. Blaug, op. cit., s. 143–146.
15 Ibidem, s. 148–155; A. Wojtyna, op. cit., s. 15–16.
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ograniczenia się do analiz jakościowych. Taki zarzut jest jednak w mojej opinii 
wysoce wątpliwy, jako że w praktyce jedyną alternatywą dla tak postawionego 
problemu jest zastosowanie koncepcji czysto instrumentalnych, które pomijają 
wiele istotnych aspektów teorii naukowych, jak choćby ich realizm. Wreszcie 
część ekonomistów podkreśla fakt, iż jak dotąd nawet zagorzałym zwolennikom 
falsyfikacjonizmu nie udało się podać żadnego przykładu jego zastosowania 
w rozstrzygnięciu rzeczywistych problemów ekonomicznych16.

W opozycji do powyższych zarzutów L. Boland17 zwraca uwagę na fakt, iż 
większość ekonomistów oczekuje falsyfikacji podstawowych teorii ekonomii, 
podczas gdy zupełnie nie zauważa o wiele „skromniejszej” wersji falsyfikacjo-
nizmu, którą posługujemy się na co dzień, na przykład gdy dokonujemy wyboru 
metod estymacji lub postaci funkcyjnej modelu ekonometrycznego. Nie zmienia 
to jednak faktu, iż metoda ta posiada poważne wady z punktu widzenia ekonomii. 
Podsumowując, wydaje się, iż najlepszym rozwiązaniem dla ekonomii będzie 
przyjęcie metodologii Poppera przede wszystkim w wersji normatywnej, mającej 
pozytywny wpływ na proces kumulacji wiedzy, poprzez ograniczenie możliwości 
stosowania przez twórców teorii zabiegów ochronnych mających utrudniać ich 
testowanie, a tym samym uniemożliwiającej popadanie badaczy w nadmierne 
samozadowolenie czy też naukową ignorancję18.

Również pogląd Poppera na rozwój nauki i mechanizm procesu kumulacji 
wiedzy nie zyskał wśród ekonomistów wielu zwolenników. Popper widział naukę 
jedynie jako proces nieustannej falsyfikacji kolejnych teorii, które po odrzuceniu 
są zastępowane kolejnymi „śmiałymi” hipotezami. Zdawał się on tym samym 
nie dostrzegać procesu kumulacji wiedzy oraz jej względnej stabilizacji. Co 
więcej, problematyczna w myśl metodologii Poppera była również tendencja do 
trzymania się przez niektórych badaczy teorii już obalonych19. 

Wątpliwości te doprowadziły do pojawienia się teorii rewolucji naukowych 
T. Kuhna, który ograniczył się jedynie do pozytywnego opisu rzeczywistości 
naukowej, uciekając od jakichkolwiek wniosków o charakterze normatywnym. 
Stwierdził on, iż przez większość czasu naukowcy działają w ramach tzw. nor-
malnej nauki i posługują się ogólnie akceptowanym paradygmatem obejmują-

16 D.W. Hands, Popper and Lakatos in Economic Methodology, w: U. Mäki, B. Gustafson, 
C. Knudsen (red.), Rationality, Institutions and Economic Methodology, Routledge, London 
& New York 1993, s. 63–65.

17 L.A. Boland, Critical Economic Methodology: A personal odyssey, Routledge, London & New 
York 2005, s. 253–254.

18 A. Wojtyna, op. cit., s. 15–16; L.A. Boland, op. cit., s. 256.
19 L.A. Boland, op. cit., s. 262–263.
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cym światopogląd badaczy, ramy teoretyczne analiz, podejście metodologiczne 
oraz metody weryfikacji empirycznej. W pewnych okresach nagromadzenie 
sfalsyfikowanych teorii oraz anomalii staje się tak duże, że konieczna jest zmia-
na podstawowych założeń, czyli zmiana paradygmatu, a wtedy dochodzi do 
tzw. rewolucji naukowej. Zmiany te mają tak zasadnicze znaczenie, że w okresie 
rewolucji dochodzi do znacznego ograniczenia, a nawet zerwania możliwości 
komunikacji między zwolennikami poszczególnych paradygmatów. Koncepcja 
Kuhna była krytykowana przez samych metodologów, którzy zarzucali jej między 
innymi retoryczną przesadę oraz brak jednolitej definicji paradygmatu. Napotkano 
również na poważne problemy z zastosowaniem tej teorii w ekonomii związane 
między innymi z wątpliwościami dotyczącymi kryterium, które pozwoliłoby na 
wyszczególnienie momentów, w których dochodzi do zmiany paradygmatu20.

Zdecydowanie największy wpływ na kształt metodologii ekonomii miała 
natomiast koncepcja programów badawczych I. Lakatosa. Była to próba 
znalezienia złotego środka pomiędzy agresywną metodologią popperowską 
a defensywną teorią Kuhna. Lakatos stwierdził, że w nauce mamy do czynienia 
nie z pojedynczymi teoriami, ale z ich grupami tworzącymi naukowe programy 
badawcze. W trakcie prac nad programem badawczym naukowcy powinni się 
stosować do kształtujących go zasad, wynikających z negatywnej i pozytywnej 
heurystyki. Pierwsza z nich zabrania falsyfikacji hipotez należących do tzw. twar-
dego jądra, które składa się z pewnych fundamentalnych założeń i wierzeń 
niemożliwych do obalenia poprzez testowanie empiryczne i dopuszcza prace 
mające na celu falsyfikację hipotez z tzw. pasa ochronnego, w którym założenia 
pomocnicze łączą się z elementami twardego jądra, tworząc weryfikowalne 
empirycznie teorie. Druga, zawiera zalecenia normatywne dotyczące sposobów 
prowadzenia i rozwoju programu badawczego. Postępująca falsyfikacja hipotez 
pasa ochronnego znajduje po pewnym czasie swe odzwierciedlenie w zmianach 
niektórych tez, które należały do twardego jądra, jednak zmiany te mają raczej 
charakter ewolucyjny, a nie rewolucyjny. W ujęciu Lakatosa wyróżnić możemy 
programy postępowe, czyli takie, które w oparciu o objaśnienia nowych faktów, 
do których analizy nie były pierwotnie zaprojektowanie, pozwalają na tworzenie 
nowych predykcji oraz pełniejsze objaśnianie danych empirycznych, oraz pro-
gramy degenerujące się, których rozwój sprowadza się do uzupełniania ad hoc 
hipotez programu w celu wyjaśniania obserwowanych anomalii. Ocena progra-

20 D.M. Hausman, Kuhn, Lakatos and the Character of Economics, w: R.E. Backhouse (red.), 
New Directions in Economic Methodology, Routledge, London & New York 1994, s. 199–200; 
M. Blaug, op. cit., s. 68–70; A. Wojtyna, op. cit., s. 27.



Koncepcje metodologii ogólnej a ekonomia 315

mów badawczych następuje poprzez porównanie ich z innymi i jest możliwa 
jedynie na ich tle. Historia nauki to zespół wyborów, jakich dokonują naukowcy, 
przechodząc od programów degenerujących się do postępowych21.

Podobnie jak w przypadku pozostałych teorii metodologii ogólnej, również 
i w tym wypadku ekonomiści zgłosili szereg zastrzeżeń. Wskazują oni na trudności 
ze zdefiniowaniem programu badawczego jedynie poprzez określenie zawartości 
twardego jądra, ze względu na fakt, iż wiele programów badawczych w ekonomii 
nakłada się na siebie i opiera się na podobnych fundamentalnych założeniach oraz 
brak jasnego kryterium, pozwalającego na wyróżnienie elementów składowych 
jądra i odróżnienie ich od teorii należących do pasa ochronnego. Wątpliwości 
dotyczą również kwestii historycznej rekonstrukcji teorii ekonomii przy pomocy 
proponowanej koncepcji oraz braku kryterium pozwalającego ocenić, w którym 
momencie jeden program badawczy został zastąpiony przez inny. Wreszcie zwraca 
się również uwagę na fakt, iż ekonomia jest nierozerwalnie związana z polityką, 
a to oznacza, iż programy, które uznamy za zdegenerowane z ekonomicznego 
punktu widzenia, mogą mieć charakter postępowy w sferze politycznej22.

Pomimo krytyki, koncepcja Lakatosa jest jedną z najpopularniejszych w me-
todologii ekonomii – rodzi się zatem pytanie, co przyciąga do niej badaczy? 
D.W. Hands23 wskazuje, że główną zaletą tej teorii jest fakt, iż jest ona zdecy-
dowanie łagodniejsza niż agresywna metodologia Poppera. Poprzez zastosowa-
nie koncepcji twardego jądra nie zmusza się naukowców do natychmiastowej 
rezygnacji z teorii i fundamentalnych założeń, które zostały sfalsyfikowane 
w pewnych jednostkowych przypadkach, co zwykle spotyka się z dużym oporem 
wśród osób, które poświęciły część swego życia na pracę nad nimi. Teoria ta 
daje naukowcom łatwiejsze do przyjęcia i mniej radykalne wytłumaczenie dla 
zjawiska podtrzymywania swych fundamentalnych przekonań i wierzeń w obliczu 
przypadków ich falsyfikacji niż friedmanowska teza o braku istotności realizmu 
założeń oraz kuhnowska koncepcja rewolucji naukowych24.

21 R.E. Backhouse, The Lakatosian Legacy in Economic Methodology, w: R.E. Backhouse (red.), 
New Directions in…, s. 166–177; M. Blaug, op. cit., s. 73–80; A. Wojtyna, op. cit., s. 17–20.

22 R.E. Backhouse, The Lakatosian Legacy…, s. 178–179; D.M. Hausman, op. cit., s. 204–206; 
A. Wojtyna, op. cit., s. 17–20.

23 D.W. Hands, op. cit., s. 68.
24 R.E. Backhouse, The Lakatosian Legacy…, s. 181–182.
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4. Współczesne nurty filozoficzne a metodologia ekonomii

Dość nikłe znaczenie tradycyjnych koncepcji metodologii ogólnej w naukach 
ekonomicznych jest związane z faktem, iż były one tworzone przede wszystkim 
w odniesieniu do nauk ścisłych, takich jak fizyka, chemia i biologia. W związku 
z powyższym, o wiele większe znaczenie dla rozwoju metodologii nauk ekono-
micznych miały koncepcje oparte na współczesnych nurtach filozoficznych, które 
uwzględniały specyficzny względem nauk ścisłych charakter nauk społecznych 
lub też powstawały wyłącznie w celu objaśnienia zasad i reguł odkrycia nauko-
wego w ekonomii.

Radykalnym kontynuatorem dorobku Kuhna i Lakatosa był P. Feyerabend – 
twórca anarchizmu metodologicznego. W swych pracach rozwijał on wywo-
dzącą się od Hume’a i Poppera koncepcję, w myśl której każda obserwacja jest 
obciążona teorią, gdyż w braku dostępu do prawd absolutnych nasze postrzeganie 
świata jest jego interpretacją dokonaną zgodnie z przyjętym przez nas świato-
poglądem i „dokonanymi wcześniej konceptualizacjami”, a zatem u podstaw 
aktu percepcji leży pewna teoria, niezależnie od tego jak prosta by ona nie była. 
Fakty empiryczne są jednak o tyle niezależne od teorii, że mogą być prawdziwe 
niezależnie od tego, czy prawdziwa jest teoria leżąca u podstaw naszego ich 
doświadczenia. Tym samym, weryfikacja sprowadza się jedynie do porówny-
wania mniej lub bardziej błędnych teorii. Wszelkie oceny teorii formułowane 
na tej podstawie są zatem obciążone relatywizmem. Nie posiadając dostępu do 
doskonałego wzorca, nie jesteśmy w stanie określić, jak daleko od prawdy się 
znajdujemy. W połączeniu z postulowanym przez Kuhna twierdzeniem o braku 
porównywalności następujących po sobie teorii naukowych wynikającej z faktu, 
iż nowe teorie zawieszają część fundamentalnych zasad starych koncepcji docho-
dzimy zatem do wniosku o braku jakichkolwiek kryteriów oceny i selekcji teorii 
naukowych. Spostrzeżenie to legło u podstaw anarchizmu Feyerabenda i stało 
się punktem wyjścia dla odrzucenia standardowych koncepcji metodologicznych 
na rzecz zasady „wszystko jest dozwolone”. Była to przede wszystkim krytyka 
środowiska naukowego i dominującej pozycji niektórych badaczy, która umoż-
liwia im określanie „reguł gry”, co sprzyja usztywnianiu stanowisk i wyłączaniu 
pewnych nurtów poza nawias, a tym samym spowalnia rozwój nauki25.

Koncepcje Feyerabenda były zwiastunem postmodernizmu w metodologii. 
Postmoderniści akcentują znaczenie relatywizmu, wskazując, iż nasze postrzega-
nie świata jest uwarunkowane kulturowo, bowiem od kultury zależy nasz świa-

25 M. Blaug, op. cit., s. 53, 82–84.
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topogląd, zachowania, wartości, które wyznajemy, i oceny, jakie formułujemy. 
Każda jednostka prezentuje nieco inną orientację aksjologiczną, co sprawia, że nie 
istnieją obiektywne kryteria interpersonalnej oceny naszych poglądów, zachowań 
czy postaw. Ze względu na wspomniane różnice uwarunkowań nie może powstać 
jedna wspólna wizja świata, którą język mógłby w pełni wyrazić. Ta cecha nauki 
ogranicza nasze możliwości poznawcze, bowiem nasze myślenie jest zdetermi-
nowane przez język. Służy on naukowcom do tworzenia indywidualnych wizji 
świata, nad którymi posiadają jedynie częściową kontrolę. Każdy tekst naukowy 
ma zatem charakter narracyjny i jest nośnikiem metafor, a nie prawd. Nawet, jeśli 
człowiek uświadomi sobie, w jakim stopniu jego teorie są determinowane przez 
uwarunkowania kulturowe, język i orientację aksjologiczną, to nie jest w stanie 
uwolnić się od nich ani ograniczyć ich wpływu na głoszone przez siebie teorie, 
bowiem zależy to również od uwarunkowań odbiorcy. Nie jest zatem możliwe 
formułowanie obiektywnych i uniwersalnych teorii – kulturowe uwarunkowanie 
sądów wyklucza istnienie prawd obiektywnych. Przedstawiciele postmoderni-
zmu proponują w związku z tym zastąpienie tradycyjnego celu nauki, jakim 
jest odkrywanie ogólnych teorii, opisujących rządzące światem mechanizmy, 
dążeniem do partykularnego opisu człowieka i jego własnego świata, a wyko-
rzystywanych metod naukowych – przez analizy interpretacyjne uwydatniające 
wielość dostępnych interpretacji26. 

Wykazanie braku obiektywnych prawd naukowych prowadzi do konieczności 
ponownego zdefiniowania kryterium prawdy. Jednym ze sposobów, który pozwala 
dokonać ograniczonej obiektywizacji teorii naukowych, jest osadzenie pojęcia 
prawdziwości twierdzeń w ramach danego kontekstu i schematu, co oznacza, 
iż koncepcje są prawdziwe jedynie warunkowo. Obecnie podejście to ewoluuje 
w kierunku tzw. realizmu pluralistycznego, który definiuje prawdę nie w kate-
goriach zgodności teorii z rzeczywistością, ale jak najmniejszego zniekształcania 
przez nią rzeczywistości27.

Podstawową metodą badawczą, która miałaby według postmodernistów za-
stąpić metodologię modernistyczną, jest metoda interpretacji. Teksty są jedynie 
nośnikami metafor, a zatem w celu ich poprawnego zrozumienia konieczne jest 
ich rozłożenie na czynniki pierwsze i przyjrzenie się użytym słowom oraz znacze-
niom, jakich nabierają one dzięki odpowiedniemu ich połączeniu z pozostałymi 
słowami występującymi w danym zdaniu czy fragmencie tekstu, zwracając uwagę 
na wielość możliwych interpretacji. Analizy tej należy dokonać, wyróżniając 

26 K. Sosenko, op. cit., s. 131–133, 139–141.
27 Ibidem, s. 133–134.
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trzy warstwy tekstu: logiczno-gramatyczną, retoryczną i ideologiczno-teore-
tyczną. Jedynie informacje należące do warstwy logiczno-gramatycznej mają 
charakter czysto opisowy. W praktyce autorzy przekazują jednak czytelnikom 
także swoje opinie oraz zalecenia, które tworzą warstwę retoryki. W tym celu 
wykorzystują odpowiednie zabiegi manipulacyjne, mające wywołać u czytelnika 
określone efekty. W tekście ukryte są również pewne informacje dotyczące zało-
żeń filozoficznych autora. Dokładna analiza pracy pozwala zatem na uzyskanie 
w mniejszym stopniu zniekształconego zrozumienia tego, co autor próbuje nam 
przekazać. Podobne postępowanie zalecają postmoderniści w badaniu otaczają-
cego nas świata. Uważają oni, iż wszelkie fakty należy poddawać dekonstrukcji, 
która umożliwi nam głębsze zrozumienie problemów. Zamysłem autorów tego 
podejścia jest stworzenie pewnego zbioru podstawowych elementów, spośród 
których każdy będzie mógł swobodnie dokonywać wyboru i włączać je do swej 
struktury przekonań, przypisując im odpowiednie znaczenie28.

Koncepcje metodologiczne postulowane w ramach nurtu postmodernistyczne-
go na grunt ekonomiczny przeniosła przede wszystkim D. McCloskey. W swych 
rozważaniach odwołuje się ona do analiz retoryki. Wykazuje, iż ekonomia nie 
bazuje wyłącznie na argumentach wynikających z metod dedukcyjnych i empi-
rycznych, ale wykorzystuje również metody narracyjne i retoryczne w celu popu-
laryzacji swych teorii, co oznacza, że tradycyjna metodologia nie jest w praktyce 
stosowana, a tym samym należy porzucić ją na rzecz postmodernistycznego 
relatywizmu. Analiza retoryki wykorzystywanej w ekonomii prowadzić ma 
do lepszego poznania koncepcji wysuwanych przez innych badaczy, co ożywi 
dyskurs naukowy. Krytycy tego nurtu nie odmawiają McCloskey niewątpliwej 
zasługi w zwróceniu uwagi naukowców na język, którym się posługują, ale są 
przeciwni odrzuceniu metodologii, która jest według nich komplementarnym 
w stosunku do retoryki spojrzeniem na problem uzasadniania teorii naukowych29.

Jednym z nurtów, które wyrosły na bazie filozofii postmodernistycznej jest 
również neopragmatyzm rozwijany przez R. Rorty’ego, bazujący na filozofii 
W. Jamesa oraz J. Deweya. Proponuje on, aby pojęcie prawdy zastąpić funk-
cjonalnością. W ujęciu tym uznajemy, iż prawdziwe jest to, co dobrze spełnia 

28 K. Chojnacka, H. Olszewski, Historia doktryn politycznych i prawnych. Podręcznik akade-
micki, Przedsiębiorstwo Wydawnicze – Ars boni et aequi, Poznań 2004; K. Sosenko, op. cit., 
s. 136–138.

29 D. McCloskey, Knowledge and Persuasion in Economics, Cambridge University Press, Cam-
bridge 1994, s. 426–427; R.E. Backhouse, Explorations in Economic Methodology: From 
Lakatos to Empirical Philosophy of Science, Routledge, London & New York 1998, s. 108–109; 
K. Sosenko, op. cit., s. 138–139.
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swe funkcje. Przyjęcie takiego punktu widzenia pozwoliło na wyprowadzenie 
liberalnego wniosku, iż każdy może rozwijać takie teorie, jakie uważa za sku-
teczne w działaniu i bronić ich przed wszelką krytyką osób zajmujących pozycje 
zewnętrzne w stosunku do tego poglądu, niezgodną z ustanowionymi w jego 
ramach „zasadami gry”30.

Koncepcję pragmatyzmu w ekonomii rozwijają R. Weintraub oraz D. McClo-
skey. Weintraub stwierdził, iż ekonomiści działający na pewnym polu badawczym 
tworzą grupę, która posiada podobny światopogląd, wyznaje wspólne wartości 
oraz wyznacza sobie własne cele badawcze. W myśl idei pragmatyzmu krytyka ich 
osiągnięć przez osoby spoza grupy, niepowiązana z wartościami lub celami przez 
nią wyznaczonymi – w tym krytyka z pozycji metodologicznych – nie ma zatem 
sensu. Analogiczne argumenty przywołuje w swych pracach D. McCloskey31.

R. Backhouse32 wskazuje, z kolei, na szczególną przydatność pragmatyzmu 
opartego na pracach C.S. Peirce’a w wyjaśnianiu powodów braku powszechne-
go konsensu w ekonomii. Koncepcja ta opiera się na analizie sposobu, w jaki 
człowiek przechodzi ze stanu „wątpliwości” (doubt), powodującego dyskomfort 
i brak satysfakcji, do stanu „wiary” (belief), który zapewnia spokój i satysfakcję, 
skłaniające nas do utrzymywania raz osiągniętych wierzeń. Stabilizacja wierzeń 
następuje na skutek działania jednego z czterech czynników, którymi są: nieustę-
pliwość, autorytet, metoda a priori, metoda naukowa. 

Odnosząc wspomniane czynniki do sytuacji braku konsensu w ekonomii, 
uzyskujemy ciekawą charakterystykę możliwych rozwiązań tego problemu. 
W sytuacji, gdy wiara wynika z nieustępliwości, badacze trzymają się swych 
przekonań nawet w obliczu ewidentnych dowodów świadczących przeciwko 
nim. Postawa ta wynika głównie z pobudek ideologicznych i nie daje nadziei na 
uzyskanie konsensu w przyszłości. Narzucanie wiary przy pomocy autorytetu jest 
widoczne przede wszystkim w polityce publikacyjnej przyjętej przez czołowe 
czasopisma naukowe. Są one w stanie narzucać pewną wizję ekonomii osobom 
chcącym zaprezentować swe prace na ich łamach. Prace niezgodne z dominują-
cym poglądem są wypychane do mniej znanych publikatorów, co nie prowadzi do 
ujednolicenia stanowisk, ale pozwala w pewnym stopniu wyciszyć dyskusje na ten 
temat. Metoda a priori polega na przeprowadzaniu rozumowań wychodzących od 
powszechnie akceptowanych założeń. Problemem jest tu wysoka subiektywność 

30 K.D. Hoover, Methodology of Empirical Macroeconomics, Cambridge University Press, Cam-
bridge 2001, s. 157–158.

31 Ibidem, s. 159.
32 R.E. Backhouse, Explorations in…, s. 193–194.
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przekonań na temat tego, co można uznać za powszechnie akceptowane założe-
nie. Zawsze pojawią się pewne osoby, których takie rozumowanie nie przekona. 
Jedyną metodą zapewniającą definitywne rozstrzygnięcie sporów jest metoda 
naukowa. W przypadku ekonomii jest nią ekonometria, jednak jej wydajność 
w tym aspekcie jest niska ze względu na brak możliwości odpowiedzi na niektóre 
pytania na drodze analiz empirycznych oraz nieustannie zmieniające się realia, 
co tłumaczy utrzymujący się od dłuższego czasu rozłam w teorii ekonomii33.

Wśród najnowszych nurtów metodologicznych w ekonomii znaleźć możemy 
również realizm krytyczny rozwijany przez T. Lawsona i U. Mäkiego. Powstał 
on jako odpowiedź na przejawiany przez ekonomistów brak zainteresowania 
rozważaniami o charakterze ontologicznym, związanych z problemami bytu, 
istnienia i jego sposobów czy przedmiotu i jego własności. Program badawczy 
nurtu skupia się na analizie natury rzeczywistości społecznej oraz poszukiwaniu 
wynikających z niej metod i sposobów analizy. T. Lawson sformułował koncepcję 
rzeczywistości społecznej wyrastającej z ludzkich interakcji, ale nieredukowal-
nej do nich, co doprowadziło go do wniosku o istnieniu obiektywnych struktur 
i mechanizmów społecznych, które są przedmiotem badań przedstawicieli eko-
nomii. Głównym ich zadaniem powinna być analiza mechanizmów i tendencji, 
które leżą u podstaw zdarzeń zachodzących w przestrzeni społecznej, a nie ich 
prognozowanie, które nie jest możliwe w formie bezwarunkowej. Zrozumienie 
tych procesów jest warunkiem wystarczającym dla podejmowania odpowiednich 
działań w sferze polityki ekonomicznej, a ich celem nie powinna być kontrola 
przyszłych zdarzeń, ale zastąpienie niechcianych struktur społecznych takimi, 
które przyniosą nam większy zasób możliwości34. 

5. Zakończenie

Celem powyższego opracowania była próba przedstawienia głównych nurtów 
metodologii ogólnej oraz ich realizacji w ekonomii. Rozważania zapoczątkowano 
prezentacją definicji metodologii oraz podstawowych pytań, na które stara się 
ona znaleźć odpowiedzi. Następnie podjęto próbę charakterystyki tradycyjnych 
teorii metodologicznych oraz ich wpływu na rozwój ekonomii, poczynając od 
indukcjonizmu, poprzez poglądy Koła Wiedeńskiego i weryfikacjonizm, aż po 

33 Ibidem, s. 194–198.
34 T. Lawson, A Realist Theory for Economics, w: R.E. Backhouse (red.), New Directions in…, 

s. 280–281; T. Lawson, What Has Realism Got to Do With It, w: D.M. Hausman (red.), The 
Philosophy of Economics. An Anthology, Cambridge University Press, Cambridge 2008, s. 445.
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falsyfikacjonizm Poppera oraz jego modyfikacje w ramach teorii Kuhna i Laka-
tosa. Prezentację współczesnych poglądów na metodologię rozpoczęto od analizy 
koncepcji anarchizmu metodologicznego Feyerabenda, by następnie skupić się 
na nurtach postmodernistycznych, uwzględniając zarówno podejście retoryczne 
McCloskey, jak i neopragmatyzm. Zaprezentowano także jedno z najnowszych 
podejść, jakim jest realizm krytyczny Lawsona.

Przedstawione rozważania prowadzą do wniosku, iż metodologia ekonomii 
jest nadal w fazie początkowego rozwoju. Wynika to przede wszystkim z faktu, 
iż badania teoretyczne nad tą częścią nauki były przez lata przedmiotem margi-
nalnego zainteresowania ze strony ekonomistów. Doprowadziło to do stosunkowo 
niewielkiego znaczenia tradycyjnych koncepcji metodologii ogólnej dla obja-
śniania prawidłowości poznania naukowego w ekonomii, wysoce eklektycznego 
charakteru metodologii ekonomicznej i trudności z jednoznacznym określeniem, 
które koncepcje metodologiczne są uznawane za wiążące przez członków poszcze-
gólnych szkół ekonomicznych. Dopiero ostatnie dwa dziesięciolecia przyniosły 
zmiany w tym zakresie. Świadczy o tym zarówno znaczny wzrost liczby publikacji 
naukowych traktujących o metodologii, w tym również podejmujących próby 
systematyzacyjne, jak i fakt pojawienia się pierwszych koncepcji opracowywa-
nych specjalnie z myślą o naukach społecznych (realizm krytyczny). 

Podsumowując, ożywienie obserwowane w zakresie badań związanych 
z metodologią i jej rolą w ekonomii pozwala sformułować bardziej optymi-
styczne oczekiwania co do możliwości przezwyciężenia w najbliższym czasie 
najpoważniejszych wewnętrznych problemów ekonomii.
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Przemysław WŁODARCZYK

THE CONCEPT OF GENERAL METHODOLOGY AND ECONOMICS
( S u m m a r y )

Despite the fact that methodology and its subdiscipline – methodology of economic sciences – look 
for answers to the questions which are fundamental for scientific cognition of economic systems, 
over the years they enjoyed dim popularity among economists. Only recently this situation has 
started to change, leading to an increasing interest in the methodological issues in economics. 
Therefore, the aim of this article is to present the main theories of general methodology and their 
implementation in economics.

Presented article undertakes an attempt to characterise traditional methodological approaches 
ranging from inductivism, through the views of the Vienna Circle and justificationism, until 
Popper’s falsificationism and its modifications within the theories of Kuhn and Lakatos. The 
paper also reviews the positions of contemporary methodology, taking into account the concept of 
Feyerabend’s methodological anarchism, McCloskey’s rhetorical approach, neo-pragmatism and 
Lawson’s critical realism.
Keywords: general methodology; methodology of economic sciences; economics


