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 Wprowadzenie

 Rozwinięcie…

 Zakończenie

Agenda



Wyborowi i uprawianiu 

problematyki metodologicznej 

towarzyszą dwa poważne 

zarzuty: „Po pierwsze nudy, po 

drugie pychy” (Roy F. Harrod)

?



W ekonomii (i finansach) bardzo 

trudno jest powiedzieć coś nowego, 

gdyż wszystko co ważne, dawno już 

zostało powiedziane… 

(W.W. Lewis, The Power of Productivity ,2005)

PRAWIE… ?



Ekonomia i finanse – mimo formalnego

( i uprawnionego !) „rozwodu” – są  ściśle 

związane i wzajemnie sobie potrzebne!!!

 Herezja z perspektywy matematyki 

i matematyków: DODAWANIE 
JEST WAŻNIEJSZE OD 
ODEJMOWANIA, MNOŻENIE 
WAŻNIEJSZE OD DZIELENIA



BUILDING BRIDGES,

BREAKING BARRIERS



There Is No Alternative?

There Are Thousands(?) of 

Alternatives!!!

TINA czy TATA ?



VUCA

volatility, 

uncertainty,

complexity, 

ambiguity

- zmienność, niepewność, złożoność, 
niejednoznaczność. 



Nauki ekonomiczne

są najważniejsze, najciekawsze, 
najtrudniejsze… Są przy tym 
„nieustającym placem budowy”.

Uważane są niekiedy za najbardziej ścisłe 
wśród nauk nieścisłych i najbardziej nieścisłe 
wśród ścisłych…



Nauka finansów

– nie tylko przez 

finansistów - uważana jest 

za „królową” wśród nauk 

ekonomicznych. 



Propozycje definicji…

 Finanse są „wieloparadygmatyczną” nauką
ekonomiczną, której przedmiotem jest opis ,
analiza oraz ocena procesów globalizacyjnych ,
wyborów i decyzji finansowych
podejmowanych w warunkach niepewności ,
ryzyka i niedoskonałości informacji przez
gospodarstwa domowe , instytucje,
przedsiębiorstwa finansowe i niefinansowe,
jednostki samorządu terytorialnego, państwa
oraz organizacje między- i ponadpaństwowe, z
ugrupowaniami integracyjnymi włącznie(SF,
Metodologia finansów,2007).

 Finanse są tym, czym zajmują się
finansiści(FINANCE IS WHAT FINANCIERS
DO)-Jacob Viner (1892-1970)





Cosimo de’ Medici, 

(Father of his Country)

(born Sept. 27, 1389, 

Florence - died Aug. 1, 

1464, Careggi, near 

Florence), founder of one 

of the main lines of the

Medici family that ruled 

Florence from 1434 to 

1537.



Mayer Amschel Rothschild



John D. Rockefeller



Leopold Kronenberg



7F…Finanse pozytywne, 

normatywne ,stosowane

 OPIS

 POMIAR

 WARTOŚCIOWANIE

 PORÓWNYWANIE

 OBJAŚNIANIE!!!

 PRZEWIDYWANIE(w tym 
definiowanie sygnałów wczesnego 
ostrzegania)

 PROPONOWANIE SPOSOBÓW  



Finanse – łatwe czy trudne?

Profesor finansów rozmawia z kolegą:

- Wiesz, miałem dzisiaj wykład 
z finansów

- No i co? 

- Powoli już zacząłem to rozumieć, 
ale moi studenci jeszcze nie…



Finanse – łatwe czy trudne?

Dwaj profesorowie stoją przed tablicą 
ze skomplikowanym wykresem:

- Wiesz, nie rozumiem tego wykresu

- Spokojnie, mogę ci to 
wytłumaczyć…

-Wytłumaczyć studentom to ja też 
potrafię…



Kategorie używane przez teoretyków

i praktyków finansów (przykłady):

 pieniądz, kapitał, struktura kapitału, koszt kapitału,
dźwignia finansowa, źródła kapitału, stopa procentowa,
pozyskiwanie kapitału, pomnażanie kapitału, fundusze,
rzadkość zasobów, zasoby finansowe, strumienie
finansowe, decyzje finansowe, wybór ekonomiczny ,koszty
alternatywne, bogactwo, ubóstwo, nierówność, system
finansowy, finansjalizacja, kredyt, pożyczka, wiarygodność
finansowa, zdolność kredytowa, wypłacalność, przychody,
koszty, bilans, budżet, podatek, nadwyżka, deficyt, dług
,płynność, instrumenty finansowe, inwestycje finansowe ,
zarządzanie ryzykiem finansowym , konflikt interesów

finansowych, kryzys finansowy ,polityka finansowa…



Współzależności między częściami składowymi finansów

Finanse globalne i międzynarodowe

Finanse instytucji 

niebankowych 

(ubezpieczeniowych etc.)

Finanse banków

Finanse instytucji

parabankowych

Finanse publiczne

(samorządowe)

Finanse publiczne 

(„rządowe”)

Finanse gospodarstw 

domowych

Finanse przedsiębiorstw



Klasyfikacje nauk –historia , stan 

obecny, przyszłość…

 ???...w gruncie rzeczy
klasyfikacje nauk nie mają
żadnego sensu , a ich jedynymi
beneficjentami są bibliotekarze ,
odpowiedzialni za ład na
półkach…???

 GRANICE SĄ PŁYNNE…





Ekonomia czy finanse?

 J. Stiglitz, Ekonomia sektora 
publicznego

 R. J.Shiller, Finanse a dobrobyt

 P. H. Dembinski, Etyka i 
odpowiedzialność w świecie 
finansów

 J. Toporowski, Kredyt i kryzys . 
Od Marksa do Minsky’ego

 Song Hongbing, Wojna o pieniądz



Aby być dobrym ekonomistą, nie 

wystarczy być tylko ekonomistą…

Ekonomista, który jest tylko 

ekonomistą, jest nie tylko 

skończonym nudziarzem, lecz jest 

wręcz niebezpieczny (F.A. von Hayek)



Filozofia i metodologia 

nauk

Socjologia

Psychologia i neuronauki

Historia Etyka

Stosunki 

międzynarodowe

Mega-, makro-, mezzo-, 

mikroekonomia*

NAUKA 

FINANSÓW

Prawo

Matematyka i pokrewne

(statystyka, ekonometria, 

teoria gier etc.)

Nauki o zarządzaniu

Nauka o polityce
(nauki polityczne)

Demografia

* Do tej grupy dyscyplin należą m.in. tzw. szczegółowe i specjalne nauki ekonomiczne (z rachunkowością i analizą finansową włącznie). Istotne 

miejsce zajmuje tu również np. tzw. informatyka bankowa (technologie informatyczne w bankowości).

Polityka 

ekonomiczna

Otoczenie nauki finansów 



Nowe subdyscypliny i nurty we współczesnej nauce finansów

finanse sfery nieformalnej („mafijne”)

e- finanse (e-finance)

ekofinanse („green finance”)

finanse nieruchomości i inwestycji infrastrukturalnych (real estate finance, project finance)

mikrofinanse (microfinance), finanse alternatywne

inżynieria finansowa (financial engineering)

quantitative finance, ekonofizyka” (econophysics)

finanse instytucji pozarządowych (partii politycznych, związków wyznaniowych etc.)

finanse behawioralne (behavioral finance)

public relations finansów

finanse intertemporalne (międzyokresowe);srebrne finanse (silver finance)

finanse niekonwencjonalne (islamic finance and banking)

finanse porównawcze (komparatystyka finansowa)





PARADYGMAT?

PARADYGMATY ?



Prof. Kurt Dopfer (Ekonomia w przyszłości, 1982)  

zastanawiał się nad przyszłością ekonomii i zmianą 

obowiązującego paradygmatu („teorii neoklasycznej”)

Prof. Steve Keen (Ekonomia neoklasyczna. Fałszywy 

paradygmat,2001/2011/2017)-CZAS NA ZMIANĘ 

PARADYGMATU W NAUKACH EKONOMICZNYCH 

:ODREALNIONA I PEŁNA LOGICZNYCH SPRZECZNOŚCI 

TEORIA NEOKLASYCZNA TO WĄTŁA PODSTAWA DLA 

ROZUMIENIA WSPÓŁCZESNEGO KAPITALIZMU



Kryzys światowy wziął się stąd, że

globalny system finansów opierał się na

modelach matematycznych, których

związek z rzeczywistością był co

najmniej wątpliwy. Nie uwzględniały one

złożoności świata i wagi niezwykle

rzadkich zdarzeń. Potrzebujemy pilnie

nowego podejścia i nowych

paradygmatów…



Paradygmaty w życiu codziennym 

 U podstaw różnych wyjaśnień czy 
teorii leżą paradygmaty –
fundamentalne modele czy układy 
odniesienia, których używamy, by 
uporządkować nasze obserwacje i 
rozumowanie 

 Wszyscy funkcjonujemy w ramach 
jakichś paradygmatów



Wybrane definicje paradygmatu 

 Przykład lub wzór (Oxford English 
Dictionary) 

 Dominujący światopogląd 

 Zbiór zasad i ograniczeń (spisanych lub 
nie), umożliwiających: 1) ustalenie granic 
ludzkiego poznania, 2) poruszanie się w 
ustalonych granicach ludzkiego poznania 
(Joel Artur Baker) 

 Schemat pojęciowy (myślowy) 
łączący większość członków 
społeczności naukowej, stworzony w 
celu opisywania i interpretowania 
zaobserwowanych lub 
wnioskowanych zjawisk, przeszłych 
lub aktualnych, aby móc tworzyć 
sprawdzalną wiedzę naukową 
otwartą na weryfikację (Shermer, 
1977)





Thomas Samuel Kuhn (ur.18 

lipca 1922 w Cincinnati, zm. 17 

czerwca 1996 w Cambridge w 

Massachusetts) – amerykański 

badacz nauki, twórca pojęcia 

paradygmatu naukowego.



 Studiował fizykę teoretyczną w Harvard 
University, doktorat otrzymał w 1949 r., 
rok później debiutował na łamach The 
Physical Review 

 W 1947 roku swoje zainteresowania 
skierował ku historii nauki. Był związany 
z uniwersytetami Berkeley, Princeton, 
MIT

 Koncepcja zmiany paradygmatu 
(rewolucji naukowej) została 
przedstawiona w 1962 roku w książce 
„Struktura rewolucji naukowych” 



Główne idee książki T. Kuhna
 Nauka nie jest jednostajnym, kumulatywnym 

pozyskiwaniem wiedzy, lecz serią spokojnych 
okresów przerywanych nagłymi i żywiołowymi 
zmianami 

 Dla dojrzałej nauki typową drogą rozwojową jest 
kolejne przechodzenie w procesie rewolucji od 
jednego do innego paradygmatu 

 Gdy ma miejsce zmiana paradygmatu świat 
naukowy zmienia się jakościowo i jest 
jakościowo wzbogacany przez fundamentalnie 
nowe zarówno fakty jak i teorie 

 Typowi naukowcy nie są obiektywnymi i 
niezależnymi myślicielami, a są 
konserwatystami, którzy godzą się z tym, czego 
ich nauczono i stosują tę naukę (wiedzę) do 
rozwiązywania problemów zgodnie z dyktatem 
wyuczonej przez nich teorii



Stadia rozwoju nauki 

 Normalna nauka… 

 Kryzys w nauce… 

 Rewolucja naukowa… 



Paradygmat określa: 

 Co ma być badane i analizowane 
 Rodzaj pytań , które można 

zadawać 
 Sposób , w jaki te pytania powinny 

być konstruowane 
 Sposób , w jaki interpretowane 

powinny być rezultaty naukowych 
dociekań 

 Sposób , w jaki powinna być 
przeprowadzana procedura 
naukowa 

 Jakie narzędzia badawcze należy 
stosować w praktyce naukowej 



Cechy dobrego paradygmatu: 

 spójność logiczna i pojęciowa; 

 prostota i zawieranie tylko tych 
pojęć i teorii, które są dla danej 
nauki rzeczywiście niezbędne; 

 możliwość tworzenia teorii 
szczegółowych zgodnych ze 
znanymi faktami.



Paradygmat od tzw. dogmatu 

odróżnia kilka zasadniczych cech:

 nie jest on dany raz na zawsze - lecz 
jest przyjęty na zasadzie konsensusu 
większości badaczy, 

 może okresowo ulec zasadniczym 
przemianom prowadzącym do 
głębokich zmian w nauce zwanych 
rewolucją naukową 

 podważa sens absolutnej 
słuszności



Paradygmaty pełnią pięć ściśle powiązanych ze 

sobą funkcji: 
(a) funkcja zapisu, zapewniająca zwarte uporządkowanie 

kluczowych pojęć oraz związków miedzy nimi, które służy opisowi i 

analizie; (b) zmniejszanie prawdopodobieństwa nieprzemyślanego 

wprowadzania ukrytych założeń i pojęć, ponieważ każdy nowy 

element musi logicznie wynikać z poprzednio przyjętych składników 

paradygmatu; (c) przyczynianie się do kumulatywnego narastania 

teoretycznych interpretacji zjawisk; (d) nakazywanie systematycznej 

krzyżowej kontroli doniosłych pojęć i tym samym uwrażliwianie 

prowadzącego analizę na problemy empiryczne i teoretyczne, które 

mógłby w innym razie przeoczyć; (e) przyczynianie się do takiej 

kodyfikacji analizy jakościowej, która zbliża ją do przynajmniej 

logicznych, jeżeli nie empirycznych rygorów analizy ilościowej (R.K. 

Merton).



Przykłady paradygmatów w naukach 

przyrodniczych 

 Kopernikańska koncepcja Ziemi 
poruszającej się wokół Słońca 

 Teoria ewolucji Darwina 

 Mechanika newtonowska 

 Teoria względności Einsteina 



Paradygmaty w naukach 

społecznych 

 W naukach społecznych losy paradygmatów 
nie są tak bezwzględne jak w naukach 
przyrodniczych 

 Paradygmaty w tych naukach mogą 
zyskiwać lub tracić popularność, ale nigdy 
nie zostają uznane za prawdziwe lub 
fałszywe 

 Paradygmaty, jako sposoby patrzenia, 
mogą być mniej lub bardziej użyteczne 



Przykładowe paradygmaty 

w naukach społecznych 

 Pozytywizm 

 Darwinizm społeczny 

 Paradygmat konfliktu 

 Symboliczny interakcjonizm 

 Etnometodologia 

 Funkcjonalizm strukturalny 

 Paradygmaty feministyczne 



Na tym tle, nie pretendując bynajmniej do 

wyczerpania natury tego pasjonującego i – wbrew 

pozorom – mającego ogromne implikacje 

praktyczne problemu, można sformułować 

przykładowo następujące, bynajmniej nie 

retoryczne pytania:

Czy współczesna nauka (nauki) o finansach 

jest „nauką normalną”? jeśli tak, to jaki właściwie 

jest jej obecny paradygmat?



Czy w  drugiej dekadzie XXI wieku, w związku z 

licznymi nowymi fenomenami (niepewność i 

ryzyko, globalizacja i deglobalizacja 

,internetyzacja etc.) nie występują przesłanki 

do sformułowania na gruncie finansów 

nowego, konkurencyjnego paradygmatu?



I wreszcie czy chodzi – w obu powyższych pytaniach – o 

jeden paradygmat, czy o kilka paradygmatów? Inaczej 

mówiąc, czy istnieje lub istnieć może (powinien) jeden 

wspólny paradygmat dla całej nauki o finansach, czy raczej 

paradygmatów jest (powinno być) tyle, ile jest subdyscyplin 

składających się na naukę finansów sensu largo (finanse 

globalne i międzynarodowe, finanse publiczne, finanse 

rynków i instytucji finansowych, finanse przedsiębiorstw, 

finanse gospodarstw domowych, etc.)?



Modern finance is remarkably eclectic

(Bendheim Center for Finance, Princeton 

University). 

W miarę rozwoju badań naukowych 

pojawia się  tendencja do eklektyzmu.  

Współczesna teoria (a więc i teoria 

ekonomii czy też teoria finansów), jeśli ma 

być naukowa, musi być eklektyczna. 



Choć można mieć wątpliwości, czy jest w ogóle 

możliwe, aby wszystkie nauki w dającej się 

przewidzieć perspektywie osiągnęły ten sam 

stopień ścisłości, który charakteryzuje matematykę 

czy fizykę teoretyczną, to trzeba również 

odnotować, że w wielu naukach występuje i 

rozpowszechnia się coraz bardziej tendencja do 

formalizacji, wprowadzania pomiaru i ilościowego 

traktowania danych empirycznych .



W każdej nauce przychodzi chwila, gdy istniejący 

paradygmat rodzi więcej pytań, niż udziela 

odpowiedzi. W takich momentach ludzie 

uświadamiają sobie, że potrzebne jest nowe 

spojrzenie na stare problemy. 



Taki moment nadszedł przykładowo w teorii współczesnych 

rynków kapitałowych, bowiem większość metod 

analitycznych straciła uzasadnienie. Prace nad 

zastosowaniem nowych, alternatywnych metod znajdują się 

w stadium początkowym, niewielu jest ekonomistów –

analityków stosujących teorię chaosu. Ogólnie biorąc 

współczesne teorie nie biorą pod uwagę, że rynki 

finansowe, w tym kapitałowe, są systemami 

nieliniowymi. „Przeoczenie” to sprawia, że 

prawomocność tych teorii jest poważnie osłabiona. 

Nieprzypadkowo więc jednym z postulatów jest opracowanie 

takiej teorii rynków kapitałowych, która obejmuje nieliniowe 

struktury. 



Rzeczywistość jest różnorodna, a świat  eklektyczny. Słowo 

„eklektyzm”, łączone z tzw. postmodernizmem, pochodzące 

od greckiego słowa „eklektikós”, używane jest w różnych 

kontekstach i bywa odnoszone do filozofii, religii, 

architektury, sztuki, malarstwa, rzeźby, muzyki, opery, teatru, 

filmu, mody, edukacji, nauki. Eklektyzm to styl niezwykle 

trudny, wymaga smaku, harmonii, szlachetności, zachowania 

właściwych proporcji, aby kompozycja elementów z różnych 

stylów, epok, szkół, kierunków, teorii pozostawała w 

równowadze. Eklektyzm świadomie stosowany, 

kontrolowany, bynajmniej nie jest tożsamy z kompilacją, 

brakiem spójności, chaosem.



Wydaje się, że powyższa „pochwała eklektyzmu” zasługuje 

na uwagę środowiska teoretyków szeroko rozumianej nauki o 

finansach. Obserwując uważnie poziom i styl dyskusji 

między finansistami, zresztą nie tylko w Polsce, można 

odnieść wrażenie, że wiele debat odbywa się według 

zasady: „albo – albo”. Dyskutanci nie są skłonni przyjąć, że 

antagonista też może mieć rację: w pewnych sprawach może 

rzeczywiście się myli, ale wiele zagadnień ujmuje trafnie. 

Można tu więc posłużyć się następującą formułą: 

eklektyzm tak, ale nie za wszelką cenę i „nie wszystko ze 

wszystkim”. Teoria ekonomii również teoria finansów, 

jeśli ma być naukowa i użyteczna, powinna być 

eklektyczna 



Wydaje się, że przemiany strukturalne i instytucjonalne we 

współczesnych finansach są zbyt skomplikowane, aby mogły 

być ujęte w ramy jednej teorii. Nauki o finansach posługują 

się zbiorem paradygmatów. Wobec różnorodności 

zjawisk, przy tym w warunkach niepewności, ryzyka i 

niedoskonałości informacji, wiedzy niedoskonałej 

(Frydman, Goldberg, 2009) wątpliwe jest opracowanie 

jednej uniwersalnej konstrukcji teoretycznej, odnoszącej 

się do wszystkich subdyscyplin nauki o finansach. W 

praktyce nadal funkcjonować będzie wiele szczegółowych 

modeli (teorii „średniego zasięgu”) w pewnym stopniu 

uzupełniających się, częściowo zaś konkurencyjnych wobec 

siebie. Oznacza to więc opowiedzenie się z konieczności za 

swego rodzaju „eklektycznym paradygmatem”, czego 

bynajmniej nie sposób oceniać pejoratywnie.



Pożądane /postulowane podejścia metodologiczne

 Interdyscyplinarne podejście systemowe w duchu holizmu ( teoria chaosu, teoria

złożoności, ekonofizyka/finafizyka)

 Metoda porównawcza (finanse komparatywne, wielokryterialna analiza porównawcza)

 Nacisk na analizy średnio- i długookresowe(long-term thinking)

 Kult badań empirycznych (finanse deskryptywne, odwrót od aprioryzmu)

 Priorytet badań ilościowych (kwantyfikacja)

 Finanse eksperymentalne (behawioralne)

 Etyka w finansach (społeczna odpowiedzialność finansów)

 Ekologia w finansach (eko-finanse)

 E- finanse ( cyfryzacja , knowledge-based economy and finance)

 Heterodoksja (podejście „zarówno, jak i” zamiast „albo-albo”)

 Finanse zrównoważone(sustainable finance)

 Podejście globalne (racjonalność globalna)



W ostatnich latach nauka o finansach, zarówno w głównych 

państwach zachodnich, jak i w Polsce, przeżywała 

prawdziwą rewolucję. Przedmiot finansów podlegał 

radykalnym zmianom, pojawiły się nowe rynki, instytucje oraz 

instrumenty finansowe. Wydatnie wzrosło zapotrzebowanie 

na nowoczesną wiedzę finansową. Wydaje się, że jednym z 

fundamentalnych warunków rozwoju i popularyzacji tej 

ważnej wiedzy jest wzrost „metodologicznej 

samoświadomości” wśród finansistów, zarówno badaczy, jak 

i dydaktyków. Można sądzić, że w dającej się przewidzieć 

przyszłości nauka finansów będzie nieco inna niż 

współczesna, być może „bardziej piękna, czyli usilnie 

poszukująca prawdy i dążąca do prostoty. Nauka ta, 

podobnie zresztą jak i pozostałe nauki ekonomiczne, jest 

i pozostanie „nieustającym placem budowy”. 



Rozwój nowoczesnych finansów zależy m.in. 

od eliminacji barier występujących między 

wąskimi subdyscyplinami nauki finansów. 

Potrzeba „budowania mostów” odnosi się 

również do relacji między teorią a praktyką 

gospodarczą. Znajomość metodologicznych 

fundamentów nauki finansów, a nawet swego 

rodzaju „kult metodologii”, powinny stanowić 

jeden ze sposobów zapobiegania zjawisku 

woluntaryzmu, występującego  niekiedy na 

gruncie polityki uprawianej w ramach finansów 

publicznych i prywatnych. 



Generalnie rzecz biorąc, wydaje się ,że w 

każdym przypadku należałoby dążyć do 

poszukiwania „złotego środka” między Scyllą 

finansowego woluntaryzmu a Charybdą 

finansowego  dogmatyzmu(doktrynerstwa, 

ortodoksji, fundamentalizmu). Oznacza to więc 

opowiedzenie się za tzw. ekonomią umiaru. W 

innym ujęciu – finansami umiaru… 



Nie ulega wątpliwości, że świat potrzebuje nowego ładu 

bankowego: bankowości, w której będzie więcej 

kapitału, mniej długu, więcej zasad, silniejszy nadzór i 

mniejsza pobłażliwość regulacyjna. Istotą rzeczy jest 

połączenie efektywności banków komercyjnych 

(ważnej z punktu widzenia akcjonariuszy i 

managementu) z bezpieczeństwem, 

transparentnością, odpowiedzialnością oraz 

respektowaniem zasad etyki. Powyższą propozycję 

potraktować można jako próbę sformułowania 

wstępu do nowego paradygmatu.



Pytania :

 Ocena dotychczasowego 
paradygmatu (paradygmatów) w 
naukach o finansach

 Próba zdefiniowania nowego 
paradygmatu (paradygmatów) w 
naukach o finansach



Dotychczasowy
paradygmat

Nowy paradygmat

Nauka finansów ? ?

Finanse publiczne ? ?

Bankowość ? ?

Ubezpieczenia ? ?

Rynki finansowe ? ?

Finanse 
przedsiębiorstw

? ?

Finanse gospodarstw 
domowych

? ?









Dziękuję   za uwagę…


