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Miejsce kultury w gospodarce 

Zaabsorbowanie ekonomii dzia aniami gospodarczymi daj cymi si  skwantyfi-
kowa  sprawia, e zatraca si  z pola widzenia te, niewymierne niemal sk adniki, które 
stwarzaj  mo liwo ci wszelkim procesom gospodarczym i relacjom zachodz cym 
mi dzy ich uczestnikami. Przekonania i warto ci wyznawane przez poszczególne 
jednostki spo ecze stwa b d ce obrazem kultury danej spo eczno ci staj  si  �niewi-
dzialn  r k � rz dz c  aktywno ci  gospodarcz . My l ludzka, osobowo  moralna, 
intelektualna, obywatelska, czy sposób postrzegania rzeczywisto ci dynamizuje spo e-
cze stwo. Wzmacnia jego ferment umys owy. Przyczynia si  do rozwoju ekonomicz-
nego kraju. Era cz owieka zapocz tkowana przez wspó czesno  zdeterminowana jest 
w nieca kowitym, co prawda, ale jednak e znacznym stopniu, przez kultur  b d c
wewn trznym obrazem spo ecze stwa. 

1. Istota kultury 

Przedstawiciele wspó czesnej ekonomii, podobnie jak reprezentanci Nouvelle 
Historii d  do odkrywania nieu wiadomionych i trudno uchwytnych struktur men-
talnych sprawiaj cych, e gospodarka nie stanowi jedynie wyrazu obiektywnej inter-
pretacji wydarze  ekonomicznych. Spod spektakularnej warstwy faktów wydobywaj
struktury nie pozwalaj ce przebiega  im dowolnie. Zaistnia e zdarzenia w gospodarce 
nie stanowi  dzie a przypadkowych osób czy ich decyzji, lecz s  uwarunkowane 
warto ciami tkwi cymi w pod wiadomo ci ludzi a znajduj cymi swój wyraz w kultu-
rze. Nast puje wydobycie nowych elementów ycia ekonomicznego jednostki ludzkiej. 
Przedstawiciel Nouvelle Historie Fernand Braudel istot  kierunku wyrazi  s owami: 
(...) historia nie wiadoma dzieje si  poza terenem o wietlonym, poza tymi b yskami 
fleszów (...) Przewrót � gdy jest to przewrót umys owy � polega na frontalnym ataku 
na ten obszar zaciemniony, na przyznaniu mu coraz szerszego miejsca obok � czy 
nawet kosztem � warstwy wydarzeniowej1. W nurcie tych rozwa a  ekonomia podob-
nie jak historia si ga do tych sfer swojej dyscypliny, które dot d traktowa a jako ma o
istotne dla procesu wzrostu gospodarczego. Nast puje wy anianie nowych warto ci z 
wcze niej ju  istniej cych b d  te  niedostrzeganych jeszcze przez ich niewymierny 
charakter. Przejawiaj ce si , od staro ytno ci przez ca y wiek XVIII i XIX sugestie na 
temat kapita u ludzkiego pozwalaj  dostrzec pewne, cho  jeszcze niedos ownie prezen-
towane aspekty ycia cz owieka wybiegaj ce poza sfer  produkcji i redystrybucji 
wytworzonych dóbr w analizach procesu wzrostu gospodarczego. Przemiany zacho-

1  B. Olszewska-Dyoniziak, Spo ecze stwo i kultura, Wydawnictwo Prac Naukowych UNIVERSITAS, 
Kraków 1994, s. 164. 
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dz ce w gospodarce poszerzaj  istniej ce spektrum kategorii ekonomicznych, modyfi-
kuj  formu y matematyczne funkcji produkcji. Wyzwalaj  potrzeb  wy aniania no-
wych, b d  ju  istniej cych, ale nie dostrzeganych dotychczas róde  wzrostu gospo-
darki.

Cz owiek jako jednostka spo eczna kszta tuje obraz otaczaj cej go rzeczywisto-
ci. Korzystanie z takich form w asno ci, jak kultura i wiedza, coraz cz ciej uwa ane 

jest za co  zasadniczo ró ni cego si  od wolnokonkurencyjnego wyszukiwania istnie-
j cych okazji do pobudzenia wzrostu gospodarczego. Szanse na korzystne rezultaty 
zostaj  wyinterpretowane z kulturowego kontekstu. W tym rozumieniu cz owiek 
dostrzega okazje wykorzystuj c swój intelekt w kulturowej interpretacji mo liwych 
przemian. Wyp ywa st d sk onno  wspó czesnych ekonomistów do twierdzenia, e
ekonomia jest nauk  dotycz c  ludzkiego wyboru. Jest metod , a nie doktryn , apara-
tem decyzyjnym i technik  rozumowania, która pomaga wyci gn  w a ciwe wnioski, 
a jak ka da metoda posiada gro swoich instrumentów. Ekonomia, jak trafnie uchwyci
John Robinson (1933), jest skrzynk  z narz dziami. Zmieniaj ca si  za , rzeczywisto
gospodarcza dostarcza jej tylko coraz to nowszych elementów. 

Dyspozycja rzadkimi i ograniczonymi zasobami tj. finansowymi, ludzkimi (np. 
wykszta cenie), kulturowymi (zaufanie, tradycje, przedsi biorczo , wspó dzia anie) 
stawia przed homo oeconomicus wymóg efektywnego ich wykorzystania. Zdawa  si
wi c mo e, e ca  sw  uwag  koncentruje wy cznie na sobie samym i na konse-
kwencjach swoich dzia a . Postawy egoistyczne wzbudzaj ce skojarzenia pejoratywne 
okazuj  si  by  mylnymi. Rzeczywisto  gospodarcza pokazuje niejednokrotnie, e
homo oeconomicus kieruje si  rozmaitymi warto ciami, emocjami, konwencjami 
równie  wtedy, gdy dzia a z my l  o w asnym interesie. Jako wiod cy cel swojej 
dzia alno ci obiera dba o  o maksymalizacj  interesu w asnego w wymiarze nie tylko 
zysku, ale i równocze nie kariery zawodowej, rozwoju intelektualnego. 

Adam Smith � ojciec ekonomii � twierdzi  ju , e interes w asny stanowi wy-
starczaj cy motyw, jakim kieruje si  cz owiek w gospodarce, ale wskazywa  tak e na 
potrzeb  istnienia instytucji i wzorów zachowa , które sprzyjaj  korzystnej wymianie i 
zapewniaj  wzajemne zaufanie i niskie koszty transakcji [...]. By wiadom tego, e
istnieje wiele rzeczy, które spo ecze stwo czy gospodarka potrzebuj , ale których na 
rynku nie mo na ani kupi  ani sprzeda  [...]2. Opowiada  si  za rozwojem wi zi mi -
dzyludzkich opartych o warto ci moralne. Co wi cej uznawa  je za postawy naturalne i 
godne upowszechniania wzorce: �Jakkolwiek samolubnym mia by by  cz owiek, s
niew tpliwie w jego naturze jakie  pierwiastki, które powoduj , e interesuje si  losem 
innych ludzi i sprawiaj , e ich szcz cie jest dla niego nieodzowne, cho  jedna przy-
jemno , jak  mo e st d czerpa , to przyjemno  ogl dania tego. Tego w a nie rodzaju 
jest wspó czucie (pity), czyli lito  (compassion), uczucie, które doznajemy wobec 
nieszcz cia innych [...]. Najwi kszy otr, najbardziej zatwardzia y gwa ciciel praw 
spo ecznych nie jest ca kowicie ich pozbawiony.�3 Kultura programuje ludzi jako 
cz onków okre lonej wspólnoty, podpowiada os dza , co dobre a co z e, co prawdziwe 
a co fa szywe, czym jest sacrum, a czym profanum.

2  E. Ostrom, The Comparative Study of Public Economies, The P. K. Sei Foundation, Mempfis, Tenn 
1998, s. 50.

3  A. Smith, Teoria uczu  moralnych, PWN, Warszawa 1989, s. 5. 
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Kultura minionych epok wype nia a w du ej mierze dzieje ludzko ci, wystarcza-
o wi c przej  jedynie od przodków ekwipunek mentalny, by móc dalej egzystowa  w 

danej spo eczno ci. Zmiany w nast puj cych po sobie pokoleniach by y nieznaczne. 
Wiek XX rozpocz  przewrót umys owy w dotychczasowych dziejach. Gruntowanie 
si  pa stwa narodowego zmieni o nie tylko polityczn , ale i kulturow  postaw  jed-
nostki, a post puj ca ekspansja przemys u obj a tak e kultur  (powstanie przemys u
informacji i kultury). 

W dobie wspó czesnej poj cie kultury przenika w g b coraz to nowszych, ob-
cych jej dotychczas, dyscyplin naukowych. Reprezentowany sposób rozumienia kultu-
ry w Encyklopedii Popularnej PWN: �kultura to ca okszta t materialnego i duchowego 
dorobku ludzko ci, gromadzony, utrwalony i wzbogacany w ci gu jej dziejów, przeka-
zywany z pokolenia na pokolenie; w sk ad tak poj tej kultury wchodz  nie tylko wy-
twory materialne i instytucje spo eczne, ale tak e zasady wspó ycia spo ecznego, 
sposoby post powania, wzory, kryteria ocen estetycznych i moralnych, przyj te w 
danej zbiorowo ci i wyznaczaj ce, obowi zuj ce zachowania.�4, zdaje si  by  sformu-
owaniem powszechnie akceptowanym. Jednak e reprezentanci, takich kierunków, jak: 

antropologia, socjologia, psychologia, filozofia czy ekonomia usi uj  nada  definicji 
kultury brzmienie bliskie swojej dyscyplinie. Wynika st d te  z o ono  i niejednorod-
no  zjawiska, jakim jest kultura. Trudne staje si  uchwycenie jej w ramach jednej, 
kompleksowej definicji. W latach 50. prób  tak  podj li: Alfred L. Kroeber i Clyde 
Kluckhon. Uwie czeniem ich wysi ku by o stworzenie na podstawie przegl du 257 
ró nych definicji kultury, jej nast puj cego brzmienia5: kultura sk ada si  z wzorów 
jawnych i ukrytych, z zachowa  wyuczonych i przekazywanych przez symbole, two-
rz cych specyficzny dorobek grup ludzkich, oraz z wytworów tych zachowa ; rdze
kultury stanowi  tradycyjne tzn. wyros e i wyselekcjonowane w procesie historycznym 
idee oraz przywi zane do nich warto ci; systemy kulturowe mog  by  uwa ane albo za 
produkty ludzkiego dzia ania, albo za warunki dalszej dzia alno ci ludzkiej.

2. Ekonomiczne znaczenie kultury 

Kultura i jej komponenty jest postrzegana jako wiadomo  spo eczna podlega-
j ca historycznym przeobra eniom. Z ekonomicznego punktu widzenia jej warto ci
stanowi , tak gotowy produkt ludzkiego intelektu w postaci rozwoju si  wytwórczych, 
stosunków produkcji, jak i warunek rozwoju samej gospodarki. Staj  si  skutkiem, a 
zarazem przyczyn  dokonuj cych si  przeobra e  w gospodarce. Bliski powy szemu 
rozumieniu kultury jest Jan Szczepa ski postrzegaj cy kultur  jako6: ogó  wytworów 
dzia alno ci ludzkiej, materialnych i niematerialnych, warto ci i uznawanych sposo-
bów post powania, zobiektywizowanych i przyj tych w dowolnych zbiorowo ciach,
przekazywanych innym zbiorowo ciom i nast pnym pokoleniom. Kultur , w jego 
rozumieniu, okre laj  wytwory kulturowe, warto ci, sposoby post powania z koniecz-

4  Encyklopedia Popularna PWN, Warszawa 1982, s. 388. 
5  B. Olszewska-Dyoniziak, Spo ecze stwo..., op. cit., s. 21. 
6  J. Miku owski-Pomorski, Komunikacja mi dzykulturowa. Wprowadzenie, Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999, s. 36. 
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no ci  ich obiektywizacji, czyli uczynienia powszechnie znanymi, zjawisko dyfuzji 
oraz transmisja mi dzypokoleniowa.  

Zaprezentowana systematyzacja kultury na dwa jej elementy tj. wytwory mate-
rialne i niematerialne dzia alno ci ludzkiej, w obr bie przedstawionej definicji istotna 
jest z punktu widzenia ekonomii. Konieczno  zobiektywizowania, uznania czy przy-
j cie wytworów, warto ci, wzorów post powania bliskie jest sk onno ciom ekonomi-
stów do kwantyfikowania wszelkich analizowanych przez siebie kategorii. Obj cie 
poj ciem kultura ekonomiczna wytworów dzia alno ci ludzkiej nie budzi w tpliwo ci, 
je eli chodzi o wytwory materialne. Odmiennie prezentuje si  sytuacja z wytworami 
niematerialnymi obejmuj cymi niemierzalne kategorie ekonomiczne. W ród ekonomi-
stów kontrowersyjny staje si  termin �wytwory niematerialne� w zwi zku ze swym 
ogólnikowym sformu owaniem. Bardziej odpowiednim terminem by oby okre lenie 
wytwory intelektualne, artystyczne i estetyczne dzia alno ci ludzkiej. W zakres tak 
uj tego poj cia wesz yby wówczas zarówno warto ci, jak i wzory post powania cha-
rakterystyczne dla okre lonej spo eczno ci gospodarczej istotne przy analizie procesów 
wzrostu gospodarczego. 

