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Abstracts 
This article aims to answer the question of whether social enterprise can be a way of 

solving the problems of the modern economy. Contemporary systemic economic crisis, 

social and environmental one highlighted the effects of the dominant doctrine of neo-

liberal from a deficit of values and share the moral weakness of financial law and the 

state, through deregulation leading to the separation of finance from the real economy, 

generating financial crisis, followed by the economic crisis and the debt which is the cause 

of social inequality, unemployment and poverty on an unprecedented scale. The author of 

the article makes a theoretical analysis of selected publications by the dominant economic 

doctrines evidencing that the countries which apply the principles of social market econo-

my, much less suffer economic problems. Next, he describes the German ordoliberal con-

cept of social market economy and social enterprise in terms of European, American and 

Asian. The conclusion of the analysis is the assertion that ordoliberal order of model of 

social market economy, supplemented by a social enterprise it seems to be optimal, natural 

and complementary solution to the socio-economic problems of the modern economy.  

Keywords: ordoliberalism, social market economy, social enterprise, social economy. 

 

Streszczenie  
 Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy przedsiębiorstwo społeczne może być 

środkiem rozwiązywania problemów współczesnej gospodarki. Współczesny systemowy 

kryzys ekonomiczny, społeczny i ekologiczny unaocznił skutki dominującej doktryny 

neoliberalnej począwszy od deficytu wartości i kapitału moralnego, słabości prawa 

finansowego i państwa, poprzez deregulację prowadzącą do oderwania finansów od sfery 

realnej, generującej kryzys finansowy, a za nim kryzys gospodarczy i zadłużeniowy będący 

przyczyną nierówności społecznych, bezrobocia i biedy na niespotykaną dotąd skalę. Autor 
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artykułu podejmuje analizę teoretyczną poprzez wybrane publikacje dominujących doktryn 

gospodarczych uwidaczniając, że kraje stosujące zasady społecznej gospodarki rynkowej 

w znacznie mniejszym stopniu odczuwają problemy gospodarcze. Następnie opisuje 

niemiecką ordoliberalną koncepcję społecznej gospodarki rynkowej i przedsiębiorstwa 

społecznego w ujęciu europejskim, amerykańskim i azjatyckim. Konkluzją 

przeprowadzonej analizy jest twierdzenie, że ordoliberalny porządek modelu społecznej 

gospodarki rynkowej uzupełniony przedsiębiorstwem społecznym wydaje się optymalnym, 

naturalnym i komplementarnym rozwiązaniem społeczno-gospodarczym wobec problemów 

współczesnej gospodarki. 

Słowa kluczowe: ordoliberalizm, społeczna gospodarka rynkowa, przedsiębiorstwo 

społeczne, gospodarka społeczna. 

 

Аннотация 
Эта статья призвана ответить на вопрос о том, может ли социальное предп-

риятие быть средством решения проблем современной экономики. Современный 

системный кризис экономических, социальных и экологических подчеркнул влияние 

доминирующей доктрины неолиберальных от дефицита ценностей и разделить 

моральную слабость финансового права и государства, через дерегулирования, ве-

дущие к разделению финансов от реального сектора экономики, порождая финан-

совый кризис, а затем экономический кризис и долг, который является причиной 

социальное неравенство, безработица и бедность в беспрецедентных масштабах. В 

статье делается теоретический анализ отдельных публикаций доминантным эко-

номических доктрин, свидетельствующих о том, что страны, которые применяют 

принципы социальной рыночной экономики, гораздо меньше страдают от экономи-

ческих проблем. Затем он описывает немецкое ordoliberalną концепцию социальной 

рыночной экономики и социального предпринимательства с точки зрения Европы, 

Америки и Азии. Заключение анализа является утверждение, что ordoliberalny по-

рядка модели социальной рыночной экономики, дополненные социального предприя-

тия кажется оптимальным, естественным и дополняют друг друга решение соци-

ально-экономических проблем современной экономики. 

Ключевые слова: oрдолиберализм, социальная рыночная экономика, социальное 
предпринимательство, социальная экономика. 

 
Wprowadzenie  

Rozwój ludzkości zawsze szukał drogi do 

dobrobytu społecznego. W historii świata ten 

słuszny cel próbowano osiągnąć przybierając 

różne systemy gospodarcze, które przybliżały 

go do jego osiągnięcia pociągając za sobą 

ogromne koszty. Kapitalizm laissez-faire w swej 

skrajnej postaci doprowadził do nierówności 

społecznej w postaci biedy i do pierwszego 

kryzysu z lat 1929-1933. Przywrócenie 

równości klas usiłował wprowadzić socjalizm 

typu marksistowskiego, który sprawiedliwość 

społeczną przywracał kosztem wolności. W 

wyniku dążeń do lepszego życia świat 

doświadczył politycznych ustrojów 

totalitarnych, wojen i śmierci w milionach na 

globalną skalę. Konflikt kapitalizmu z 

komunizmem doprowadził jednak raczej do 

wyjałowienia niż pobudzenia badań nad 

kapitałem i nierównościami, tak wśród 

historyków i ekonomistów, jak wśród filozofów 

[T. Piketty 2015, s. 729].  

 Nierówność społeczna osiągnęła tymczasem 

niespotykaną dotąd skalę i już powszechnie 

wiadomo, że 1% populacji całego świata 

posiada ok. 50% jego całego majątku, co 
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oznacza, że ten 1% najbogatszych posiada tyle, 

co pozostałe 99% ludzi na świecie. Według 

raportu w ciągu pięciu lat - od 2009 do 2014 

roku fortuny 80 najbogatszych ludzi świata 

podwoiły się, natomiast zasoby 50 procent 

najbiedniejszej ludności świata zmniejszyły się. 

3,5 miliarda ludzi ubogich posiadało w tym 

czasie tyle, co 80 osób najbogatszych. 

[www.polskatimes.pl]. W Stanach Zjednoczonych 

Ameryki, jako państwa, które jest kolebką 

demokracji i liberalizmu jak donosi Puls 

Biznesu, 62% społeczeństwa posiada 

oszczędności mniejsze niż 1000 USD [s. 7]. 

 Czynnikiem potęgującym nierówności, w 

państwie uchodzącym, jako „wiodące” jest 

kryzys od 2007 roku rozlany na całą gospodarkę 

światową, który potwierdził prorocze słowa A. 

Schumpetera, że faktyczny i przewidywany 

rozwój systemu kapitalistycznego nie 

potwierdza idei jego załamania się pod ciężarem 

ekonomicznego fiaska, ale że właśnie sukcesy 

kapitalizmu godzą w podstawy społecznych 

instytucji, które go chronią [1995, s. V.] Stąd 

wnioskiem z powyższego, powtarzanym 

również w literaturze dotyczącej ostatniego 

kryzysu jest fakt, iż największym zagrożeniem 

dla kapitalizmu jest sam kapitalizm. Bierze się 

to również z naiwnej wiary w prawo Saya, że 

rynek wytrącony z równowagi sam do niej 

powróci. Potwierdzają to również słowa T. 

Piketyy’go w kontekście nierówności 

społecznych wywołanych nieproporcjonalną 

akumulacją kapitału, że gospodarka rynkowa 

oparta na własności prywatnej, pozostawiona 

sama sobie, zawiera ważne siły konwergencji 

związane z upowszechnieniem wiedzy i 

kwalifikacji, ale również siły rozwarstwienia, 

potężne i potencjalne zagrażające naszym 

demokratycznym społeczeństwom oraz 

wartościom sprawiedliwości społecznej, na 

której się opierają. Natomiast brak regulacji 

prawnych w jego śmiałej tezie powoduje, że 

wskaźnik rentowności kapitału r przewyższa w 

sposób trwały stopę wzrostu z produkcji g, tak, 

więc nierówność: r >g sprawia, że raz 

zgromadzony kapitał sam się reprodukuje, 

rosnąc szybciej, niż rośnie produkcja. Przeszłość 

pożera, zatem przyszłość. [2015, s. 723].  

 Przyjmując słuszność tej teorii, kryzys 

ekonomiczny od 2007r. wywołany takimi 

niebezpiecznymi instrumentami pochodnymi 

inżynierii finansowej jak CDO Collateralized 

Debt Obligation na rynku kredytów 

hipotecznych czy CDS Credit Default Swap1 

pogłębił jeszcze bardziej nierówności 

powodując efekt mnożnikowy i generując w 

samym USA milionowe bezrobocie oraz dług 

publiczny ponad 100% PKB. Nie bez przyczyny 

też, dlatego Warren Buffett określił CDS, jako 

"finansową broń masowego zniszczenia zaś 

George Soros porównał je do posiadania polisy 

na czyjeś życie i jednocześnie licencji na zabicie 

tej osoby [wikipedia]. 

 Każdy kryzys gospodarczy grozi przemianą 

w kryzys państwa [W. Eucken 2010, s. 22], co 

dotknęło w rezultacie wszystkie kontynenty, a 

koszty kryzysu poniosły społeczeństwa, w tym 

najdotkliwszej formie bezrobocia, a nawet 

bezdomności. Przestrzegał przed tym W. Röpke 

już kilkadziesiąt lat wcześniej: Bronić 

kapitalizmu przed kapitalistami w każdym 

przypadku, gdy będą oni próbowali osiągnąć 

wysokie zyski w sposób dla nich wygodniejszy 

niż poprzez realne wyniki swej działalności 

przerzucając przy tym straty na społeczeństwo 

[1994, s. 305]. Kryzys finansowy wiążący się 

symbolicznie z upadkiem jednego z 

największych banków inwestycyjnych w USA 

Lehman Brothers dnia 15 września 2008 roku, 

zamienił się w ogólnoświatowy kryzys 

gospodarczy, cechujący się kryzysem 

zadłużenia, kryzysem roli regulacyjnej państw 

narodowych i organizacji ponad narodowych w 

jego obliczu, kryzysem etyki finansowej i 

głębiej kryzysem systemu wartości 

uwzględniającego przy ekonomicznym 

wymiarze istnienia potrzebę spójności 

społecznej uwrażliwionej na wykluczenie i 

nierówności. Kryzys przeżywa, zatem sam 

kapitalizm oparty na neoliberaliźmie.  

 
1. Ordoliberalna społeczna gospodarka 

rynkowa na tle innych nurtów 

ekonomicznych 

Liberalizm gospodarczy nigdzie nie był w 

stanie rozwiązać problemu bezrobocia, ani 

znaleźć lekarstwa na ten największy problem 

                                                           
1
 Działanie instrumentów pochodnych takich jak CDO czy 

CDS możemy zobaczyć w amerykańskich ekranizacjach 

filmów „The Big Short”, „Margin Call”, czy też 

oskarowym filmie „Inside Job.  
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społeczno-gospodarczy końca XX i początku 

XXI wieku (…) nie domagając się od państwa 

optymalnych rozwiązań regulacyjnych poza 

ograniczeniem jego roli [J. Brdulak, J. 

Kruszewski 2003, s. 289]. Drogą do 

przybliżenia się do pełnego zatrudnienia, 

większej równości i sprawiedliwości społecznej 

przy odrzuceniu rozwiązań stricte 

socjalistycznych może być społeczna 

gospodarka rynkowa w której państwo bierze 

pełną odpowiedzialność za kształtowanie ładu 

społeczno- gospodarczego, co przedstawia 

poniższa tabela 1. 

 

 

Tabela 1. Społeczna gospodarka rynkowa, a socjalizm typu marksistowskiego i 

kapitalizm typu „laisse-faire”. 

Kapitalizm 

laissez-faire 
Wolność jednostki Nierówność społeczna 

Państwo spełnia w gospodarce rolę 

stróża nocnego 

Socjalizm typu 

marksistowskiego 

Wolność jednostki 

ograniczona do 

minimum 

Równość i 

sprawiedliwość 

społeczna 

Państwo zarówno kształtuje ład jak 

i reguluje proces gospodarczy 

Społeczna 

gospodarka rynkowa 

Wolność jednostki Równość i 

sprawiedliwość 

społeczna 

Państwo ogranicza się do 

kształtowania ładu gospodarczego 

Źródło: [T. Kaczmarek, P. Pysz 2004, s. 110]. 

Analizując jak powyżej społeczną gospodarkę 

rynkową można postrzegać jako „trzecią drogę” 

i „złoty środek” pomiędzy kolektywizmem 

(faszyzm, komunizm), czyli gospodarką 

sterowaną przez państwo i drastycznie 

ograniczającą konkurencję, oraz państwem 

dobrobytu, które ordoliberałowie utożsamiali z 

ekspansją socjalizmu, a leseferestyczną 

gospodarką rynkową, czyli dzikim drapieżnym 

kapitalizmem [T. Przybyciński 2008, s. 204]. 

Odważyć się również należy przypomnieć słowa 

Jana Pawła II, że „nie do przyjęcia jest 

twierdzenie jakoby po klęsce socjalizmu 

realnego, kapitalizm pozostawał jedynym 

modelem organizacji gospodarczej [Centesimu 

annus, s. 35].  

 Dość odważną tezę stawia również G. 

Kołodko, który pisze, że trzeba żywić nadzieję, 

że ostatecznie odejdzie do lamusa historii 

również druga wielka utopia końca XX i 

początku XXI wieku – ten upadający 

neoliberalizm, który pozostawia po sobie taką 

marną spuściznę [2010, s. 125]. Bez wątpienia 

kryzys gospodarczy obnaża słabość 

neoliberalnej doktryny cechującej się egoizmem 

i maksymalizacją zysku. Pokazuje również 

nieaktualność postawionej tezy przez F. 

Fukuyamę w tytule jego głośnej książki „Koniec 

historii” [2009], gdyż o ile można przyjąć w 

wymiarze ekonomicznym, że kapitalizm wygrał 

z socjalizmem, to sam kapitalizm w obecnej 

skompromitowanej neoliberalnej postaci 

oznacza pyrrusowe zwycięstwo. W tym sensie 

„koniec historii” potwierdza L.C. Thurow: „Od 

początku rewolucji przemysłowej, kiedy sukces 

zaczął być definiowany jako rosnący materialny 

poziom życia, nie udawało się nigdzie 

doprowadzić do sprawnego funkcjonowania 

żadnego innego systemu ekonomicznego poza 

kapitalizmem” [1999, s. 9]. Należy jednak 

zauważyć, na co zwraca uwagę również M. 

Dahl, iż w przeszłości kapitalizm przyczynił się 

do dynamicznego rozwoju gospodarczego 

państw zachodnich, wzrostu konkurencyjności, 

poziomu innowacyjności i gwałtownego 

przyrostu dobrobytu, jednak nie można również 

zapomnieć, że źle ukierunkowany kapitalizm 

doprowadził również do wzrostu dysproporcji 

społecznych, konfliktów i napięć w obrębie 

społeczeństw oraz odhumanizowania jednostki 

ludzkiej [2015, s. 61-62]. Nie trzeba więc 

przekonywać, iż obecny kapitalizm oparty na 

neoliberalizmie wymaga gruntownej zmiany 

przy czym jak sygnalizują E. Mączyńska i P. 
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Pysz przy olbrzymiej krytyce w obliczu kryzysu 

nie należy potępiać liberalnej myśli 

ekonomicznej i społecznej jako takiej, jak 

również dostrzegać różnice pojęciowe 

występujące pomiędzy liberalizmem, 

neoliberalizmem a ordoliberalizmem, 

zobrazowane na poniższym rysunku 1. Autorzy 

przypominają również pochodzenie pojęcia 

neoliberalizmu wykreowanego przez 

ordoliberała Alexandra Rüstowa na paryskim 

Kolokwium Lipmana w 1938 roku, które miało 

wydźwięk liberalizmu społecznego jak również 

ewolucję tego pojęcia przez przedstawicieli 

innych szkół, w tym przez F.A von Hayeka i 

liberalizmu z teorią ładu spontanicznego, oraz 

nurtu neoliberalizmu obecnie dominującego, a 

wywodzącego się ze szkoły chicagowskiej 

reprezentowanej przez „papieża monetaryzmu” 

M. Friedmana. Obok tych neoliberalnych wersji 

ukształtował sięniemiecki neoliberalizm 

powstały wokół duchowego przywódcy 

ordoliberalizmu W. Euckena, który z F. 

Böhmem i H. Grossmannem-Doerthem założył 

„szkołę fryburską” w 1930 roku, skupiających 

głównych ordoliberałów, którym przyświecał 

humanizm gospodarczy przywracający ludzką 

twarz liberalizmu. Ekonomii politycznej 

przypisywał rolę praktyczną – uważał, że 

powinna być nauką stosowaną - czyli 

rozwiązywać problemy gospodarki. Teoria 

konkurencyjnego ładu ekonomicznego wyrosła 

na ordoliberaliźmie jego autorstwa stanowiła 

fundament społecznej gospodarki rynkowej 

wprowadzonej przez L. Erharda wraz reformą 

walutową w 1948 roku w powojennych 

Niemczech. Sukces społecznej gospodarki 

rynkowej w latach 1948-1966 w literaturze 

okrzyknięty został mianem „cudu 

gospodarczego”. 

 
Wysoki poziom Niski poziom  

interwencjonizmu państwowego interwencjozmu państwowego  

 

   

 

 

 

  

 

 

 

Źródło: [M. Dahl 2015, s. 53]. 
Rysunek 1. Miejsce ordoliberalizmu w odniesieniu do innych teorii ekonomicznych. 

 
Jak widać powyżej ordoliberalizm jest odmianą 

niemieckiego neoliberalizmu wywodzącego się 

również z kolei w znacznym zakresie z 

klasycznego liberalizmu. Według U. Zagóry-

Jonszty ordoliberlizm zaliczany jest w poczet 

tzw. ekonomii podażowej , wyrosłej na gruncie 

ekonomii subiektywno-marginalistycznej, która 

podejście do ekonomicznej funkcji państwa i 

wolności jednostki przejęła po ekonomii 

klasycznej. To stawia go w rzędzie teorii liber-

alnych. Mimo to jednak dzieli go od szeroko 

rozumianej klasycznej ekonomii liberalnej. 

Ordoliberałowie odcięli się od starego liberal-

izmu gospodarczego XIX w. i głosili koniec-

Liberalizm gospodarczy 

(Free Market Economy) 

 

Neoliberalizm Liberalizm klasyczny 

 
Keynesizm 

 

Ordoliberalizm 

 

Liberalizm socjologiczny 
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zność stworzenia nowego liberalizmu – 

chrześcijańskiego i uporządkowanego. 

Ekonomii klasycznej wytknęli wiele wad. Jedną 

z nich byłą amoralność [Zagóra-Jonszta 1999, s. 

25]. Tu zauważyć należy, że zarówno w 

dzisiejszych czasach jak również w okresie 

powstawania ordoliberalizmu i pierwszego 

kryzysu już wtedy liberalizm klasyczny odszedł 

od swej etycznej strony. Wyznacznikiem stał się 

egoizm, o którym duchowy ojciec liberalizmu 

A. Smith pisał w swoim dziele „Badania nad 

naturą i przyczynami bogactwa narodów” w taki 

sposób, iż łatwiej przekonać bliźniego do po-

mocy przemawiając do jego egoizmu i 

późniejszych korzyści aniżeli do życzliwości 

[2001, s. 141]. Trudno jednak zrozumieć autora 

pomijając jego wcześniejsze dzieło i jak pisze 

P.J. O’Rourke - „Bogactwa” nie sposób zrozu-

mieć, nie mając pojęcia o „Teorii uczuć moral-

nych” w której Smith zamierzał ustalić jak się 

tworzą systemy moralności gospodarki i władzy 

państwowej, oraz w jaki sposób ludzie, 

pojąwszy ich funkcjonowanie, mogliby polep-

szyć swój los pod etycznym, materialnym i 

politycznym względem [2009, s. 33-34]. Jak 

zauważa J. Bokajło procesu gospodarowania nie 

oddzielał od moralności, która przejawiać się 

ma w sprawiedliwości oraz życzliwości, 

przychylności, sympatii, współczuciu i 

współodczuwaniu - co stabilizuje ład społeczny. 

W żadnym wypadku nie pochwalał „życia na 

kredyt”, daleki był od pazerności i chciwości, co 

wyraził w swojej dezaprobacie wobec prze-

konań Bernarda Mandeville, zaprezentowanych 

w „Bajce o pszczołach" [J. Bokajło 2016, s. 4]. 

Panujący leseferystyczny liberalizm klasyczny 

w pominięciu swej społecznej części poniósł 

klęskę nie tylko z powodu pierwszego wielkiego 

kryzysu. Jego dysfunkcjonalność wywodząca 

się z wiary w samoregulujący rynek była 

bodźcem ku centralnemu zarządzaniu w ustro-

jach faszyzmu i komunizmu.  

Ordoliberałowie dokonali zatem krytyki gospo-

darki leseferystycznej zarzucając jej nadmierne 

zmatematyzowanie, a co za tym idzie zdehu-

manizowanie ekonomii. Dziś należy zauważyć 

sytuacja się powtarza. Dostrzegli również, że 

aktywność gospodarcza obywateli jest 

nierozerwalnie związana z wyznawanymi 

wartościami społecznymi, co rzutuje na ich 

ekonomiczne zachowania. Ordoliberalizm jest 

więc doktryną ekonomiczną preferującą 

uporządkowany liberalizm, łączący liberalne 

poglądy z elementami myśli konserwatywnej 

oraz katolicką nauką społeczną [M. Dahl 2013, 

s. 70].  

 Przedrostek „Ordo” oznaczał w czasach 

antyku równowagę w opozycji od anarchii i 

chaosu. Odnosząc się do historii jest synonimem 

porządku i np. Św. Tomasz z Akwinu, przez 

pojęcie “ordo” rozumiał uporządkowaną zgodę. 

Doktryna polityczno-prawna tomizmu ek-

sponowała to, że człowiek jest stworzony do 

życia w społeczeństwie, gdzie stosunki gospo-

darcze reguluje wymóg sprawiedliwości społec-

znej dla dobra jednostki i ogółu pomiędzy 

którymi zachodzi równowaga, a także moralny 

kompromis. “Ordo” stanowiło harmonie 

porządku większej całości, którą stanowił ład 

społeczny. Porządek natomiast wyznaczał gra-

nice, w życiu społecznym i gospodarczym. 

Reasumując „ordo” jest zatem pewnym ideal-

nym porządkiem pomiędzy różnym rodzajami 

współzależnych porządków tj. ekonomicznym, 

społecznym, politycznym, prawnym, moralnym 

czy nawet metafizycznym do którego dążą 

społeczeństwa w procesie rozwoju historyczne-

go. Korzeni tego porządku można doszukiwać 

się w tych samych filarach na których oparta 

jest cała cywilizacja europejska, a mianowicie 

na chrześcijaństwie, prawie rzymskim i filozofii 

greckiej. Aby urzeczywistnić jednak porządek 

czyli „ordo” niezbędne jest silne państwo.  

 Państwo odgrywa w ordoliberaliźmie bardzo 

ważną rolę jako bezstronnego arbitra, ale 

“niewidzialna ręka rynku” zostaje odrzucona na 

rzecz transparentnej ręki systemu prawnego 

regulującego konkurencję. Wprowadzona jest 

by z “konkurencji wielu” nie zmieniła się w 

“konkurencję niewielu” [A. Czech, U. Zagóra-

Jonszta 2003, s. 177]. Zatem „niewidzialna 

ręka” o ile jest akceptowana, to tylko w procesie 

gospodarowania. Państwo nie odgrywa tylko 

roli “nocnego stróża”, ale czuwa nad 

tworzeniem i przestrzeganiem prawa zapo-

biegającemu tworzeniu się karteli i monopoli, a 

w chwili obecnej korporacji transnarodowych 

zagrażającym klasie średniej opartej na małej i 

średniej przedsiębiorczości w demokratycznym 

państwie. Jak pokazała historia zagrożeniem dla 

klasy średniej w skali świata okazał się również 

brak regulacji prawnych rynków finansowych.  
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 Zadaniem państwa jest kształtowanie ładu 

gospodarczego. Ład gospodarczy stanowią 

stabilne formy i warunki ramowe przebiegu 

procesu gospodarowania, określające 

obowiązujące reguły gry gospodarczej w ra-

mach których państwo, przedsiębiorstwa, gos-

podarstwa domowe i jednostki ludzkie podejmu-

ją decyzje i realizują działania gospodarcze [P. 

Pysz 2008, s. 37]. Państwo w doktrynie ordolib-

eralnej, tworzy zatem ład stanowiąc prawo i stoi 

na jego straży. Należy jednak rozróżnić ład 

gospodarczy od procesu gospodarowania, który 

powinien odbywać się bez interwencji państ-

wowej. Co oznacza, że dopiero w procesie prze-

biegu gospodarowania można uznać prawo 

Saya.  

 Kryzys lat 30-tych i zagrożenie ze strony 

totalitaryzmów pozwolił rozprzestrzenić się w 

opozycji do ordoliberalizmu doktrynie 

keynesizmu zakładającej bezpośrednią in-

gerencję w przebieg procesu gospodarowania, 

gdyż jak twierdził J.M. Keyenes gospodarka 

wytrącona z równowagi nie zawsze sama potrafi 

do niej wrócić. Służyła ku temu przede 

wszystkim polityka fiskalna i zamówień pub-

licznych państwa pobudzająca popyt i kon-

sumpcję, nawet kosztem zadłużenia i inflacji, 

czy też kolejnych dyskrecjonalnych działań w 

przebieg procesu gospodarowania.  

Koncepcja Keynesa była skupiona na globalnym 

popycie, a nie na ładzie gospodarczym i 

obliczona na krótki okres, w przeciwieństwie do 

ordoliberalizmu zaprojektowanego na długi 

okres. Nie mniej jednak L. Erhard uznawał 

zalecenia J.M. Keyenesa w zakresie polityki 

pieniężnej i kredytowej za przydatne w sytuacji, 

gdy trzeba uporać się z głębokim kryzysem 

gospodarczym [H.J., Wünsche,…, s. 116]. 

Dowodem jednakże wyższości ordoliberalnej 

polityki ekonomicznej jest nieudany ek-

speryment wprowadzenia koncepcji Keynesa 

przez K. Shillera do społecznej gospodarki 

rynkowej w latach 1967-1982 w Republice 

Federalnej Niemiec. Pomimo podobieństw 

keynesizmu do ordoliberalizmu w dążeniu do 

pełnego zatrudnienia, wsparciu wykluczonych w 

wyniku gry rynkowej, czy też uwzględnianiu 

jednostki ludzkiej „animal spirits” i jej 

zachowania w życiu gospodarczym, to poza 

podstawowym zarzutem interwencjonizmu w 

proces gospodarowania było także uznanie 

monopoli za naturalne przez keynesizm. W 

sprzeczności z chrześcijańską etyką ordoliberal-

ną pozostawało keynesowskie ujęcie roli 

oszczędności. (…) Według ordoliberałów, 

dzisiejsze oszczędności określały jutrzejszą 

konsumpcję. Oznaczały odłożenie popytu, a nie 

jego zmniejszenie [U. Zagóra-Jonszta 1999, s. 

32]. Nadmiar patrzenia u J.M. Keynesa przez 

pryzmat matematyki na ekonomie sprawił, że 

uznał cnotą konsumpcjonizm, a grzechem 

oszczędzanie. 

 Wyparcie keynesizmu nastąpiło w okresie 

stagflacji lat 70-tych przez neoliberalizm w 

wydaniu M. Friedmana i von Hayeka uwidocz-

niony w zastosowaniu monetaryzmu i ekonomii 

podażowej opartych na ładzie spontanicznym w 

polityce gospodarczej USA w czasach rządów 

R. Regana oraz formule TINA (There is no 

alternative) w Wielkiej Brytanii zastosowaną 

przez brytyjską premier M. Thatcher. Pomimo 

sprzeczności obu doktryn ekonomicznych 

wspólnym mianownikiem jak zauważa P. Pysz 

jest bezpośrednie oddziaływanie na przebieg 

procesu gospodarowania. Zgodnie z keynesiz-

mem oznacza to sterowanie przez państwo 

przebiegiem procesu gospodarowania przy zas-

tosowaniu polityki fiskalnej i pieniężnej w dys-

krecjonalny sposób od strony globalnego popy-

tu. Z kolei neoliberalna koncepcja ekonomii 

podażowej i monetaryzmu oddziałuje przez 

państwo za pomocą polityki fiskalnej i podat-

kowej oraz zdefiniowanej przez M. Friedmana 

reguły określającej przyrost ilości pieniądza w 

obiegu w zależności od wzrostu PKB albo po-

tencjału produkcyjnego gospodarki, na rozmiary 

zagregowanej podaży oraz stabilność poziomu 

cen [P. Pysz 2012, s. 9]. Reasumując oczy 

ekonomistów były zawsze zwrócone na 

ekonomię popytową albo podażową zamiast na 

ład gospodarczy i przebieg procesu gospodaro-

wania. Nie mniej jednak pomimo szeregu 

podobieństw keynesizmu do ordoliberalizmu, 

bliższy mu jest neoliberalizm. Bliskość ordolib-

eralizmu do anglosaskiej wersji neoliberalizmu 

wynika m.in. z tego, że ordoliberałowie skłani-

ają się do uznania słuszności prawa Saya. W ich 

interpretacji oznacza to, że w warunkach 

występowania prawidłowo skonstruowanego 

konkurencyjnego ładu gospodarczego podaż, a 

nie globalny popyt, wywiera decydujący wpływ 
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na przebieg procesu gospodarowania [E. 

Mączyńska, P. Pysz 2016, s. 11].  

 

2. Ordoliberalne zasady społecznej 

gospodarki rynkowej  

W obliczu wymienionych kryzysów 

wyznacznikiem współczesnego rozwoju staje 

się prospołeczność, co prowadzi nas w opinii J. 

Brdulaka i E. Florczak do dwóch ważnych 

wniosków, że „nie możemy liczyć na żadne 

naturalne, spontaniczne siły, które procesowo 

zapewniłyby ograniczenie nierówności i 

dysproporcji rozwojowych, czy też 

nieproporcjonalnego podziału bogactwa oraz, że 

procesy modernizacji, unowocześnienia życia 

społeczno-gospodarczego obejmują coraz 

częściej oddolną (endogeniczną) aktywność 

podmiotowo traktowanych uczestników gry 

rynkowej [2012, s. 127]. Pierwszy wniosek 

potwierdzają słowa E. Mączyńskiej i P. Pysza 

wskazujące zasadnicze różnice pomiędzy 

neoliberalizmem a ordoliberalizmem w książce 

„Ordoliberalizm i społeczna gospodarka 

rynkowa wobec wyzwań współczesności”: 

 „Neoliberalizm – mówiąc w największym 

uproszczeniu cechuje fundamentalizm rynkowy i 

marginalizowanie roli państwa w kształtowaniu 

ładu społeczno-gospodarczego. Natomiast w 

koncepcji ordoliberalnej kwestie kształtowania 

ładu mają charakter pierwszoplanowy. 

Neoliberalizm w odróżnieniu od 

ordoliberalizmu, cechuje założenie, że wolny 

rynek ukształtuje spontanicznie ład społeczno-

gospodarczy na tyle sprawnie, iż rola państwa 

może być zminimalizowana, sprowadzona do 

roli „stróża nocnego” Także cechujące 

„wypranie” z rozważań etyczno-moralnych i 

społecznych jest następstwem przyjęcia 

założenia, że wolny rynek doskonale te kwestie 

rozwiązuje” [2013, s. 14]. 

 Drugi wniosek wynika z tego, że działanie 

człowieka, a tym samym jego skłonność do 

tworzenia reguł ładu zależy od tego, czego chce, 

co myśli i w co wierzy, dlatego to system 

wartości decyduje czy jednostka podejmie czy 

też powstrzyma się przed określonym 

działaniem [A. Grabska 2012, s. 125-126]. 

Podmiotowość człowieka określa przede 

wszystkim jego wolność niezależnie od systemu 

gospodarczego i politycznego w państwie 

stanowiąca pierwszą najważniejszą wartość 

samą w sobie co pokazuje tabela 1. Jak 

podkreśla F. A. von Hayek musimy wykazać, że 

wolność jest nie tylko jedną z wartości, lecz 

pozostaje źródłem i warunkiem większości 

wartości moralnych [2012, s. 20]. Dlatego 

wolność jest jedną z głównych zasad w 

ordoliberaliźmie, ponieważ umożliwia 

dokonywanie samodzielnych wyborów. Dzięki 

temu możliwa jest samorealizacja 

poszczególnych osób oraz zachowanie godności 

ludzkiej [M. Dahl 2015, s. 75]. Istnienie ładu 

ekonomicznego jest uzależnione od wolności co 

podkreśla W. Eucken:  

„Wolność i ład nie są przeciwieństwami. Wręcz 

odwrotnie, wolność i ład warunkują się wzajem-

nie. Kształtowanie ładu dokonuje się w warunk-

ach wolności”[2004, s. 179].  

Wartość wolności, na których powstał 

ordoliberalizm sięga jednak głębiej, bowiem 

każdy człowiek wraz z wolnością powinien 

wziąć odpowiedzialność za swoje ekonomiczne 

działania na rynku. Dobitniej podkreślając 

odpowiedzialność potwierdza to sam L. Erhard: 

„Głęboki sens społecznej gospodarki rynkowej 

polega na syntezie zasady wolności na rynku z 

równością społeczną i moralną 

odpowiedzialnością każdej jednostki ludzkiej w 

stosunku społeczeństwa, jako całości (…)„ [L. 

Erhard 1988, s. 515].  

Kolejną wartością powinna być sprawiedliwość 

społeczna wynikająca z równości szans 

konkurowania. Stąd bierze się również główna 

zasada ordoliberalizmu, czyli konkrencja 

zapobiegająca koncentracji rynkowej 

monopolami dziś często w postaci korporacji 

transnarodowych zagrażających małej i średniej 

przedsiębiorczości budującej klasę średnią w 

społeczeństwie, a także wyzwalająca innowacje 

poprzez nowe technologie nie tylko u 

największych graczy na rynku, ale także u tych 

średnich i mniejszych. Konkurencja 

wyzwalająca wydajność i jakość tworzy 

efektywność gospodarczą prowadzącą do 

„dobrobytu dla wszystkich”, w którym za 

pomocą podziału dochodu ze słabszymi 

uczestnikami utrzymuje się spójność społeczną. 

Konkurencja zapewnia właściwe relacje między 

popytem i podażą jak również sprzymierzeńca 

sprzyjającemu sprawiedliwemu podziałowi 

dochodu w społeczeństwie urzeczywistniając 
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sprawiedliwość społeczną. Przez konkurencję 

ograniczany jest egoizm najmniejszej ilości 

graczy rynkowych, którzy są tymi największymi 

na rynku. Konkurencja wg. Euckena zmusza 

egoistów, aby działali dla dobra wspólnego. Jak 

zauważa A. Grabska ład oparty na konkurencji 

powinien pomagać spontanicznym siłom 

ludzkim w rozwoju oraz starać się jednocześnie 

o to, aby nie zwracały się one przeciwko 

interesom ogółu stąd ład gospodarczy jest 

oparty na konkurencji jest wynikiem interakcji 

polityki kształtowania ładu konkurencyjnego 

oraz oddolnej aktywności podmiotów 

gospodarczych [2014, s. 139].  

Kluczową sprawą okazuje się silne państwo 

prawa zaprowadzające porządek gospodarczy o 

którym napisał F. Böhm, że: 

Najważniejszym wymogiem każdego porządku 

gospodarczego, który zasługuje na to miano, 

jest to by to kierownictwo polityczne panowało 

nad gospodarką zarówno w całości jak i 

częściach […] Będzie to jednak możliwe tylko 

wtedy, gdy ekonomika będzie przejrzysta i ściśle 

uporządkowana oraz, gdy ten porządek będący 

ładem prawnym i politycznym, będzie przez 

państwo ze znajomością rzeczy pielęgnowany, 

przez naród rozumiany i wewnętrznie 

akceptowany przez gospodarujących obywateli 

zaś przestrzegany z oddaniem i 

dyscypliną.”[1937, s. 10].  

Zatem instytucje formalne wprowadzane przez 

państwo wyznaczają nam reguły, które aby były 

respektowane muszą być akceptowane przez 

społeczeństwo. Do tego potrzebne jest zaufanie 

do instytucji państwowych oraz społeczna świ-

adomość prawna. Bowiem, instytucje to zasady 

gry w społeczeństwie lub stworzone przez ludzi 

ograniczenia, które kształtują relacje społeczne 

[D.C. North 2009, s. 107]. Przyspieszenie zmian 

instytucjonalnych w wymiarze ekonomicznym, 

rynkowym, a nawet przestrzennym obserwuje-

my na co dzień. Inaczej wygląda sprawa z insty-

tucjami nieformalnymi – zwyczajami, tradycja-

mi, rytuałami, normami religijnymi. Te zmieni-

ają się przez setki, a nawet tysiące lat [J. 

Brdulak 2012, s. 24]. Instytucje nieformalne, 

które są bardziej zakorzenione kulturowo 

niewątpliwie wzmacniają te formalne, dlatego 

bardzo ważny jest system wartości społeczeńst-

wa w którym kształtowany jest ordoliberalny 

ład i zależący w bardzo dużym stopniu od mo-

mentu historycznego wprowadzenia w dziejach 

jego rozwoju. Bowiem, tym co integruje społec-

zeństwo, według A. Rüstowa nie są mechaniz-

my gospodarcze, a wartości etyczne, religia, 

kultura, rodzina, tradycja, solidarność, życzli-

wość, odpowiedzialność [J. Bokajło 2014, s. 

235]. Nie mniej jednak warunkiem powodzenia 

zmian instytucjonalnych w gospodarce jest nie 

tylko zbieżność instytucji formalnych oraz 

wartości i preferencji społeczeństwa. Wypra-

cowanie systemu gospodarczego opartego o 

reguły ładu wymaga również instytucji formal-

nych zmieniających wartości i preferencje 

społeczeństwa w pożądanym kierunku [A. 

Grabska 2012, s. 128]. Instytucje stanowią pod-

stawę wszelkich działań ludzkich [E. 

Gruszewska 2014, ,s. 244], i jeśli cieszą się 

odpowiednim zaufaniem to zachowania pod-

miotów gospodarczych są przewidywalne i 

obniżają koszty transakcyjne jednocześnie 

utrwalając ład. Gospodarka rynkowa wymaga 

więc mocnych ram – nazwijmy je gwoli 

zwięzłości ramami antropologiczno-

socjologicznymi [W. Röpke 2010, s. 46]. 

Czynnik kultury zatem z którego wywodzą się 

wartości bezpośrednio wpływa na ludzkie 

zachowanie w procesie gospodarowania, dlatego 

istotne znaczenie w  

ordoliberaliźmie znajdował liberalizm soc-

jologiczny A. Rüstowa i W. Röpkego
2
 uwidocz-

niony na rys. 1. 

 Na przebieg procesu gospodarowania 

bezpośredni wpływ mają zbudowane w teorii 

przez W. Euckena ordoliberalne zasady 

porządkujące gospodarkę, a w praktyce wprow-

adzone przez L. Eharda w modelu społecznej 

gospodarki rynkowej, kształtujące realnie ład 

gospodarczy. Ordoliberalne zasady mają 

zapewnić: „dobrobyt dla wszystkich” i dobrobyt 

poprzez konkurencję - postulaty ściśle ze sobą 

sprzężone, nierozłączne: pierwszy określa cel, 

drugi zaś drogę prowadzącą do tego celu [L. 

Erhard 2011, s. 20]. Uzyskana efektywność 

gospodarcza ordoliberalnych zasad urzec-

zywistnia socjalny aspekt w przypadkach 

wykluczenia jednostki z konkurencyjnej gry 

rynkowej po wyczerpaniu instrumentów samo-

                                                           
2 Więcej na ten temat w książce autorstwa M. Dahla 

„Niemiecki model społecznej gospodarki rynkowe jak wzór 
dla polskich przemian systemowych po 1989 roku.  
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pomocy, zapewniający w ten sposób spójność 

ekonomiczną i społeczną w gospodarce ryn-

kowej. Zasady tworzą ład stanowiony przez 

państwo. W. Eucken jest autorem stworzonych 

w teorii dwóch grup zasad, które umożliwiły 

późniejsze zastosowanie ustroju konkurencji w 

praktyce. Należą do nich zasady konstytuujące i 

regulujące podporządkowane zasadzie general-

nej mówiącej o tym, że ceny stanowią właściwy 

barometr rzadkości dóbr i zasobów. Pierwszą 

grupę stanowi siedem zasad: 

1. System cenowy oparty na wolnej 

konkurencji. Ceny wolnokonkurencyjne są 

niezbędne do określenia rzadkości 

występowania dóbr i zasobów, a także ich 

wartości, oraz oszacowania zapotrzebowania 

rynkowego na określone towary i usługi. 

Stworzony w ten sposób mechanizm cenowy ma 

funkcje informacyjną. Natomiast interwencje 

poprzez np. subwencje czy zamrażanie cen 

może spowodować zakłócenie równowagi, a 

nawet paraliż systemu cenowego. Bardzo 

ważne, zatem są w tym zakresie regulacje 

prawne państwa. 

2. Stabilność i wymienialność waluty jest 

niezbędna do urzeczywistnienia gospodarki 

rynkowej w ustroju konkurencji. Stabilna 

polityka monetarna broni system cen zarówno 

przed inflacją jak i deflacją umożliwiając 

przeprowadzenie rachunku ekonomicznego 

kosztów. Stałość wartości pieniądza pozwala na 

właściwe porównanie cen zagranicą. Wtedy 

zarówno konsumenci jak i producenci mogą 

podejmować odpowiednie decyzje 

konsumpcyjne i inwestycyjne.  

3. Otwartość rynków po stronie podaży jak i 

popytu umożliwia konkurencję pozwalając na 

rynek wejść i wyjść każdemu zarówno w kraju 

jak i zagranicą. Ogranicza to w sposób 

zdecydowany monopole. Zamykanie rynków 

sprzyja pojawieniu się monopoli. Zamknięcie 

rynku może wywołać złą decyzją państwo 

poprzez zakaz importowy lub specjalne cło, oraz 

przedsiębiorstwo poprzez prawo patentowe czy 

np. ceny dumpingowe. 

4. Własność prywatna jest warunkiem 

istnienia ładu gospodarczego opartego na 

konkurencji. Dopuszcza się istnienie własności 

państwowej, ale poddanej grze rynkowej bez 

interwencji państwa. Prywatna własność 

produkcji służyć może tylko w warunkach 

konkurencji. W warunkach monopolu może być 

wykorzystana wobec pracowników, dostawców 

i nabywców.  

5. Swobodne zawieranie umów jest 

nieuniknione dla istnienia konkurencji, ale może 

na nią wywierać zarówno pozytywny jak 

negatywny wpływ, a wręcz eliminacje 

konkurencji przez porozumienia likwidujące 

stosunki konkurencyjne jak np. umowy 

kartelowe. Swoboda ta, może, zatem zagrozić 

nawet własnemu istnieniu, dlatego potrzebna 

jest kontrola państwa poprzez urząd 

antymonopolowy, by firmy nie stosowały takiej 

praktyki. 

6. Zasada odpowiedzialności jest 

definiowana, w ten sposób, że kto uzyskuje 

zyski powinien także przyjąć odpowiedzialność 

za straty bądź szkody wyrządzone jego 

działalnością. Wolność ekonomiczna jest 

nierozerwalnie związana z materialną 

odpowiedzialnością za czyny, które nie mogą 

zostać przerzucone na innych przedsiębiorców, 

społeczeństwo czy państwo. Odpowiedzialność 

obliguje do oszczędnego i rozsądnego 

dysponowania kapitałem, z której wynika 

efektywność podejmowanych przedsięwzięć. 

Brak odpowiedzialności prowadzi do strat, 

upadłości i wykluczenia z konkurencyjnego 

rynku, a w przypadku światowej ekonomii do 

globalnego kryzysu.  

7. Stałość polityki gospodarczej jest bardzo 

pożądana przez przedsiębiorców planujących 

długoterminowe inwestycje. