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1. Ekonomia jako zjawisko kulturowe (Sedlacek 2012) 

• Teorie naukowe i modele rzeczywistości są nieodłączną częścią naszego doświadczenia 

(refleksyjność)  

• Każda teoria i struktura interpretacyjna tworzy ideologię zawierającą założenia 

normatywne  

• Największe powodzenie osiągają ideologie przyjmowane „naturalnie”, których nie 

zauważamy i nie kwestionujemy (siła „oczywistości”) 

 

Normatywność głównego nurtu ekonomii  

• Ograniczenia współczesnej teorii ekonomii: analityczna, opisowa, redukcjonistyczna, 

oderwana od etyki oraz moralności, unikająca kategorii „dobra” i „zła” (Smith, Teoria 

uczuć moralnych, 1759)  

     - założenia: niewidzialna ręka rynku, samoregulacja 

     - definicje: własność, konkurencyjność 

     - modele teoretyczne: homo economicus 

     - metodologia: indywidualizm i język matematyki 

     - postulaty: wzrost PKB, wydajność pracy 

Bogactwo treści ekonomicznych w myśli Zachodu  

• Charakterystyka idei i wartości zawartych w teoriach ekonomicznych oraz ich powiązań 

z filozofią, teologią, politologią, socjologią, psychologią, historią itd.  

• Zróżnicowanie ludzkich motywacji, różne warianty redystrybucji dochodowej, 

działalność charytatywna, ekonomia społeczna, racjonalność wspólnotowa (początki 

kapitalizmu zob. Hirschman 1997) 

• Nowe podejścia: zrównoważony rozwój, nowy instytucjonalizm, podejście ekologiczne, 

nowa geografia ekonomiczna, ekonomia przepływów, kreatywne centra, teorie 

feministyczne, ekonomia szczęścia 



Klub Polska 2025+                                                                                                                 ___       5 marca 2014 

 

Ekonomia dobra i zła. Idea społecznej gospodarki rynkowej w Polsce 

2 

 

 

 

2. Globalne kryzysy: katalizator zmian  

• Przyszłość społeczeństwa nie może opierać się wyłącznie na rynku. Kryzys wymusza 

wyobrażenie sobie innych modeli gospodarczych i wskaźników rozwoju (Sarkozy / 

Stiglitz, Sen, Fitoussi 2013)  

 

Ewolucja dominujących paradygmatów (Rodrik 2011) 

• Kapitalizm 1.0., wariant klasyczny, niewielka aktywność państwa w gospodarce (Smith) 

• Kapitalizm 2.0., po Wielkim Kryzysie, gospodarka mieszana, państwo dobrobytu, 

limitowana globalizacja wg. modelu Bretton Wodds (Keynes); wersja 2.1. – anglosaski 

neoliberalizm  

• Kapitalizm 3.0., kryzys 2008+, ograniczenie globalnej finansjalizacji, wzrost roli 

instytucji publicznych jako przeciwwagi dla sił rynku („trilemat” globalizacji, 

demokracji i rozwoju wewnętrznego)  

 

Nowe reguły globalizacji  

• Rynki wymagają głębszego zakorzeniania w krajowych systemach zarządzania, global 

governance jako  kwestia dalszej przyszłości (wyjątek: UE); „wolny rynek” jest 

wytwarzany i wzmacniany  przez instytucje państwowe, a także normy i przekonania 

kulturowe 

• Demokracje są organizowane w państwach narodowych (legitymizacja ustroju, 

efektywność współpracy transgranicznej; infrastruktura rozwoju gospodarczego, 

społecznego, regionalnego itd.) 

• Państwa zachowują własne rozwiązania społeczne, regulacje i instytucje; nowa 

równowaga  

       rynek /państwo/społeczeństwo 

• Ruchy oburzonych, Occupy Wall Street, referendum szwajcarskie dotyczące płac w 

korporacjach jako ostrzeżenie (Castells 2013); „ruch dwukierunkowy” 

leseferyzm/ochrona społeczeństwa (Polanyi 1957)     

• Istnieją różne warianty rozwoju gospodarczego i modeli  kapitalizmu (Varieties of 

Capitalism, VoC) 
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3. Podziały w Unii Europejskiej   

• rdzeń i peryferie  strefy euro (jaka jest rola  Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w  

UE ?) 

 

Homogenizacja rdzenia UE (pakt fiskalny, unia bankowa itd.) 

• Lepiej przechodzą przez kryzys kraje wyróżniające się przede wszystkim:  

     - wysoką jakością zarządzania instytucji publicznych (Government Matters, KE) 

     - stabilną polityka makroekonomiczną i strukturalną: dyscyplina fiskalną i niską 

inflacją, zrównoważoną    

       strukturą gospodarki, silną rolą przemysłu, systemem kształcenia odpowiadającym 

potrzebom  

       gospodarki, dyscypliną płacową, branżowymi negocjacjami płacowymi (jak Niemcy – 

Petru 2013)   

     - modelami ewoluującymi od neokorporatywistycznych w kierunku bardziej 

liberalnym: rosnącą rolą   

       rynku kapitałowego, elastycznością rynku pracy, reformami świadczeń socjalnych 

(The Economist) 

     - wysokimi standardami dialogu społecznego i partycypacji pracowniczej  

4. Polska w „nowej” UE  

• Polska znajduje się na drodze z peryferii do centrum UE, ma szansę osiągnięcia 80 

proc. poziomu dochodu Europy Zachodniej w 2030 r.  

• Warunki konwergencji: zwiększenie stopy oszczędności, podniesienie stopy i 

efektywności inwestycji, większe nakłady na innowacje, bardziej przyjazne otoczenie 

gospodarcze, aktywizacja zasobów pracy, zwiększenie zaufania społecznego 

(Piątkowski 2013) 

• Doświadczenia III RP / mała zdolność do tworzenia zasobów strategicznych kraju: 

syndrom „miękkiego państwa” (Hausner, Marody 2000), niewielka  akumulacja 

krajowego kapitału i niski poziom inwestycji („niekompletny kapitalizm”, Staniszkis 

2003), niska innowacyjność rodzimych firm, małe nakłady na B+R, słaba promocja 
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polskich marek, mała aktywizacja rynku pracy, niesprzyjające otoczenie gospodarcze, 

bardzo niski poziom zaufania społecznego (Jasiecki 2013)  

• Wyczerpywanie się imitacyjnego modelu rozwoju opartego na napływie kapitału 

zagranicznego, importowanych technologii i środków unijnych (rosnące ryzyka: 

utrwalenie podrzędnego miejsca w międzynarodowym podziale pracy, ograniczenie 

napływu FDI, perspektywa budżetowa 2020 w UE)  

 

• Możliwość „dryfu rozwojowego”, utrwalenia peryferyjności Polski w Unii (Boni 2009; 

Hausner 2012), zagrożenie „pułapką średniego dochodu” (Bukowski i in. 2012; OECD 

2012) 

 

5. Dlaczego społeczna gospodarka rynkowa?   

• Zbliżanie się Polski do progu zmian w którym rośnie rola kapitału społecznego jako 

przesłanki rozwoju;   konieczność przejścia od rywalizacji jednostkowej do 

umiejętności rywalizacji grupowej na poziomie wspólnot lokalnych, regionalnych i 

narodowych (raporty Diagnoza Społeczna)  

• Potrzeba wskazywania zasobów i możliwości rozwoju, które do tej pory były źle 

wykorzystywane lub pomijane (Hirschman 1958); w Polsce takim zasobem jest kapitał 

społeczny (zaufanie, współpraca)  

• Konieczność określenie nowych celów i instrumentów polityki rozwoju Polski, 

modyfikacji modelu gospodarki rynkowej (wyzwania demograficzne, masowa 

emigracja, polityka energetyczna, reindustralizacja); szukanie wewnętrznych rezerw 

rozwoju 2008+ 

• Konstytucja RP z dn. 2 kwietnia 1997 r.; artykuł 20 - „Społeczna gospodarka rynkowa 

oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, 

dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju 

gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej”  

• Społeczna gospodarka rynkowa jako wsparcie dla kapitału społecznego i jedna z 

kluczowych możliwości uruchomienia nowych procesów rozwojowych; element 

konwergencji do krajów rdzenia w UE 

 

6. Wybrane kierunki działań  

• Wzmacnianie koordynacji i komplementarności instytucjonalnej w sferze reguł 

rynkowych (jakości prawa, obniżania kosztów transakcyjnych, gwarancji własności) 
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oraz reguł pozarynkowych (dialog społeczny i obywatelski, koordynacja grup interesu, 

partycypacyjna organizacja pracy) 

• Nowe zdefiniowanie znaczenia pojęcia „społeczna gospodarka rynkowa”  

• Odejście od etatystycznego administrowania: strategiczna rola długookresowych 

polityk publicznych, odbudowa zaufania społecznego do państwa, nowa polityka 

przemysłowa / reindustrializacja, cyfryzacja kraju, mieszkalnictwo, polityka 

prorodzinna  

• Dialog społeczny i obywatelski: zmiana formuły Komisji Trójstronnej, dialog 

autonomiczny, dialog sektorowy, inkluzja/socjalizowanie partnerów dialogu, rady 

pracownicze, dialog biznes-NGO   

• Rynek pracy (zwiększanie, elastyczność i bezpieczeństwo zatrudnienia, flexicurity); 

partycypacja pracownicza/budowa więzi z firmami, tworzenie „konkurencyjnej 

solidarności” (Regini 2003)   

• Edukacja i szkolnictwo zawodowe (system dualny, współpraca aktorów społecznych, 

koordynacja struktury kształcenia z potrzebami rynku pracy, podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych, kształcenie ustawiczne, zarządzanie funduszami szkoleniowymi) 

• Zabezpieczenia społeczne (emerytury, renty, zasiłki, zasiłki macierzyńskie, urlopy 

wychowawcze) 

• Inne dobre praktyki, np. budżet partycypacyjny na poziomie samorządowym 
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Ekonomia dobra i zła. Teoria ekonomii a polityka gospodarcza 

Ekonomiści unikają posługiwania się kategoriami „dobro” i „zło” 

Mimo że ekonomia wywodzi się z filozofii moralnej, przedstawiciele tej dyscypliny od 

dłuższego czasu wystrzegają się formułowania ocen etycznych. W głównym nurcie ekonomii 

dominuje przekonanie o konieczności skoncentrowania wysiłków badawczych na 

obiektywnym wyjaśnianiu faktów (tego, co jest) bez ich oceniania, wskazywania co jest 

dobre czy złe lub co być powinno. Ideałem jest uprawianie ekonomii jako nauki pozytywnej. 

Mimo gilotyny Hume’a teoretycy pełnią rolę doradców gospodarczych 

Unikanie wypowiadania sądów wartościujących i dążenie do poprzestania wyłącznie 

na objaśnianiu faktów podważa jednak zasadność wykorzystania koncepcji wypracowanych 

na gruncie teoretycznym do rozwiązywania praktycznych problemów gospodarczych. Z 

wiedzy o tym co jest nie można wyprowadzić wniosków odnośnie tego, co powinno być 

(gilotyna Hume’a). Konsekwentnie – z teorii ekonomicznej jako takiej nie można 

wyprowadzać wskazówek pod adresem polityki gospodarczej. Pomimo powszechności ideału 

ekonomii jako nauki pozytywnej w czasach nam współczesnych ekonomiści – podobnie jak 

miało to miejsce w minionych stuleciach – nadal angażują się w kształtowanie polityki 

gospodarczej, wskazują środki mające prowadzić do rozwiązywania problemów 

gospodarczych, oceniają fakty i kreślą cele. Zabiegi retoryczne polegające na unikaniu słów 

mających wydźwięk etyczny nie oznaczają, iż teoria ekonomii jest wolna od sądów 

wartościujących. 

Ciągłe stymulowanie wzrostu dochodu narodowego podważa fundamenty systemu 

gospodarczego 

W książce Tomása Sedláčka, której treść stała się źródłem inspiracji do organizacji 

dzisiejszego spotkania1, nie  ma jednak bezpośrednich odniesień ani bezpośrednich ocen 

                                                           

1
 T. Sedláček, Ekonomia dobra i zła. W poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street, tłum. D. Bakalarz, Wydawnictwo Studio 

Emka, Warszawa 2012. 
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dotyczących poszczególnych doktryn ekonomicznych i bazujących tychże doktrynach modeli 

systemów gospodarczych. W szczególności – nie ma w niej wyrażonej expressis verbis opinii 

nt. modelu społecznej gospodarki rynkowej. Można natomiast odnaleźć stwierdzenia 

dotyczące pewnych fundamentalnych założeń leżących u podstaw modelu społeczno-

ekonomicznego właściwego większości państw współczesnych (m.in. dążenie do 

maksymalizacji wzrostu dochodu narodowego, finansowanie wzrostu z długu publicznego, 

dopuszczanie istnienia deficytów budżetowych w okresie dobrej koniunktury), postulaty 

zmian (odejście od uznawania za główny cel polityki gospodarczej maksymalizacji PKB na 

rzecz minimalizacji długu publicznego), a nawet nieco bardziej skonkretyzowane propozycje 

możliwych rozwiązań (obowiązkowe gromadzenie nadwyżek w czasie prosperity, np. wedle 

zasady, że jako rezerwę trzeba potraktować określoną część przyrostu PKB).  

W XX wieku model homo œconomicus nabrał charakteru wzorca osobowego 

przedsiębiorcy 

Jako pośrednią krytykę doktryny liberalizmu gospodarczego można potraktować natomiast 

wskazanie negatywnych konsekwencji wiary w niewidzialną rękę rynku rozumianą jako 

mechanizm, który ma zdolność przekształcania egoizmu jednostek gospodarujących w dobro 

ogółu. Znajdujące odzwierciedlenie w teorii ekonomii przekonanie, że w warunkach 

gospodarki wolnorynkowej człowiek w racjonalny sposób dążący do maksymalizacji zysku czy 

użyteczności (model homo œconomicus) mimowolnie działa na rzecz maksymalizacji 

dobrobytu ogólnospołecznego stało się podstawą do uznania, że głównym, a nawet jedynym 

celem rzeczywistych podmiotów gospodarczych powinno być dążenie do realizacji własnych 

interesów. Ocena podejmowanych przez przedsiębiorców działań w kategoriach dobra i zła 

straciła wobec tego na znaczeniu. Posuwano się wręcz do wniosku, że z punktu widzenia 

społeczeństwa przedsiębiorca nie ma żadnych innych obowiązków poza dążeniem do takiego 

wykorzystywania zasobów, by maksymalizować zysk. Umocnienie się tego rodzaju 

przekonania dodatkowo wzmocniło tendencję do pogłębiania się rozłamu pomiędzy 

ekonomią a etyką i – jak się wydaje – w istotniej mierze przyczyniło się do ostatniego kryzysu 

gospodarczego. 

 


