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Wstêp
Wspó³czeœnie, w zwi¹zku z ostatnim œwiatowym kryzysem finansowym, bezprecedensowo g³êbokimi pêkniêciami spo³ecznymi i gospodarczymi, trwa ostra dyskusja nad kondycj¹ ekonomii, a tak¿e nad rol¹ ekonomistów w gospodarce. W dyskusji tej nie brakuje emocjonalnych opinii,
niekiedy skrajnych, kwestionuj¹cych u¿ytecznoœæ nauk ekonomicznych
lub g³osz¹cych ich tryumfalizm. Odrzucaj¹c obie skrajne postawy, spróbujê zabraæ g³os w tej wa¿nej kwestii.
Pytanie zawarte w tytule artyku³u jest niezwykle prowokacyjne.
Dotyczy bowiem równie¿ mnie osobiœcie i œrodowiska, z którym jestem
zwi¹zana ca³e moje doros³e ¿ycie. Czy zatem my ekonomiœci, twórcy teorii
ekonomii oraz praktycy, staraj¹cy siê zrozumieæ gospodarkê i spo³eczeñstwo, dzia³amy w kierunku zgodnym z interesem spo³ecznym, a mo¿e
zatraciliœmy wra¿liwoœæ, mo¿e jednak zabrak³o nam wyobraŸni, mo¿e
pos³ugujemy siê mitami i strzêpami wiedzy, a mo¿e rzeczywistoœæ gospodarcza wymknê³a siê nam spod kontroli i nie potrafimy nad ni¹ zapanowaæ, a mo¿e ona po prostu nas przerasta?
Czy zasadne s¹ te pytania i w¹tpliwoœci? Moim zdaniem s¹ one
w pe³ni uzasadnione, wrêcz sugeruj¹, i¿ po czêœci z winy ekonomistów
globalna gospodarka znalaz³a siê w punkcie krytycznym, wymagaj¹cym
zmiany paradygmatu spo³eczeñstw gospodaruj¹cych. Spróbujê rozwin¹æ
ten wa¿ki problem wspó³czesnoœci, by móc przybli¿yæ konieczny kierunek zmian na p³aszczenie spo³eczno-gospodarczej interesu pañstw i narodów. Podejmujê ten problem ze œwiadomoœci¹ s³usznoœci myœli Miltona
Friedmana, ¿e w ekonomii szczególnie fascynuj¹ce jest to, i¿ jej zasady wydaj¹ siê proste i zrozumia³e, lecz niestety tylko nieliczni je rozumiej¹. Zapewne przedstawiony przeze mnie poni¿ej punkt widzenia nie uwzglêdnia ca³ej z³o¿onoœci zagadnienia. Nale¿y jednak próbowaæ doskonaliæ
i rozwijaæ niekwestionowany, zw³aszcza w okresie od opublikowania
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przez Adama Smitha dzie³a pt.: Badania nad natur¹ i przyczynami bogactwa
narodów, dorobek nauk ekonomicznych.
Podejmuj¹c dyskusjê, warto na wstêpie nawi¹zaæ do tradycji keynesowskiej i opinii wybranych wspó³czesnych ekonomistów.
John M. Keynes wyrazi³ znamienny pogl¹d, i¿: „Praktycy przekonani, ¿e nie podlegaj¹ ¿adnym wp³ywom intelektualnym, s¹ zazwyczaj niewolnikami idei jakiegoœ dawno zmar³ego ekonomisty. Praktycy (…) s¹
zazwyczaj niewolnikami idei jakiegoœ zapomnianego ekonomisty. (…)
Prêdzej czy póŸniej w³aœnie idee, a nie interesy i przywileje, staj¹ siê groŸnym orê¿em dobrej lub z³ej s³awy” [Keynes, 2003, s. 350–351].
Zatem w opinii klasyka ekonomii idee oraz teorie ekonomii s¹ w istocie „religi¹” ekonomistów. Inaczej mówi¹c, ekonomiœci, wyjaœniaj¹c rzeczywistoœæ, przewiduj¹c przysz³oœæ i próbuj¹c j¹ naprawiaæ, s¹ jakoby
kap³anami prowadz¹cymi do ziemi obiecanej.
Keynes przestrzega³ zarazem: „Nied³ugo nadejdzie dzieñ, w którym
zagadnienia ekonomiczne wróc¹ na nale¿ne miejsca, nasze serca i g³owy
zajm¹ siê realnymi problemami – ¿ycia, relacji miêdzyludzkich, wszechœwiata, zachowañ i religii” [Keynes, 1946].
Wspó³czesny ekonomista R. Frydman podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie w 2013 roku tak oto stwierdzi³: „Nie
uwa¿am, ¿e kryzys finansowy nale¿y traktowaæ jako pora¿kê kapitalizmu. Zamiast tego znacz¹c¹ czêœci¹ winy chcia³bym obarczyæ ekonomistów. To ich idee zwi¹zane z rol¹ i dzia³aniem rynków finansowych
w gospodarkach kapitalistycznych da³y rzekomo naukow¹ podbudowê
do decyzji politycznych i finansowych innowacji, które sprawi³y, ¿e kryzys sta³ siê bardziej prawdopodobny, wrêcz nieuchronny. (…) Zdolnoœæ
rynku do niemal doskona³ego lokowania œrodków to w istocie mit
w œcis³ym tego s³owa znaczeniu: albo jak okreœla to oksfordzki s³ownik
jêzyka angielskiego „powszechnie wyznawane, lecz fa³szywe przekonanie”. Nie da siê go przekuæ w rzeczywistoœæ ¿adnymi œrodkami, ³¹cznie
z polityk¹ nadzoru. Powód jest prosty: rzeczywista wartoœæ aktywów
zmienia siê z czasem w sposób, którego nikt nie jest w stanie w pe³ni przewidzieæ. Z zasady nie mo¿e byæ ¿adnej „prawdziwej” wartoœci aktywów,
któr¹ mogliby ustaliæ racjonalni uczestnicy rynku w warunkach konkurencji” [Frydman, 2013].
Podobn¹ i równie jednoznaczn¹ opiniê na temat nas samych wyra¿a
T. Sedlacek, czeski ekonomista, w swoim dziele pt. Ekonomia dobra i z³a.
Pisze bowiem: „My, ekonomiœci jesteœmy uczeni unikania normatywnych
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ocen i opinii sugeruj¹cych, ¿e coœ jest dobre, a coœ z³e. Jednak wbrew temu
co g³osz¹ nasze teksty naukowe, ekonomia jest dziedzin¹ w lwiej czêœci
normatywn¹. Nie tylko opisuje œwiat, ale czêsto mówi tak¿e, jak on powinien wygl¹daæ (powinien byæ efektywny, mamy idea³ doskona³ej konkurencji, idea³ wysokiego wzrostu PKB przy niskiej inflacji, d¹¿enie do
osi¹gania wysokiej konkurencyjnoœci…). W tym celu tworzymy modele –
takie nowoczesne przypowieœci – które s¹ czêsto nierealistyczne (czêsto
celowo) i maj¹ niewiele wspólnego z prawdziwym œwiatem. (…) Twierdzê, ¿e wiele g³ównych nurtów ekonomii pozbawia tê dziedzinê wielobarwnoœci i obsesyjnie oddaje czeœæ czarno-bia³emu homo economicus,
które ignoruje kwestie dobra i z³a. Sami sobie zas³oniliœmy oczy i nie widzimy najwa¿niejszych si³ napêdzaj¹cych ludzkie dzia³ania” [Sedlacek,
2012, s. 19 i 21].
W odpowiedzi na nurtuj¹ce nas pytania przywo³am równie¿ opinie
polskich ekonomistów wyra¿ane podczas IX Kongresu Ekonomistów
Polskich (Warszawa, listopad 2013), który odby³ siê pod twórczym has³em: „Ekonomia dla przysz³oœci. Odkrywaæ naturê i przyczyny zjawisk
gospodarczych”.
E. M¹czyñska oraz B. Fiedor we wprowadzeniu do sesji plenarnej pt.:
Fundamentalne problemy w teorii ekonomii i praktyce gospodarcze, podkreœlaj¹,
i¿: „(…) IX Kongres Ekonomistów Polskich odbywa siê w szczególnych
warunkach kszta³tuj¹cych siê jako nastêpstwo globalnego, zapocz¹tkowanego w latach 2007/2008 w USA kryzysu gospodarczego i finansowego. Kryzys ten obna¿y³ skalê i zakres globalnie naruszonej równowagi
w systemach spo³eczno-gospodarczych, a tak¿e niedostatki i niedostosowania teorii ekonomii do realiów oraz wymogów trwa³ego rozwoju i trwa³ych podstaw dobrobytu, zarówno w Smithowskim jak i Erhadowskim
sensie” [M¹czyñska, Fiedor, 2013, s. 7].
Debata kongresowa nad kondycj¹ ekonomii jako nauki spo³ecznej, jej
miejsca i zakresu oddzia³ywania na gospodarkê, choæ w szczegó³ach niejednorodna, dowiod³a ostatecznie, i¿ ekonomia musi siê zmieniaæ, musi
ewoluowaæ, albowiem nie ma jedynie s³usznych idei i teorii.
M. Belka, prezes NBP, stwierdzi³: „ród³a obecnego kryzysu maj¹
bardzo ró¿norodny i doœæ wszechstronny charakter, ale na pewno s¹ wœród
nich i luki w teorii ekonomii, i b³êdy w polityce makroekonomicznej oraz
regulacyjnej. (…) Przyczyny te maj¹ czêsto zwi¹zek ze zjawiskami bêd¹cymi przedmiotem zainteresowañ ekonomii, czêsto nawet przedmiotem wyrafinowanych badañ naukowych. Ekonomiœci jednak, przynaj-
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mniej ci zaliczani do g³ównego nurtu makroekonomii, nie formu³owali
jednak ostrze¿eñ przed kryzysem tego typu i takiej skali. Naturalne
jest wiêc zadanie pytania, które postawi³ w tytule swego s³ynnego felietonu Paul Krugman – jak ekonomiœci mogli siê tak myliæ” [Belka, 2013,
s. 19 i 22].
Przywo³ane przyk³adowe opinie wiod¹cych ekonomistów akcentuj¹
niedoskona³oœci wspó³czesnych idei i teorii ekonomii i dowodz¹ niew¹tpliwie naszej s³aboœci. Nierzadko naukowe teorie udaj¹, ¿e ostatecznie
wyjaœniaj¹ mechanizm funkcjonowania gospodarek, pañstw i narodów,
i potrafi¹ skutecznie modelowaæ przysz³oœæ, czêsto jednak z pominiêciem
spo³eczeñstwa, któremu maj¹ s³u¿yæ. V. Havel, dramaturg i dysydent,
w esejach politycznych Zmieniæ œwiat podkreœla³: „Pycha prowadzi do piekie³. Proponujê coœ innego: pokorn¹ odpowiedzialnoœæ za œwiat” [Havel,
2012]. S³owa te, choæ proste, s¹ trudne w istocie do zrealizowania. Jest to
przes³anie kierowane tak¿e do nas ekonomistów. Powinno ono, moim
zdaniem, wytyczaæ kierunek rozwoju teorii ekonomii.

1. Jaki jest wspó³czesny œwiat ukszta³towany przez
dotychczasowe idee, modele, teorie ekonomiczne?
OdpowiedŸ na to pytanie, z perspektywy moich badañ naukowych
w dziedzinie nauk ekonomicznych, a zarazem praktyka z d³ugoletnim
sta¿em zawodowym w przedsiêbiorstwach i instytucjach finansowych
oraz nauczyciela akademickiego, jest trudna, pe³na w¹tpliwoœci i licznych
pêkniêæ w pojmowaniu obecnej rzeczywistoœci. Obserwujemy, i¿ narasta
napiêcie pomiêdzy wiedz¹ i niewiedz¹ w wyjaœnianiu i dalej rozwi¹zaniu
coraz bardziej skomplikowanych problemów wspó³czesnej gospodarki,
zarówno w wymiarze narodowym, miêdzynarodowym, jak i globalnym.
Widoczne s¹ rysy na monumencie gospodarki rynkowej, proponuje siê
rewizjê doktryn ekonomicznych, kwestionowana jest racjonalnoœæ decyzji gospodarczych, a tak¿e dzia³anie fundamentalnego prawa popytu
i poda¿y, podwa¿ane s¹ kompetencje pañstwa. Z drugiej strony wystêpuj¹ niekiedy nadmierne emocje granicz¹ce z panik¹ i eufori¹, partykularyzm, fa³szywe ambicje, pozorne dzia³ania, a brak poczucia solidarnoœci
i odpowiedzialnoœci wydaj¹ siê mieæ szczególne miejsce. A mo¿e jest tak,
¿e przed narodami, spo³eczeñstwami, gospodark¹, technologiami nasta³
obiektywny czas wyciszenia, swoistego odpoczynku, opamiêtania przed
budowaniem „nowego”?
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Niew¹tpliwie historia pañstw i narodów doprowadzi³a nas do punktu krytycznego, który obok sukcesów naznaczony jest dramatycznymi
problemami, które wymagaj¹ odpowiedzialnej debaty i rych³ego rozwi¹zania.
Wspó³czesny filozof i moralista, papie¿ Benedykt XVI, w Encyklice
Caritas in veritate tak oto wypowiada³ siê w sprawie genezy wspó³czesnego kryzysu: „(...) Przekonanie o koniecznoœci autonomii ekonomii, która nie powinna akceptowaæ wp³ywów o charakterze moralnym, doprowadzi³o cz³owieka do nadu¿ywania narzêdzia ekonomicznego, nawet
w sposób niszczycielski. (...) Narzêdzia mog¹ byæ Ÿle u¿ywane, kiedy
pos³uguj¹cy siê nimi ma jedynie zamiary egoistyczne. W ten sposób mo¿na przekszta³ciæ narzêdzia same w sobie dobre w narzêdzia szkodliwe.
Ale to zaciemniony umys³ ludzki powoduje te konsekwencje, a nie narzêdzie samo z siebie. Dlatego nie narzêdzie powinno byæ powo³ane do odpowiedzialnoœci, lecz cz³owiek, jego sumienie moralne oraz jego odpowiedzialnoœæ osobista i spo³eczna. (…) S³usznie niepokoi nas z³o¿ony
i powa¿ny charakter obecnej sytuacji ekonomicznej, ale powinniœmy z realizmem, ufnoœci¹ i nadziej¹ przyj¹æ now¹ odpowiedzialnoœæ, do której
nas wzywa scenariusz œwiata potrzebuj¹cego g³êbokiej odnowy kulturowej i odkrycia zasadniczych wartoœci, na których mo¿na budowaæ
lepsz¹ przysz³oœæ. Kryzys zobowi¹zuje nas do ponownego przemyœlenia
naszej drogi, do przyjêcia nowych regu³ i znalezienia nowych form zaanga¿owania, do korzystania z pozytywnych doœwiadczeñ i odrzucenia negatywnych. W ten sposób kryzys staje siê okazj¹ do rozeznania i czynienia nowych projektów. W tej perspektywie, raczej pe³nej ufnoœci ni¿
rezygnacji, nale¿y stawiæ czo³o obecnym trudnoœciom” [Benedykt XVI,
2012].
Brzmi to jak pouczenie, z którego wy³aniaj¹ siê wyzwania, tak¿e dla
nas ekonomistów. Przychylam siê w pe³ni do powy¿szej konkluzji, upatruj¹cej, miêdzy innymi, przyczyn wspó³czesnych problemów spo³eczno-gospodarczych w przerwaniu naturalnych wiêzi miêdzy ekonomi¹, kultur¹ i moralnoœci¹.
Jednoczeœnie nasuwa siê pytanie, czy próbujemy sprostaæ wyzwaniom czasu?
Dokonuj¹ce siê wspó³czeœnie analizy, dyskusje, bie¿¹ce decyzje nie
doprowadzi³y nas ci¹gle ku przysz³oœciowym rozstrzygniêciom, które
by³yby w stanie uporz¹dkowaæ œwiat w kierunku zgodnym z naturaln¹
potrzeb¹ ludzi i spo³eczeñstw. Nadal wiod¹ce pañstwa s¹ w defensywie,
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a liczne instytucje finansowe dalej skutecznie spekuluj¹. Jednoczeœnie na
sile przybieraj¹ spo³eczne ruchy oddolne, m³odzi Europejczycy protestuj¹
w Pary¿u, Londynie, Madrycie, Atenach, Kijowie, wyra¿aj¹c swój gniew
i niepokój o w³asn¹ przysz³oœæ, zw³aszcza o pracê i mo¿liwoœæ samorozwoju i awansu.
W konkluzji w³asnych doœwiadczeñ, studiów i dyskusji nad zawi³oœci¹ wspó³czesnoœci dochodzê do przekonania, i¿ nasz sposób myœlenia
i postêpowania jest zak³ócony, niezgodny z nasz¹ ludzk¹ natur¹, przeczy
naturalnym prawom uniwersalnym, które powinny byæ fundamentem
wszelkich naszych dzia³añ. W tym podejœciu kryzys gospodarczy jest
w istocie wyrazem kryzysu naszych z³udnych idei, zachowañ i postaw,
które ostatecznie staj¹ siê niszczycielskie dla ka¿dego z nas, pañstw, narodów, organizacji i instytucji. Na naszych oczach rozsypuje siê wyobra¿enie
œwiata uporz¹dkowanego, oswojonego, bogatego, piêknego i imponuj¹cego, a jawi siê pe³en napiêæ, zawi³oœci, niesprawiedliwoœci i dramatycznych problemów.
W tych niezwykle z³o¿onych i trudnych, pe³nych chaosu warunkach
obiektywnie rozpocz¹³ siê i toczy nieprzerwanie kolejny etap historycznego rozwoju gospodarek. Trwaj¹ zarazem analizy i poszukiwania rozwi¹zañ dla nowego ³adu spo³eczno-gospodarczego, który sprowadzi³by
rozwój pañstw na tory zgodne z naturalnymi prawami i potrzebami
cz³owieka, z wykorzystaniem obecnego i przysz³ego dorobku cywilizacyjnego, stworzenia pañstwa prawa, z zachowaniem idei wolnoœci, godnoœci, solidarnoœci, indywidualizmu i decyzyjnej niezale¿noœci, mo¿liwoœci edukacji i sprawiedliwej redystrybucji wypracowanego dobrobytu.
A mo¿e jednak zarysowane oczekiwania s¹ nierealne, mo¿e wrêcz
naiwne, a mo¿e s¹ wyj¹tkowo proste, lecz wymagaj¹ naszej osobistej
i spo³ecznej dojrza³oœci, wyzbycia siê egoizmu i chciwoœci oraz skierowania dzia³añ na tory zgodne z uniwersalnymi prawami naturalnymi?
Jak na wy¿ej zadane pytanie odpowiadaj¹, poœrednio lub bezpoœrednio, inni, nie tylko ekonomiœci?
Na pocz¹tku przywo³am stanowisko studentki Wydzia³u Zarz¹dzania Uniwersytetu Gdañskiego, m³odej ekonomistki, która postrzega
wspó³czesny œwiat bez obci¹¿eñ i partykularnych interesów. Mottem jej
pracy magisterskiej pt.: Ocena efektywnoœci inwestycji w kapita³ ludzki by³a
fraza piosenki Interesy zespo³u Izrael: „Ludzkie ¿ycie jest o wiele wiêcej
warte, ni¿ czyjeœ ma³e interesy…” oraz maksyma A. Camusa: „Bez pracy
¿ycie ulega rozk³adowi. Gdy jednak praca jest bezduszna, ¿ycie marnieje
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i umiera”. Tak zarysowana myœl przewodnia powoduje, ¿e autorka pracy
wypowiada siê jasno i szczerze, pisz¹c m.in.: „Pracodawcy dzisiaj zniewalaj¹ swoich pracowników poœrednio – bywa, ¿e nawet i oni nie maj¹
pojêcia co robi¹. Wystarczy, ¿e maj¹ okreœlon¹ postawê, ¿e ich dzia³anie
zorientowane jest na cel, cel istnienia przedsiêbiorstwa – na zysk. Na kapita³. Nie na cz³owieka. (…) Pracownicy zniewalaj¹ siê dobrowolnie staj¹c
siê pracoholikami. Sytuacje takie wynikaæ mog¹ z ró¿nych powodów,
w wiêkszoœci s¹ one z³o¿one. Jednym z takich czynników mo¿e byæ obawa przed utrat¹ zatrudnienia, na któr¹ to obawê ma wp³yw postawa pracodawcy. To mo¿e byæ równie¿ wp³yw wartoœci promowanych przez
spo³eczeñstwo – ci¹g³e pomna¿anie stanu posiadania. Na te wartoœci ma
wp³yw ka¿dy cz³owiek, a na pewno pracodawca w miejscu pracy. (…)
Pisz¹c t¹ pracê chcia³am, by sta³a siê ona jedn¹ z takich ma³ych fraz piosenki, sk³aniaj¹c¹ do przemyœleñ nad podejœciem do drugiego cz³owieka
w kontaktach biznesowych” [Witkowska, 2012, s. 3–4].
M. J. Sandel, filozof polityki, w ksi¹¿ce pt.: Czego nie mo¿na kupiæ za
pieni¹dze pisze, ¿e w zasadzie wszystko mo¿na kupiæ za pieni¹dze, to jest
edukacjê, dostêp do s³u¿by zdrowia, do parków, czystej przyrody, a nawet udzia³ we mszy papieskiej. Rynek jest wszechobecny i coraz nas bardziej przenika, lecz zarazem niszczy wartoœci nierynkowe, takie jak:
zaufanie, solidarnoœæ, lojalnoœæ, poczucie obowi¹zku, dobroæ itp. „Potrzebujemy – pisze Sandel – publicznej debaty (o spo³eczeñstwie w jakim
chcielibyœmy ¿yæ), by zatrzymaæ rynki tam, gdzie powinny byæ” [Sandel,
2012].
Warto w tym miejscu przytoczyæ fragment e-maila Fabrice’a Tourre’a, wiceprezesa Goldman Sachs, w którym zapowiada³, ju¿ w styczniu
2007 roku, zbli¿aj¹cy siê kryzys na rynku kredytów subprime. Oto jego
treœæ: „Coraz wiêcej lewarowania w systemie. Ca³y ten gmach mo¿e siê
zawaliæ. Jedyny potencjalny ocalony, fantastyczny Fabrice (…), stoj¹cy
w œrodku tych wszystkich skomplikowanie z³o¿onych, zlewarowanych
pozycji, które stworzy³, niekoniecznie rozumiej¹c wszystkie potencjalne
konsekwencje tych potwornoœci. Niewa¿ne, i tak nie czujê siê specjalnie
winny tego wszystkiego. Prawdziwym zadaniem mojej pracy jest poprawianie efektywnoœci rynków kapita³owych, co ostatecznie zapewni
amerykañskiemu konsumentowi bardziej efektywne mo¿liwoœci lewarowania i finansowania – istnieje wiêc skromny, szlachetny i etyczny cel
mojej pracy;) niesamowite, jak dobry jestem w przekonywaniu samego
siebie!!!” [Co Goldman Sachs…, 2010].
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Nasuwa siê w tym miejscu kolejne pytanie, co znaczy postêpowaæ
etycznie, czy jest to partykularny atrybut postawy moralnej, czy te¿ postawa spo³ecznie akceptowana, a mo¿e jeszcze inaczej nale¿y tê kategoriê
rozumieæ?
J. Hausner podczas Kongresu Ekonomistów w 2013 roku wyg³osi³ referat pt.: Globalny kryzys: potrzeba nowej polityki gospodarczej [Hausner,
2013], w którym podkreœla, ¿e w istocie obecny globalny kryzys gospodarczy obna¿y³ potrzebê rewizji szeregu ustaleñ neoklasycznej teorii ekonomii, zmiany doktryny gospodarczej oraz podstaw polityki publicznej,
w tym polityki gospodarczej. W opinii autora podstawow¹ spraw¹ w polityce publicznej jest okreœlenie nadrzêdnego celu dzia³ania, które wi¹¿e
siê ze wskazaniem tego co dobre w wymiarze spo³ecznym, dalej wskazanie regu³ dzia³ania, stanowi¹cych porz¹dek instytucjonalny, w tym
³adu konstytucyjnego oraz okreœlenie œrodków i instrumentów, narzêdzi
zapewniaj¹cych skutecznoœæ dzia³añ na poziomie operacyjnym.
Fundamentaln¹ spraw¹, równie¿ i w moim przekonaniu, jest zdefiniowanie nadrzêdnego celu dzia³añ w spo³eczeñstwie gospodaruj¹cym,
który jest wartoœci¹ sam¹ w sobie. Podzielam w pe³ni pogl¹d J. Hausnera,
i¿ wymaga to wiedzy szczególnej, wynikaj¹cej z ludzkich przekonañ, ich
doœwiadczeñ i oczekiwañ w zakresie tego co dobre i spo³ecznie korzystne.
G. W. Ko³odko z kolei podkreœla potrzebê Nowego Pragmatyzmu
w ekonomii i polityce dla przysz³oœci. Stwierdza, i¿ „Ekonomia jest nie
tylko sposobem interpretowania przesz³oœci i analizowania teraŸniejszoœci, ale musi byæ te¿ instrumentem oddzia³ywania i kszta³towania przysz³oœci” [Ko³odko, 2013, s. 47]. Wed³ug niego „Potrzebny jest pragmatyzm
sprzyjaj¹cy wielokulturowoœci i wychodz¹cy z systemu wartoœci, które
sprzyjaj¹ partycypacyjnej globalizacji, inkluzywnym instytucjom, spójnoœci spo³ecznej i zrównowa¿onemu rozwojowi. Nie ma tu sprzecznoœci,
poniewa¿ wystêpuje daleko posuniêta to¿samoœæ nadrzêdnych wartoœci
przyœwiecaj¹cych spo³ecznemu procesowi gospodarowania oraz jego
ekonomicznym celom. W obu ujêciach najwa¿niejszy jest potrójnie zrównowa¿ony d³ugofalowy rozwój spo³eczno-gospodarczy. Potrójnie, co
oznacza: (1) wzrost zrównowa¿ony ekonomicznie, czyli w odniesieniu do
rynków towarów i kapita³u oraz inwestycji i finansów, a tak¿e si³y roboczej; (2) wzrost zrównowa¿ony spo³ecznie, czyli w odniesieniu do sprawiedliwego, akceptowanego spo³ecznie podzia³u dochodów oraz stosownego udzia³u podstawowych grup ludnoœci w us³ugach publicznych,
a tak¿e – powtórnie – si³y roboczej; (3) wzrost zrównowa¿ony ekologicz-
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nie, czyli w odniesieniu do zachowania odpowiednich relacji pomiêdzy
dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ cz³owieka i natur¹” [Ko³odko, 2013, s. 47–48].
G. Ko³odko podkreœla szczególnie, i¿ zrównowa¿ony spo³ecznie podzia³
dochodów jest zarazem œrodkiem wzrostu gospodarczego, natomiast
„Tej zale¿noœci nie potrafi³a i nie chcia³a poj¹æ neoliberalna myœl ekonomiczna oraz opieraj¹ca siê na niej polityka gospodarcza i dlatego, prowadz¹c do powa¿nego kryzysu, sama siê unicestwia” [Ko³odko, 2013, s. 48].
To wa¿ne i jasne stanowisko G. Ko³odko dla przysz³oœci, w której
obok kryterium dochodu obowi¹zywaæ powinien spo³ecznie oczekiwany
podzia³ efektów osi¹gniêtego wzrostu.
Wspó³czesny nam humanista T. Mazowiecki jednoznacznie skonkludowa³ tocz¹c¹ siê dyskusjê wokó³ paradygmatu wspó³czesnego spo³eczeñstwa gospodaruj¹cego, stwierdzaj¹c: „System demokratyczny opiera
siê na wyjœciu naprzeciw egalitarnym aspiracjom ludzi, nie zaœ na ich negowaniu czy lekcewa¿eniu. (…) zasad¹ demokratycznego pañstwa musi
pozostawaæ to, ¿e korzyœci z rozwoju przypadaj¹ ca³emu spo³eczeñstwu,
a nie tylko jego czêœci” [Mazowiecki, 2012].
Przywo³ane opinie wybranych wspó³czesnych humanistów i ekonomistów wskazuj¹, i¿ ci¹gle toczy siê rzetelna i odpowiedzialna dyskusja nad pryncypiami przysz³ego rozwoju spo³eczno-gospodarczego w demokratycznym pañstwie. Nadal, pomimo zaanga¿owania ekonomistów
ró¿nych pokoleñ, nie doczekaliœmy siê ostatecznych rozstrzygniêæ
i uzgodnieñ w zakresie konceptualizacji, zgodnego z logik¹ gospodarki
rynkowej i spo³ecznej sprawiedliwoœci modelu procesów gospodarczych.
Dyskusja nieustannie trwa z nadziej¹ na rozwi¹zanie s³u¿¹ce rozwojowi
wolnego spo³eczeñstwa gospodaruj¹cego. Jest to problem trudny i z³o¿ony, wymagaj¹cy otwartej, interdyscyplinarnej i odpowiedzialnej dyskusji.

2. Konieczne zmiany paradygmatu spo³eczeñstwa
gospodaruj¹cego
Moje indywidualne, nawet mo¿na rzec osobiste, podejœcie do tematu
fundamentalnych zasad gospodarki rynkowej opiera siê na przekonaniu,
¿e odpowiedzialnoœæ spo³eczna w warunkach wolnoœci gospodarczej jest
naturalnym, wynikaj¹cym z natury cz³owieka, paradygmatem gospodarki rynkowej w spo³eczeñstwie gospodaruj¹cym.
Zastanawiaj¹c siê nad prawdziwoœci¹ przyjêtej hipotezy, zak³adam,
podobnie jak wielu innych badaczy, i¿ podstaw¹ myœlenia i postaw ludzi,
tak¿e w sferze gospodarczej, jest wyznawany system wartoœci [por. m.in.

114

Krystyna Dziworska

Streit, 2005; Pysz, 2008]. Nie podejmuj¹c szerokiej naukowej dyskusji
w tym wa¿nym i z³o¿onym temacie, nie badaj¹c istoty i ewolucji systemu
wartoœci spo³eczeñstw i narodów, uwzglêdniê stanowiska wspó³czesnych autorów. I tak za w³aœciwy naszemu spo³eczeñstwu system wartoœci, odpowiadaj¹cy europejskiemu krêgowi kulturowemu, przyjmujê, za
P. Pyszem, i¿ „W jego centrum stoi wolnoœæ jednostki ludzkiej oraz równoœæ i sprawiedliwoœæ spo³eczna” [Pysz, 2008, s. 22]. Uznajê zatem, co
sygnalizowa³am wczeœniej, ¿e paradygmat: wolnoœæ, równoœæ i sprawiedliwoœæ spo³eczna s¹ fundamentem w procesie optymalizacji dzia³añ alokacyjnych w spo³eczeñstwie gospodaruj¹cym. Oznacza to, ¿e w teorii
i praktyce ekonomii wa¿ne jest uwzglêdnienie w³aœciwych relacji, œciœle
harmonijnej integracji, pomiêdzy polityk¹ gospodarcz¹ wykorzystuj¹c¹
instrumentarium szko³y neoklasycznej a oczekiwaniami i aspiracjami
spo³eczeñstwa. Realizacja tej idei wi¹¿e siê z potrzeb¹ budowania ³adu
gospodarczego nakierowanego na osi¹ganie celów gospodarczych, inaczej celów biznesowych, przy uwzglêdnieniu wartoœci spo³ecznych wypracowanych i uznanych jako dobre dla ludzi, w europejskim obszarze
kulturowym1.
Bez w¹tpienia fundamentem pod budowê stabilnego i akceptowanego spo³ecznie ³adu gospodarcze jest ³ad konstytucyjny. Konstytucja RP
stanowi wyraŸnie, ¿e „Spo³eczna gospodarka rynkowa oparta na wolnoœci dzia³alnoœci gospodarczej, w³asnoœci prywatnej oraz solidarnoœci, dialogu i wspó³pracy partnerów spo³ecznych stanowi podstawê ustroju gospodarczego Rzeczpospolitej Polskiej” [Konstytucja, 1997, art. 20].
Konstytucyjne umocowanie pryncypium ³adu gospodarczego wymaga konsekwencji i determinacji w budowaniu jego zasad nakierowanych na racjonalnoœæ w wymiarze ekonomicznym i spo³ecznym. Ci¹gle
jednak dzia³amy w warunkach otwartych pytañ, niedokoñczonych rozmów i dyskusji w tej istotnej sprawie.
W tym kierunku postêpuj¹c, skoncentrujê uwagê na kwestii podstawowej, w ka¿dych warunkach i na ka¿dym etapie spo³eczno-gospodarczego rozwoju, w procesie formu³owania zasad ³adu gospodarczego, które
1

Obserwuj¹c zachodz¹ce w naszym kraju procesy transformacji systemowej, wyra¿am
pogl¹d, i¿ generalnie zmierzaj¹ one we wskazanym wy¿ej kierunku, co nie oznacza, ¿e
przebiegaj¹ bez zak³óceñ. Wynika to z ich z³o¿onoœci, niekiedy braku wiedzy czy ignorancji i pychy, a nierzadko z braku poczucia spo³ecznej odpowiedzialnoœci. Ten szczególny czas w historii Polski wymaga od obywateli twórczego zaanga¿owania siê w proces
budowy trwa³ych fundamentów ³adu gospodarczego racjonalizuj¹cego procesy gospodarcze i spo³eczne w naszym kraju, co nierzadko pozostaje tylko pustym has³em.
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prowadz¹ do zachowania, w d³ugiej perspektywie, racjonalnoœci ekonomicznej i spo³ecznej w pañstwie, rozumianej przez pryzmat dobra cz³owieka, szerzej, dobra ludzi.
Nie wnikaj¹c w istotê licznych kierunków i systemów etycznych poszukuj¹cych odpowiedzi na pytania: „co jest dobre dla ludzi i jak powinni
siê zachowywaæ cz³owiek”, przyjmujê za podstawê mojej argumentacji
pogl¹dy J. Tischnera, wybitnego rodzimego filozofa i etyka 2.
Podstaw¹ formu³owania powinnoœci etycznej s¹ jego zdaniem trzy
podstawowe prawa etyki chrzeœcijañskiej. J. Tischner pisze: „Dobre jest
to, co jest zgodne z Bogiem, i wiemy, ¿e Bóg jest najwy¿sz¹ norm¹ moralnoœci. Po drugie: wiemy, ¿e dobre jest to, co jest zgodne z natur¹
cz³owieka, i to jest bli¿sza norma moralnoœci (…) Trzecie twierdzenie
etyki chrzeœcijañskiej: Najbli¿sz¹ norm¹ moralnoœci jest dla cz³owieka
jego sumienie-praktyczny os¹d o zgodnoœci jego postêpowania z obiektywnym dobrem” [Tischner, 2000, s. 22–23].
Oznacza to, zgodnie z przywo³anymi prawami etyki, ¿e w ludzkim
dzia³aniu jesteœmy za siebie, za swoje czyny, odpowiedzialni. Owa odpowiedzialnoœæ „(…) to nic innego jak przekonanie, ¿e siê jest rzeczywistym sprawc¹ aktu moralnego i jego skutków. (…) Pole odpowiedzialnoœci
rozpoœciera siê wokó³ ka¿dego cz³owieka i obejmuje tê przestrzeñ jego ¿ycia, w której cz³owiek w pojedynkê lub wespó³ z innymi mo¿e skutecznie
chcieæ dobra. Dobro jest tu nie tylko treœci¹ jego ¿yczenia, lecz spoczywa
w zasiêgu jego dzia³ania…” [Tischner, 2000, s. 36].
Zdefiniowane przez J. Tischnera zasady etyczne s¹ szeroko przez
niego dokumentowane. Wyra¿am pogl¹d, i¿ z perspektywy europejskiej,
pañstw o dominacji wyznania chrzeœcijañskiego, nale¿y uznaæ je za wiod¹ce kryteria wyborów i ocen moralnoœci ludzkich dzia³añ. Oznacza to, ¿e
dzia³alnoœæ gospodarcza, jako szczególna forma ludzkiej aktywnoœci,
z natury rzeczy powinna byæ przyporz¹dkowana uniwersalnym zasadom etyki chrzeœcijañskiej. S³owem, dokonywane przez nas wybory gospodarcze, z natury naszych przekonañ metafizycznych, winniœmy przyporz¹dkowaæ kryterium dobra cz³owieka, „…oddaj bliŸniemu to co mu
siê nale¿y; inaczej: dobre jest to, co jest oddaniem bliŸniemu tego, co mu
siê nale¿y” [Tischner, 2000, s. 9]. Zasada ta wyznacza nam modelowy wizerunek cz³owieka gospodaruj¹cego w kraju chrzeœcijañskim.
2

J. Tischner w licznych publikacjach wypowiada³ siê na temat ³adu spo³ecznego i politycznego, zw³aszcza etyki [por. Tischner, 1993; 1997; 1999].
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Pod¹¿aj¹c tym nurtem filozofii, zastanawiam siê, jak rozumieæ „czynienie dobra” jako paradygmatu decyzji gospodarczych?
Pos³u¿ê siê konsekwentnie myœl¹ J. Tischnera, który pisze tak: „Znalezienie w³aœciwej odpowiedzi na potrzeby cz³owieka wymaga rozumu,
cierpliwoœci, roztropnoœci, których ludziom najczêœciej brak. Umiejêtnoœci te wymagaj¹ nie tylko nauki trwaj¹cej latami, lecz równie¿ inteligencji
oraz czysto odkrywczych zdolnoœci, których nauczyæ siê trudno. Gdy¿ to
drugi cz³owiek wiedzia³ o co mu naprawdê chodzi!” [Tischner, 2000,
s. 36–37].
Owa oczywista trudnoœæ w identyfikacji „dobra” nie zwalnia nas jednak z poszukiwañ odpowiedzi na to z³o¿one pytanie. Potrzebna jest gruntowna wiedza pochodz¹ca z doœwiadczeñ cywilizacyjnych oraz znajomoœci ludzkich przekonañ, potrzeb i d¹¿eñ.
Podstawowym warunkiem czynienia dobra jest wolnoœæ wyboru.
Nie wnikaj¹c w istotê sporów pomiêdzy przedstawicielami determinizmu i indeterminizmu, przyjmujê, zgodnie z ide¹ filozofii chrzeœcijañskiej,
i¿ œwiadomoœæ wolnoœci, suwerennoœci autonomicznoœci decyzji jest
istot¹ natury ludzkiej, jest niezwyk³ym elementem przyrody, który mo¿na degradowaæ, rezygnowaæ z niej, ograniczaæ j¹, ale tak¿e mo¿na j¹
wskrzesiæ do dzia³ania. Posiadana przez nas wolnoœæ czynów, przyporz¹dkowana kryterium dobra, sprawia, ¿e jesteœmy za ni¹ odpowiedzialni. Jesteœmy odpowiedzialni wobec, jak pisze J. Tischner [2000, s. 14]:
„Osoby, która da³a nam ¿ycie, talent, powo³anie i wolnoœæ”. Znaczy, ¿e
w swoim ludzkim dzia³aniu nale¿y postêpowaæ zgodnie z obiektywn¹
hierarchiê wartoœci etycznych.
W powy¿szym rozumieniu wolnoœci cz³owieka i przy jasno zdefiniowanych zasadach etycznych nietrudno, jak mi siê wydaje, oceniæ, czy nasze dzia³ania w sferze gospodarczej s¹ dobre czy z³e. Ostateczny os¹d naszych dzia³añ wynika oczywiœcie z naszego sumienia.
Wy¿ej nakreœlone zasady maj¹ charakter uniwersalny, wynikaj¹
z ludzkiej natury i dotycz¹ wszelkich naszych dzia³añ bez wyj¹tku. Tym
samym odnosz¹ siê do naszych dzia³añ w sferze publicznej, tak¿e gospodarczej, szczególnie z³o¿onych merytorycznie, zawi³ych emocjonalnie
i ci¹gle dostatecznie nierozpoznanych.
Na kanwie powy¿szych refleksji mo¿na postawiæ tezê, ¿e nasze
dzia³ania w sferze gospodarczej, wykorzystuj¹ce regu³y gospodarki rynkowej, z natury wyznawanej doktryny filozoficznej, powinny byæ przyporz¹dkowane kryterium dobra, to znaczy powinny byæ dobre dla ludzi.
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Uwzglêdniaj¹c stosowan¹ terminologiê ekonomiczn¹, mo¿emy powiedzieæ, ¿e nasze czyny w sferze gospodarczej winny byæ spo³ecznie odpowiedzialne, s³u¿¹c dobru spo³ecznemu. Mo¿na zatem przyj¹æ, ¿e spo³eczna
odpowiedzialnoœæ naszych dzia³añ ma wymiar naturalny i obiektywny,
albowiem jest naturalnie wpisana w chrzeœcijañsk¹ hierarchiê wartoœci.
Wspó³czesne has³o odpowiedzialnoœci spo³ecznej w biznesie, i wszelkie
mutacje tej idei, nie s¹ wiêc ¿adnym nowym pomys³em na gospodarkê,
lecz jedynie wyrazem postêpuj¹cej dojrza³oœci, wy¿szej œwiadomoœci,
g³osem sumienia s³yszanym przez wielu ludzi dzia³aj¹cych w biznesie.
Jesteœmy œwiadkami postêpuj¹cej wra¿liwoœci na dobro ludzi, co ostatecznie dowodzi zrozumienia i uznania fundamentów naszej ludzkiej natury, akceptacji obiektywnych wartoœci cz³owieka i w³aœciwych mu zasad
etycznych.
Znaczy to ostatecznie, ¿e dostrzegamy wreszcie, i¿ dotychczasowe
doœwiadczenia w sferze gospodarczej, dynamika i kierunki jej rozwoju
nie zawsze by³y i s¹ dobre dla ludzi. Sprzeniewierzanie siê obiektywnym
kryteriom wartoœci etycznych jest przyczyn¹ z³ych wyborów dla ludzi.
Wymaga to opamiêtania i zmiany naszych postaw i dzia³añ, zarówno
w najbli¿szym otoczeniu, jak i na forum miêdzynarodowym. To ods³oniêcie sumienia cz³owieka gospodaruj¹cego i skierowanie naszych dzia³añ
ku naturalnym normom etycznym jest wyzwaniem dla wspó³czesnego
biznesu. Kierunek ten nale¿y wspieraæ, aktywnie w³¹czaæ siê w szerzenie
idei odpowiedzialnoœci spo³ecznej w ró¿nych œrodowiskach biznesowych
jako idei tkwi¹cej w naturze cz³owieka, siêgaj¹cej jej rdzenia.

Zakoñczenie
W œwietle powy¿szego wywodu nale¿y przyj¹æ tezê, i¿ cele sprawiedliwoœci spo³ecznej obiektywnie tkwi¹ce w ludzkiej naturze s¹ swoistymi
warunkami brzegowymi optymalizacji alokacji kapita³u w spo³eczeñstwie gospodaruj¹cym. Kwestionowanie, ignorowanie czy odrzucanie tej
jakoby religii biznesu prowadzi, w d³u¿szej perspektywie, do konfliktu
miêdzy prac¹ i kapita³em. Dobitnie, choæ zarazem lapidarnie, wypowiedzia³ siê w tej sprawie wspó³czesny noblista P. A. Samuelson [Von
Jung, Hornig, 2005, s. 151]: „Rynek nie ma ani serca, ani te¿ mózgu. On
czyni po prostu to co czyni”. Sformu³owanie doktryny gospodarczej
godz¹cej wymóg efektywnoœci finansowej biznesu z realizacj¹ celu spo³ecznej odpowiedzialnoœci jest pilnym i oczywistym zadaniem dla ekonomistów. Trwaj¹ poszukiwania modelowych rozwi¹zañ zbli¿aj¹cych nas
ku optymalizacji ogólnogospodarczej alokacji z zachowaniem spo³ecznej
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odpowiedzialnoœci. Mam nadziejê, i¿ nowe propozycje, rozwi¹zania instrumentalne i instytucjonalne s³u¿yæ bêd¹ cz³owiekowi i spo³eczeñstwom.
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Streszczenie
Niniejszy artyku³ jest autorsk¹ refleksj¹ nad problemem roli i odpowiedzialnoœci ekonomistów w procesie rozwoju spo³eczno-gospodarczego ocenianej
przez pryzmat ostatnich doœwiadczeñ, zw³aszcza zwi¹zanych z miêdzynarodowym kryzysem finansowym i gospodarczym zapocz¹tkowanym w roku 2008.
W poszukiwaniu nowych rozwi¹zañ racjonalizuj¹cych rzeczywistoœæ gospodarcz¹ nawi¹zano do podstaw filozofii chrzeœcijañskiej sformu³owanej przez
J. Tischnera. Ostatecznie przyjêto, i¿ dzia³ania w sferze gospodarczej, wykorzystuj¹ce regu³y gospodarki rynkowej, powinny byæ spo³ecznie odpowiedzialne,
powinny s³u¿yæ dobru spo³ecznemu.
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Have economists failed society? (Summary)
This article presents the author’s reflection on the problem of the role and responsibilities of economists in the process of socio-economic development. The
role is assessed through the prism of past experiences, especially those related to
the international financial and the economic crisis which started in 2008. In the
search for new solutions to rationalize the economic reality, the author draws
from the basics of Christian philosophy formulated by J. Tischner. Finally, it is assumed that economic activities, using the rules of the market economy, should be
socially responsible and should serve the society.
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