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Kompetencje kulturowe studentów ekonomii

Podejmując proponowany w tytule konferencji temat ‘prakseologicznych
i etycznych aspektów edukacji” pragnę – mając na względzie aktualny tryb
tego procesu – skoncentrować się na zagadnieniu kształtowania kompetencji
kulturowych studentów kierunków ekonomicznych. Nie ma potrzeby prze−
konywać nikogo, że nabywana dziś przez studentów wiedza, która stanowi
przecież o sposobie postrzegania, rozpoznawania i wartościowania świata,
będzie decydować w przyszłości o dokonywanych przez nich wyborach, co
do reguł działania w sferze gospodarowania oraz szeroko pojmowanych in−
stytucji społecznych. Wziąwszy zaś pod uwagę dane dotyczące liczby
kształconych corocznie ekonomistów, można stwierdzić, że aktualnie prze−
kazywana na studiach wiedza będzie wpływać istotnie na zjawisko uznawa−
nia w szerszej skali za słuszne takich, a nie innych celów gospodarowania
i wizji życia społecznego oraz utrwalania określonych modeli gospodarowa−
nia, a w konsekwencji na poziom materialny społeczeństwa, stan zróżnico−
wania społecznego, pomyślność ogółu itd. 

Zabieg sformułowania powyższego, jakże oczywistego i zarazem niezbyt
oryginalnego stwierdzenia ma nieco perswazyjny charakter. Chodzi mi bo−
wiem o wyeksponowanie idei, iż nabywana przez studentów w toku wyższej
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edukacji wiedza, jest zawsze swoistym, czasoprzestrzennie zlokalizowanym
konstruktem społecznym, który rozpowszechnia się i stabilizuje ze względu
na jego technologiczno−poznawczą, a także aksjologiczną (światopoglądo−
wą) efektywność. Dyskusje i spory, które toczą się dziś w humanistyce i na−
ukach społecznych (w tym także w ekonomii), świadczą o sytuacji zanikania
uprawomocnień i społecznych legitymizacji, które dotąd znajdowały się
w posiadaniu przez pewne konstrukty. Coraz powszechniej uznaje się, że
w warunkach globalizacji znaczące do niedawna „myślowe” regulatory ca−
łościowo pojmowanej praktyki społecznej w rozumieniu społeczeństw, któ−
re funkcjonują w organizowanych przez polityczne instytucje państwa tery−
toriach tracą swą praktyczną i motywacyjną rolę. Ujmując rzecz ściślej,
wiadomo, że problematyka „zanikania” wspomnianej efektywności określo−
nych „wielkich narracji” stała się przedmiotem refleksji różnych nurtów hu−
manistyki ponowoczesności już w latach 60. XX wieku, ale w szerszych krę−
gach akademickich i intelektualnych zakwestionowanie prawomocności
tych idei ujawniło się ze szczególną mocą w ostatnich dwóch dekadach. 

Konceptualizowany w językach różnorodnych perspektyw poznawczych
proces globalizacji (mondializacji) gospodarki, społeczeństwa i kultury za−
czyna być postrzegany – z wyjątkiem dominującego nadal nurtu radykalne−
go liberalizmu ekonomicznego – jako obszar zjawisk ekonomicznie nega−
tywnych i groźnych dla społecznego ładu w lokalnej, regionalnej i globalnej
skali1. Doświadczanie sprzeczności globalizacji i związanych z tym niepo−
kojów staje się w coraz większym stopniu doświadczeniem jednostek i po−
szczególnych zbiorowości. Dzieje się tak, ponieważ owe sprzeczności czy
ambiwalencje dotyczą wartości fundamentalnych z punktu widzenia wspo−
mnianych doświadczeń. Niepokoje i „opory”, jakie budzi globalizacja, są
tak dotkliwe, że niejako „na nowo” stawiane są pytania o sens wspólnych
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1 Wśród wielości prac eksponujących tzw. sprzeczności globalizacji warto z pewnością

wymienić poniższe: Z. Bauman, Globalizacja i co z tego wynika, Państwowy Instytut Wy−

dawniczy, Warszawa 2000; Z. Bauman, Życie na przemiał, Wydawnictwo Literackie, Kra−

ków 2004; U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo

Naukowe Scholar, Warszawa 2002; J. Staniszkis, Władza globalizacji, Wydawnictwo Nauko−

we Scholar, Warszawa 2003; J. E. Stiglitz, Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN,

Warszawa 2004; W. Szymański, Interesy i sprzeczności globalizacji. Wprowadzenie do eko−
nomii ery globalizacji, Difin, Warszawa 2004; I. Wallerstein, Koniec świata jaki znamy, Wy−

dawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004; E. Wnuk−Lipiński, Świat międzyepoki, Wy−

dawnictwo Znak, Instytut Studiów Politycznych PAN, Kraków 2004.



działań, cele gospodarowania, kategorię dobra wspólnego, kryteria ocen go−
spodarczego i społecznego rozwoju, formuły racjonalności decyzji ekono−
micznych, postać społecznej roli przedsiębiorstwa, kulturowy status mene−
dżera itd.

Zabierając głos w kwestii „prakseologicznych i etycznych aspektów
edukacji” uznaję zatem, że studenci kierunków ekonomicznych powinni po−
siadać wiedzę zarówno odnośnie do tego typu kontrowersji, jak i kulturowe−
go kontekstu, w którym się pojawiają. Kieruję się również przeświadcze−
niem, że towarzysząca owej prezentacji szersza perspektywa teoretyczna
powinna spełniać pewne warunki, tj. powinna podlegać procedurze wyja−
śniającej interpretacji, którą sama nakłada na analizowane przez nią dzie−
dziny badań.

Perspektywą tą jest stanowisko konstruktywizmu społecznego, idea bę−
dąca ostatnio przedmiotem dyskusji grupy wybitnych uczonych zajmujących
się filozofią humanistyki. Jak czytamy: „Jedną z podstawowych idei zespo−
łu, z którym współpracuję w dziedzinie filozofii humanistyki, stanowi zało−
żenie, iż całokształt kultury, czyniący z danej zbiorowości specyficzną
wspólnotę, konstytuuje pojmowanie świata przeżywanego w owej zbioro−
wości jako realny czy rzeczywisty”2. Starając się w niniejszym tekście re−
spektować owo fundamentalne założenie metodologiczne, podejmę próbę
skrótowego uzasadnienia tezy o potrzebie szerszego włączania do materiału
przekazywanego w trakcie edukacji wyższej idei konstruktywizmu społecz−
nego. Nie chodzi rzecz jasna o literalne przedstawienie epistemologicznych
założeń i poznawczych rozstrzygnięć tego nurtu, ale o intencję przekonania
odbiorców, iż rejestrowane w związku z globalizacją kontrowersje stanowią
efekt zakwestionowania pewnych konstrukcji społecznych, które tracą dziś
posiadany dawniej status wyłącznych bądź dominujących „realności życia
społecznego”. Ponadto, że owe kontrowersje są rezultatem rozpowszechnia−
nia się jeśli nie (być może) bardziej efektywnych technologicznie reguł, to
przynajmniej bardziej „obiecujących” idei w znaczeniu zabiegów „nadawa−
nia czy poszukiwania sensów” wspólnych działań i wyższych racji współist−
nienia jednostek w ramach zbiorowości.

153

2 A. Pałubicka, Praktyczny i teoretyczny aspekt pojmowania realności świata w perspek−
tywie filozofii humanistyki, w: A. Pałubicka i A. P. Kowalski (red.), Konstruktywizm w huma−
nistyce, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2003, s. 31. 



* * *
Wśród owych kwestionowanych dziś konstrukcji społecznych wymienić

należy przede wszystkim stanowisko fundamentalizmu rynkowego i towa−
rzyszącą mu koncepcję moralnej neutralności rynku. Doceniając w pełni
udział (bądź współudział) tych idei w tworzeniu materialnego bogactwa wy−
różnionych społeczeństw świata zachodniego, uważam, że należy równole−
gle ukazywać kwestię ich historyczno−lokalnej, a więc czasoprzestrzennie
zaistniałej funkcjonalności jako pewnych właśnie konstruktów społecznych.
Radykalni zwolennicy idei wolnego rynku przedstawiają zwykle mechani−
zmy funkcjonowania tej sfery, posługując się rozumowaniem na zasadzie
analogii do prawidłowości obowiązujących w przyrodzie. W ten sposób ry−
nek („niewidzialna ręka rynku”) przyjmuje status niezmiennych, pozaludz−
kich i pozaspołecznych sił sprawczych, niezależnych od ludzkiej historii
i kultury mocy. Pomija się w ten sposób bardzo złożoną kwestię udziału sze−
roko pojmowanych instytucji społecznych w tworzeniu historycznie zaist−
niałych bądź współcześnie danych form gospodarki rynkowej, oddziaływa−
nia tradycji czy też okoliczności natury geopolitycznej. Rolę państwa
najczęściej zaś pojmuje się w kategoriach działań zakłócających „naturalny”
przebieg procesów gospodarczych3.

Dokonując tej upraszczającej prezentacji powyższych idei, przywołuję
znane zarzuty kierowane pod adresem zwolenników koncepcji, w których
przyjmuje się spontaniczność, nieuchronność bądź uniwersalność obowiązy−
wania zakładanych prawidłowości gospodarowania. W sensie perswazyj−
nym chodzi mi o to, że proces kształtowania kompetencji studentów ekono−
mii będzie niepełny, jeśli nie pojawi się w jego ramach perspektywa
traktowania koncepcji wolnego rynku jako swoistej idei regulatywnej czy
pewnej konstrukcji społecznej „konstytuującej pojmowanie świata przeży−
wanego w danej zbiorowości jako realny czy rzeczywisty”. Całkowita rezy−
gnacja z kulturowego bądź konstruktywistycznego sposobu ujmowania reguł
i norm gospodarowania ogranicza a może nawet eliminuje „realność” per−
spektywy zmian istniejącego stanu rzeczy, na przykład na drodze formuło−
wania projektów reform istniejących już międzynarodowych instytucji, któ−
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sam przez się prowadzi do efektywnych rozwiązań, nie dopuszczały do pożądanych ingeren−

cji państwa w rynek, czyli stosowania środków, które mogą doprowadzić do wzrostu gospo−

darczego i sprawić, by wszystkim lepiej się wiodło”. J. Stiglitz, op. cit., s. 9. 



re „rządzą” globalizacją (WTO, MFW, Bank Światowy) bądź tworzenia no−
wych publicznych instytucji międzynarodowych odpowiedzialnych za kon−
trolę globalnego systemu finansowego. Niewychodzenie poza ideę samore−
gulującego się rynku petryfikuje zastane instytucje, struktury i hierarchie
społeczne a przede wszystkim sposoby myślenia4.

Warto zatem raz jeszcze przypomnieć, że konstruktywizm (konstrukcjo−
nozm) społeczny jest ideą charakterystyczną dla tych stanowisk nauk huma−
nistycznych i społecznych, w których podkreśla się, że „społeczeństwo jest
w sposób aktywny tworzone przez istoty ludzkie. Orientacje te przedstawia−
ją świat jako zrobiony lub wymyślony, nie zaś po prostu dany czy przyjęty
na zasadzie oczywistości”5.

* * *
Sądzę, że zagadnienie moralnej neutralności rynku w gronie osób zajmu−

jących się etyką gospodarczą i etyką biznesu nie wymaga szerszego rozpo−
znania. Znaczenie i zasięg wartościującej roli pełnionej w przeszłości i obec−
nie przez ideę, która jest elementem przyrodniczej (scjentystycznej) wizji
świata obecnej w naukach ekonomicznych, jest, jak wiadomo, przedmiotem
wielu interesujących analiz.

* * *
Problematyka dobra wspólnego (pomyślności ogółu, globalnej racjonal−

ności gospodarowania, globalnego interesu społecznego itd.) to kolejna idea,
która stała się źródłem niepokojów i trosk współczesnego świata. Stwierdzić
można, że koncepcją, która została zakwestionowana w bardzo dramatyczny
sposób, jest indywidualistyczne pojmowanie dobra wspólnego jako wartości
tworzącej się spontanicznie, żywiołowo i kumulatywistycznie (czy addytyw−
nie) w wyniku działań jednostkowych podmiotów gospodarowania (przed−
siębiorstwa, konsumenci, pracownicy). Ta mikroekonomiczna perspektywa,
silnie związana z koncepcjami, które dokonują „mitologizacji” wolnego ryn−
ku, jest dziś obiektem krytycznych analiz dokonywanych przez różne nurty
i grupy społeczne (np. altroglobalizm, organizacje pozarządowe, instytucje
społeczeństwa obywatelskiego), środowiska nauk społecznych czy ugrupo−
wania polityczne. W obliczu drastycznej polaryzacji poziomu życia i docho−
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4 Jedno z haseł krytyków obecnej postaci globalizacji głosi „Trzeba przemyśleć świat

na nowo”.
5 Hasło „konstrukcjonizm społeczny”, w: G. Marshall (red.), Słownik Socjologii i Nauk

Społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 156.



dów w skali światowej społeczności (podział na zamożne centrum i ubogie
peryferia), wzrostu bezrobocia, ubóstwa i nędzy, procesu wykluczania coraz
liczniejszych grup społecznych, zjawiska niewolnictwa XXI wieku, degra−
dacji środowiska naturalnego a nawet kryminalizacji globu i globalizacji
przestępczości6 podważa się zakładaną przez zwolenników samoregulują−
cych się mechanizmów rynkowych wiarę w spontaniczne tworzenie się do−
bra ogółu7.

Przyznać trzeba, że konceptualizacja idei globalnego dobra wspólnego
jest projektem bardzo trudnym. Na przykład, zdaniem J. Kmity, w ramach
refleksji postmodernizmu (z wyjątkiem R. Rorty’ego) z góry kwestionuje się
taką możliwość. Z kolei w pracach ekonomistów podkreśla się, że w sytuacji
gdy dotąd nie sformułowano koncepcji tzw. makroekonomii globalnej, uzna−
nie zdobywają rozwiązania odwołujące się do mikroekonomicznych pod−
staw globalizacji. Prowadzi to w rezultacie do „podporządkowywania dzia−
łań podmiotów rynku interesom krótko− i średniookresowym z pomijaniem
interesów długookresowych społeczeństwa”8.

W tych okolicznościach, wyrazicielem odmiennej perspektywy pozosta−
ją „jedynie” te głosy przedstawicieli humanistyki i nauk społecznych, które
wyrażają sprzeciw wobec sprowadzania kategorii dobra wspólnego do stanu
gospodarki i postulują realizowanie w skali globalnej wartości typu solidar−
ność, tolerancja, porozumienie, pomoc, godność, autonomia, prawo do bez−
pieczeństwa socjalnego i zdrowia.

* * *
Zagadnieniem o najwyższym stopniu ogólności wśród przedstawionych

wyżej z punktu widzenia tematu „prakseologicznych i etycznych aspektów
edukacji”, jest kwestia pojmowania „odpowiedniości” edukacji wyższej
w stosunku do wymagań stawianych przez otoczenie rozumiane w katego−
riach rynku a zwłaszcza rynku pracy. Pozostając pod wrażeniem lektury nie−
zwykle interesujących i wnikliwych analiz autorstwa Z. Melosika odnośnie
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6 Za: Z. Bauman, op. cit., s. 101.
7 Mówiąc o gospodarce globalnej dokonuje się „konwersji systemowej polegającej

na tym, że to co wcześniej było systemem, staje się elementem nowego systemu, a wiec jego

podsystemem.”... „Istnieje tylko jeden szkopuł, brak bowiem podmiotu polityki globalnej (...)”.

Zob.: W. Szymański, op. cit., s. 181–182. Oraz: „Nie stworzono jednak przekonującej kon−

cepcji tworzenia podmiotu makroekonomii globalnej jak i jej podstawowych wytycznych.”,

s. 184.
8 Ibidem, s. 184.



do sytuacji współczesnych uniwersytetów9, pragnę zwrócić uwagę na nastę−
pujący problem. Komentując cytowane opinie zachodnich badaczy, Autor
stwierdza, że zjawisko komercjalizacji edukacji wyższej spowodowało, że
„nie jest ona postrzegana w kategoriach »intelektualnych« lecz »użytko−
wych«”. „Pobyt na uniwersytecie nabiera charakteru »akademickiej bizneso−
wej transakcji« – w której to niemal wyłącznie oczekiwania studenta/ konsu−
menta w zakresie uzyskiwania usług edukacyjnych oraz prawa rynku
wyznaczają zakres przekazywanej wiedzy i kwalifikacji”10. Oraz „ekspansja
– zorientowanego na produkowanie kredencjałów – systemu szkół wyższych
doprowadziła do rezygnacji z rozwijania »kultury intelektualnej« uczniów,
na rzecz krótkoterminowych celów i zadań. Istotą pobytu na uniwersytecie
jest »przechodzenie do przodu na drodze do uzyskania kredencjału«”. Kul−
tura humanistyczna stała się niemal wyłączną prowincją nauczycieli akade−
mickich z zakresu nauk humanistycznych, choć i oni dokonują ekstrakcji
swoich dziedzin z dziedziny kultury i przestają je traktować jako cele same
w sobie...”11 Dodając niewiele od siebie do powyższych wniosków, pragnę
zwrócić uwagę na następującą kwestię. Jeśli przyjąć, że program nauczania
i system wymagań danej uczelni odzwierciedla bezpośrednio postać „czaso−
przestrzennie” zdefiniowanych wymagań rynku pracy, do których uczelnia
pragnie się dostosować w imię zasady „ekonomicznej odpowiedniości”, to
tym samym uczelnia ta utrwalając owe wymagania petryfikuje postać rynku
pracy oraz jego odłożone w czasie wymagania. Rezygnuje się zatem nie tyl−
ko z autonomicznej, twórczej roli środowiska akademickiego, lecz również
z perspektywy zmian rynku pracy, przeobrażeń struktury społecznej i jakkol−
wiek pojmowanego rozwoju społecznego.

Na zakończenie chciałabym sformułować następującą uwagę. Poruszane
w tekście zagadnienia dotyczą grupy wybranych wartości−celów współcze−
snego świata społecznego. Kierując się metodologicznym nakazem M. We−
bera uprawiania nauki wolnej od wartościowań, przyjmuję, że postulat ten
nie oznacza, że obecna w danej kulturze sfera wartościowań nie może bądź
nie powinna być przedmiotem refleksji. 
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nictwo WOLUMIN, Koziegłowy 2002.
10 Ibidem, s. 93.
11 Ibidem, s. 155.
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