 Warto  z punktu widzenia ekonomii, przedstawiana jest w swym uj ciu empi-
rycznym. Warto ci  wi c jest to wszystko, co jest potencjalnym przedmiotem ludzkich 
dzia a , a wi c: przedmiot materialny lub idealny, idea lub instytucja, przedmiot po-
tencjalnie jak i efektywnie po dany, w stosunku do którego podmiot gospodarczy 
przyjmuje postaw  szacunku, przypisuje mu istotn  rol  w swoim yciu i d enie do 
jego osi gni cia odczuwa jako przymus. Omawiaj c warto ci w kontek cie analizy 
postaw jednostek gospodaruj cych istotne jest ponadto rozró nienie dwóch ich katego-
rii, tj. warto ci autotelicznych (podstawowych albo wiod cych) oraz warto ci instru-
mentalnych7. Przy czym warto ci instrumentalne przybieraj  charakter wiod cych 
rodków prowadz cych do osi gni cia warto ci podstawowych, jak: kreatywno ,

racjonalno , przedsi biorczo , warto ci stanowi cych ostateczne kryteria oceniania i 
podstawowe cele ludzkich d e  i dzia a . Przejmuj  one w gospodarce rdze  kultury, 
bowiem z nich wynikaj  normy i wzory zachowa , które z kolei reguluj  wszystkie 
dziedziny ycia spo ecznego, wyja niaj  jak i dlaczego ludzie, cz onkowie okre lonej
spo eczno ci, zachowuj  si .

Kultura ekonomiczna spo ecze stwa uto samiana jest z aktywnym aspektem 
szeroko poj tej kultury. Obrazem kultury jest tu ka dy aktywny uczestnik ycia go-
spodarczego. Kultura w tym rozumieniu stanowi nowe idee, nowe spojrzenie na wiat, 
zmienia styl ludzkiej egzystencji, pobudza do zmian politycznych, gospodarczych. 
Kultura ekonomiczna spo ecze stwa pojmowana jest jako ogó  przekona , ocen, 
postaw, czynów podmiotów gospodarczych wzgl dem zjawisk ekonomicznych. Uak-
tywnia w cz owieku postawy kreatywno ci, przedsi biorczo ci, samorealizacji czy 
samodoskonalenia, znajduj ce swe odbicie w inwestycjach na poczet zgromadzonego 
w danej gospodarce kapita u ludzkiego. Kultura cz ca warto ci materialne procesu 
gospodarczego z jego warto ciami niematerialnymi pobudza my l ludzk  w kierunku 
osi gania, coraz to wy szego poziomu post pu technicznego, a w rezultacie wzrostu 
gospodarczego. Warto ci w sensie ekonomicznym wyros e na gruncie tradycji, podle-
gaj  nieustannym procesom ewolucji, kszta tuj c swój coraz to doskonalszy obraz. 

7  J. Turowski, Socjologia. Wielkie struktury spo eczne, TN KUL, Lublin 1999, s. 69. 
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Kultura ekonomiczna przyczynia si  do przeobra e  rzeczywisto ci gospodarczej, 
umiej tno ci organizacyjnych, integracji i przechowywania tego, co do wiadczamy. 
Warunkuje ona mo liwo  gromadzenia coraz wi kszego zbioru informacji o syste-
mach warto ci. Niezaprzeczalnie uaktywnia nasz intelekt. Inwestuj c w rozwój kultury 
stwarzamy podstawy prawid owemu biegowi procesu inwestycji w kapita  ludzki. 

Istotne jest, e kultura ekonomiczna wyrasta w opozycji do pasywnego aspektu 
kultury postrzeganego jako czynnik hamuj cy wzrost gospodarczy. Silne przywi zanie 
do tradycji narodowych przejawia jej konserwatyzm. Cz owiek godz c si  na istniej cy
stan rzeczy w otaczaj cej go rzeczywisto ci, preferuj c bierno , poddaje si  tym 
warunkom. Jego celem staje si  jedynie przetrwanie, nie rozwój. Reprezentanci pa-
sywnej postawy kulturowej przejawiaj  niech  do zdobywania nowych umiej tno ci,
kwalifikacji, doskonalenia uprzednio zdobytych, czy niech  do kreatywno ci, a przez 
to do innowacji. Zachowuj c przestarza e wzory gospodarowania pozbawiaj  gospo-
dark  znamion proefektywno ciowych, hamuj c tym samym jej wzrost gospodarczy.  

 Istniej cy imperatyw ochrony dziedzictwa z punktu widzenia rynku przejawia 
si  wi c nieracjonalno ci , jak i racjonalno ci , pasywnym, jak i aktywnym aspektem 
kultury. Nieracjonalno ci  (bierno ci ) gdy  blokuje ekspansj  gospodarcz , a racjo-
nalno ci  (aktywno ci ), poniewa  bez zachowania dziedzictwa nie by oby biznesu 
turystycznego. Pozosta o ci minionych kultur przynosz  w takim samym zakresie 
dochód jak czyni  to nowe centra handlowe. Jednak e powrót do starych struktur 
kultury ma na celu nie tylko odtworzenie, ale znalezienie lepszych rozwi za  w sto-
sunku do tych, które si  nie sprawdzi y lub przesta y wystarcza . Nawrót do starych 
struktur mo e dokonywa  si  na nowych zasadach, uwzgl dniaj cych do wiadczenia i 
idee odrzuconych ju  nowszych struktur, b d  te  przez dekonstrukcj  kultury. Wspó -
czesne pokolenia d c do róde , do kanonu w asnej kultury nie kieruj  si  tradycyj-
nym przekazem mi dzypokoleniowym, lecz �wyjmuj � z nich te warto ci, symbole, 
obrazy, smaki, d wi ki, które mo na wypromowa , poleci  konsumentowi w postaci 
zdekontekstualizowanego kulturowo produktu. St d te  rozwa aj c kultur  nie mo li-
wym staje si  wyeliminowanie z niej s owa znamiennego ekonomii, jakim jest post p
czy wzrost. 

Takie dekonstruowanie kultury na potrzeby rynku rozwija go, daje prac  i do-
chody, satysfakcj  ze zdolno ci do kulturowej kooperacji ze wiatem, zapoznaje z 
bogactwem kulturowym wiata poprzez jego konsumpcj . Audiowizualne spektakle 
permanentnego promowania, kupowania, sprzedawania i konsumowania uzale niaj
cz owieka epoki mediów i sieci komputerów od reklamy. Kultura intensyfikuj c proces 
inwestycji w kapita  ludzki wzmacnia proces wzrostu gospodarczego. 

Rozwa aj c kultur  ekonomiczn  spo ecze stwa nie mo liwym staje si  pomi-
ni cie uk adu strukturalnego samego spo ecze stwa, stanowi ona bowiem wa ny jego 
komponent. Kultura zweryfikowa a pierwotne znaczenie terminu �spo ecze stwo� 
dodaj c do niego takie przymiotniki jak �globalne�, �kompleksowe� czy �narodowo-
pa stwowe�. Obecnie w analizach naukowych, jak i w u yciu potocznym stosuje si
poj cia spo ecze stwo dla inaczej wyodr bnionych podca o ci w spo ecze stwie 
globalnym, czyli mniejszych uk adów zbiorowo ci. Kultura klamrami w asnych kom-
ponentów spi a ró norodne formy ycia spo ecznego po czone wzajemnymi powi -
zaniami i zale no ciami a sk adaj cymi si  na struktur  spo eczn . Elementy struktury 



30 Anna Gardocka 

spo ecznej takie, jak: kr gi rodzinne, spo eczno ci lokalne, grupy regionalne, grupy 
zawodowe, klasy i warstwy spo eczne oraz wszelkie zwi zki i zrzeszenia czy wreszcie 
instytucje polityczne, administracyjne i kulturalne cz  tak procesy wspó dzia ania, 
adaptacji, jak i konflikty i antagonizmy. Warunkiem zaistnienia tak zarysowanego 
ca o ciowego obrazu struktury spo ecznej jest odpowiednie ukszta towanie pod o a
spo ecznego, albowiem ka de konkretne spo ecze stwo rozwija si  na okre lonym 
obszarze geograficznym, który bezpo rednio przes dza o klimacie, rodzaju fauny i 
flory, o strukturze geofizycznej ziemi, wyposa eniu w bogactwa naturalne, a po rednio 
wp ywa na charakter gospodarki narodowej danego spo ecze stwa. Pod o e spo ecze -
stwa, obejmuje wi c prócz warunków geograficznych, tak e wp ywaj ce na charakter 
struktury spo ecznej warunki ekonomiczne (tj. stan rozwoju gospodarczego, osi gni ty
poziom techniki wytwarzania dóbr materialnych i us ug, wielko  i struktur  wytwo-
rzonego dochodu spo ecznego).

3. Kultura a potrzeby 

Kultura dostarcza wzorce postaw, warto ci wywieraj ce wp yw na kszta t spo e-
cze stwa i ca ej gospodarki. Cz owiek jako nosiciel i weryfikator cech kultury i wiedzy 
kszta tuje obraz otaczaj cej go rzeczywisto ci. Korzystanie z tych form w asno ci 
sprawia, e coraz cz ciej uwa ane jest to za co  zasadniczo ró ni cego si  od wolno-
konkurencyjnego wyszukiwania istniej cych okazji do zdobycia wy szego poziomu 
wzrostu gospodarczego. Szanse na korzystne rezultaty zostaj  wyinterpretowane z 
kulturowego kontekstu. W tym rozumieniu cz owiek dostrzega okazje wykorzystuj c
swój intelekt w kulturowej interpretacji mo liwych przemian. Stwarza coraz to szersze 
spectrum nierozpoznanych dotychczas potrzeb.

Potrzeby ludzkie s , bowiem wynikiem z jednej strony wymogów jednostki jako 
struktury biologicznej, z drugiej za  oddzia ywania rodowiska, w którym dana jed-
nostka yje. Charakterystyczne jest, e przynale no  do okre lonej grupy spo ecznej, 
czy oceny których owa grupa dokonuje wywieraj  wp yw na sposób my lenia, warto-
ciowania celów, postawy, modele ycia czy motywy dzia ania danej jednostki. Na la-

downictwo ludzi i autorytetów, b d  demonstracja w asnej odmienno ci kreuje nowe, 
wcze niej nie odczuwane potrzeby nie tylko w sferze materialnej, ale i w sferze warto-
ci moralnych, estetycznych i poznawczych. Rozpoznane lub zaledwie wyczuwane 

potrzeby ludzkie okre lane przez rodowisko, kultur  i struktur  psychobiologiczn
cz owieka stanowi ród o ludzkiej aktywno ci, bodziec, stymulator kszta towania 
obecnego i przysz ego stanu rzeczywisto ci gospodarczej i kooperuj cych w nim 
jednostek ludzkich. Proces ów przybiera charakter ci g y, którego pocz tkiem jest 
rzeczywisty brak potrzeby, kontynuacj  � proces mentalizacji (u wiadamiania) potrzeb 
wraz z procesem zaspokajania, efektem � przekszta cenie z czasem rodków s u cych 
zaspokajaniu potrzeb w nowe potrzeby8. Potrzeby s  czynnikami inicjuj cymi aktyw-
no , ród ami zachowania, przyczynami, motywami czy obiektywnymi warunkami 
dzia ania w okre lonej przestrzeni: czasowej, terytorialnej, spo ecznej. Stanowi  si ,

8  Mechanizm ten nazywany jest prawem odwracalno ci potrzeb. Szerzej w: J. Senyszyn, Potrzeby 
konsumpcyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skiego, Gda sk 1995, s. 21-23. 
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która d y do ustanowienia czy podtrzymania danego poziomu rozwoju i reprodukcji 
dzi ki motywacyjnemu charakterowi ukierunkowuj cymi zachowania jednostek ludz-
kich.

Istotne zatem staje si  rozpoznanie istniej cego poziomu i struktury potrzeb za-
równo indywidualnych jak i spo ecznych, uchwycenie spodziewanych przemian ilo-
ciowych, jako ciowych i strukturalnych potrzeb w okre lonym horyzoncie czasowym 

oraz pe ne wykorzystanie istniej cych jak i potencjalnych mo liwo ci rozwijania 
wszelkiej dzia alno ci ukierunkowanej na zaspokojenie potrzeb. Wp yw warto ci 
kulturowych wskazuje na konieczno  postrzegania procesu realizacji potrzeb za 
naturaln  tendencj  cz owieka prowadz c  do zmian rozwojowych tak w aspekcie 
ilo ciowym, jak i jako ciowym (a mo e i przede wszystkim jako ciowym) si  wytwór-
czych oraz stosunków produkcji. Powsta e wspó zale no ci o charakterze zwrotnym 
odgrywaj  istotn  rol  w procesie pobudzania gospodarki do rozwoju. 

Ilo , rodzaj oraz stopie  zaspokojenia potrzeb wp ywa na styl i jako ycia. 
Wielko  rozporz dzalnego funduszu pieni nego natomiast decyduje o urealnieniu 
umotywowanych potrzeb, czyli wykreowaniu efektywnego popytu. Niemniej istotn
rol  w teorii wzrostu gospodarczego przypisuje si  istniej cym w danym momencie 
czasowym po danych, lecz nie mo liwych do zrealizowania w wymiarze pieni nym, 
potrzeb. Powstaj cy popyt potencjalny stymuluje zmiany tak na poziomie intelektual-
nym spo ecze stwa, jak i gospodarczym, by nast pnie móc przekszta ci  si  w popyt 
efektywny. Zmienno  i dynamiczno  potrzeb stawia cz owieka w obliczu konieczno-
ci ci g ej weryfikacji istniej cych, jak i potencjalnych mo liwo ci ich zaspokojenia. 

Stawiaj  go przed konieczno ci  dokonywania wyborów wymagaj cych od niego 
twórczej kreatywno ci intelektu. W a ciwy ekonomii proces dokonywania wyborów 
stymuluj  potrzeby sk aniaj ce do poszerzenia jego granic, jak to okre la Ann Swidler, 
o ca y ekwipunek uznawanych przez spo ecze stwo warto ci kulturowych. Homo
oeconomicus, jak wcze niej wspominano, podejmuj c decyzje nie kieruje si  wy cz-
nie kryteriami czysto ekonomicznymi, ale i kryteriami pozaekonomicznymi. Stwarza 
sobie w ten sposób mo liwo  pe nego i trwa ego rozwoju. 

Zaistnienie nowych dotychczas nierozpoznanych i niezaspokojonych potrzeb, 
wyzwala konieczno  dzia a  na rzecz zwi kszenia efektywno ci zasobów czynników 
produkcji oraz kreacji no ników innowacji zwi zanych ze stanem finansowania nauki, 
tj. wielko ci  zatrudnienia w sektorze B+R, liczb  wynalazków oraz patentów i licen-
cji. Powstaje siatka powi za  mi dzy systemem warto ci, nauk , post pem technicz-
nym i wzrostem gospodarczym wynikaj ca ze sk onno ci jednostek danej spo eczno ci
do kreowania coraz to nowszych potrzeb (rysunek 1). 

Punktem wyj cia siatki jest nauka, której skuteczno  oddzia ywania determinu-
j  nak ady finansowe oraz istniej cy w ramach danej kultury potencja  naukowy (zaso-
by wiedzy + ilo  pracowników naukowo-badawczych) jej dorobek w postaci wyna-
lazków, patentów i licencji. Innowacje krajowe i zagraniczne (import innowacji w 
postaci zakupu licencji zagranicznych, wynalazków zagranicznych, rodków informa-
cyjnych oraz spó ek joint ventures)9 wywieraj  za  wp yw na efektywno  czynników 
produkcji wyznaczaj cych post p techniczny istotny dla wzrostu gospodarczego. 

9  S. Felburn, Tendencje post pu technicznego w Polsce (Aspekt innowacyjno ci i efektywno ci), IRSS, 
Raport 52, Warszawa 1997 s. 33-34. 
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Rysunek 1. Nauka, innowacje, post p techniczny i wzrost gospodarczy a kultura 

ród o: opracowanie w asne na podstawie S. Ferburn, Tendencje post pu technicznego w Polsce (aspekt 
innowacyjno ci i efektywno ci), IRSS, Raport 52, Warszawa 1997, s. 34. 

Nieodzown  przes ank  kreacji i przyswajania innowacji jest odpowiedni po-
ziom potencja u intelektualnego spo ecze stwa kszta towanego przez system warto ci.
Kultur  postrzega si  jako rodek dynamizuj cy rozwój za po rednictwem intelektu 
ludzkiego, a wi c jako kultur  ekonomiczn . Kultura staje si  kluczem bogactwa10,
którego dopasowanie, jak i przekr cenie, wymaga d ugiego okresu czasu wype nione-
go wytrwa ym kszta towaniem warto ci sprzyjaj cych wzrostowi gospodarczemu. 
Wiedza w systemie kultury spe nia funkcje adaptacyjne. Stwarza podstawy dla rozwo-
ju warto ci kulturowych, jak i ich trwa o ci w czasie. 

Trwaj cy post p intelektualny spo ecze stwa znajduje swoje odbicie w pobu-
dzaniu wzrostu gospodarczego kraju i rozwijaniu nowych warto ci kulturowych. Tak, 
wi c kultura i wiedza to dwie nierozerwalne, przynale ce do cz owieka formy w a-
sno ci ekonomicznej. Korelacje zachodz ce mi dzy nimi przybieraj  charakter zale -

10  Ch. Handy, Wiek paradoksu. W poszukiwaniu sensu przysz o ci, Dom Wydawnictwa ABC, Warszawa 
1996, s. 30. 
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no ci przyczynowo-skutkowych (por. rysunek 2). róde  powsta ych powi za  mi dzy 
kultur  a wiedz  nale y poszukiwa  w zbiorze ich specyficznych cech. Odmienno
ich charakteru wyros ych z konfrontacji z cechami materialnych rodków produkcji 
odznaczaj cych si  tak istotn  rol  w procesie wzrostu gospodarczego. Charles Handy 
odmienno  ow  okre li  jako jeden, z licznego zbioru, paradoks11 naszego tysi clecia.

Rysunek 2. Zale no ci pomi dzy kultur , wiedz  a wzrostem gospodarczym 

ród o: opracowanie w asne. 

Rozwa aj c wiedz  w zaprezentowanym schemacie mamy na uwadze wiedz
zwi zan  z procesem gospodarczym. Nie jest to, zatem jedynie wiedza naukowa, 
techniczna czy wiedza ekspertów. Jest to wiedza mo liwa do pozyskania tylko w 
okre lonych warunkach, realnych sytuacjach w konkretnym czasie12. Dzi ki swoim 
w a ciwo ciom stwarza ona jednostce mo liwo ci przewagi nad innymi w posiadaniu 
pewnych informacji, które mo e swobodnie wykorzystywa  we w asnych decyzjach 
ekonomicznych. Wiedza wyros a z uwarunkowa  kulturowych nie jest wiedz  zdobyt
w szkole, z ksi ek, lecz pozyskan  na rynku w trakcie interakcji z innymi podmiotami 
gospodarczymi bior cymi aktywny udzia  w zdarzeniach spo eczno-ekonomicznych. 

System kulturowy jak twierdzi  Talcott Parsons13 jest nie tylko produktem dzia-
ania, lecz równie  dzia a sam. Ma swoje w asne ród o energii, jakim jest zmierzanie 

w kierunku tworzenia, dekonstruowania i podtrzymywania wzorów kultury.  
4. Zako czenie 

Rozwój gospodarki determinuje kultura, t  za  ekonomika. Pomi dzy dzia a-
niami jednostek ludzkich a ich kultur  zarysowuje si  zale no  o charakterze przy-
czynowo-skutkowym. Dokonuj c wyborów w warunkach istniej cych ogranicze  w 

11  Autor termin PARADOKS okre la jako sposób wyt umaczenia zjawisk zachodz cych w spo ecze -
stwie i pokazanie, dlaczego pewna doza zamieszania jest nie do unikni cia, �kiedy ycie przynosi suk-
ces w tym, w czym zdajemy si  przegrywa , to paradoks, który daje pocieszenie w tej samej chwili, 
gdy z nas drwi�-pisa  Browning. Ch. Handy, Wiek paradoksu..., op. cit., s. 28. 

12  K. Kostro, Ekonomia a wiedza. Problemy wiedzy w teorii Friedricha Augusta von Hayeka w: Dziesi
lat transformacji gospodarki polskiej, Materia y z konferencji Wydzia u Nauk Ekonomicznych Uniwer-
sytetu Warszawskiego-wrzesie  2000, Warszawa 2001. W artykule, The Use of Knowledge in Society,
�American Economic Review�, t. XXXV, 1954, nr 4 Friedrich August von Hayek pos uguje si  poj -
ciem: wiedza miejsca i czasu. 

13  Talcott Parsons (1902-1979), ameryka ski socjolog, przedstawiciel funkcjonalizmu w socjologii. 
Centralnym zagadnieniem prac teoretycznych Parsonsa by o badanie i wykrywanie warunków zapew-
niaj cych stabilno  i równowag  systemu spo ecznego, rozumianego jako wszelka zbiorowo
wspó dzia aj cych osobników. 
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sferze produkcji, wymiany, konsumpcji opieramy si  o wp ywy kulturowe. Kultura 
poprzez swoje warto ci, nie wytycza celów, ale wyznacza strategie dzia ania. Jako 
aktywny weryfikator dzia a  ludzkich stwarza ca e spectrum scenariuszy dzia a  i 
schematów interpretacji postaw ludzkich czy komunikowania si . Z drugiej strony 
normy i wyznawane warto ci przez reprezentantów danej kultury spo ecznej buduj
swego rodzaju barier  dla procesu realizacji w asnego interesu. Nieodzownym si  staje 
istnienie immanentnego charakteru powi za  gospodarki z kultur . Zarysowuje si
tendencja tzw. �imperializmu ekonomii�14 � przenoszenia poj  i metod ekonomii do 
innych dyscyplin. Zdaniem Ann Swidler: kultura nie jest jednolitym systemem, który 
popycha dzia ania w jakim  sta ym kierunku. (...) gdyby kultura wp ywa a na dzia ania 
poprzez warto ci wyznaczaj ce cele, w zmieniaj cych si  okoliczno ciach ludzie 
powinni trwa  przy preferowanych przez siebie celach, zmieniaj c jedynie strategie ich 
osi gania. Lecz je li kultura dostarcza narz dzi, przy pomocy, których jednostki kon-
struuj  linie dzia ania, wówczas bardziej trwa e oka  si  style lub strategie dzia ania 
ni  cele, jakie ludzie próbuj  osi gn . W gruncie rzeczy, ludzie b d  dochodzili do 
takich celów opisywanych w j zyku warto ci, do jakich dobrze dopasowany jest kultu-
rowy ekwipunek15. W okresach stabilno ci kultura zatem dostarcza strategii dzia ania 
ju  wcze niej wypracowanych przez cz onków okre lonej spo eczno ci, gdy tymcza-
sem w okresach zmian gospodarczych przyjmuje rol  kreatora nowych strategii. Miar
wp ywu kultury na wzrost gospodarczy, wi c nie jest ani liczba narz dzi, ani wielo
powi za  mi dzy nimi, lecz to, w jakim stopniu s u  one ludzkiej komunikacji. 
Wspó dzia anie jednostek oparte o intelektualne wykorzystanie elementów kulturo-
wych decyduje o wzro cie gospodarczym. Kultura to system znaków s u cych mi -
dzyosobowej komunikacji16, jak stwierdzi  Umberto Eco.  
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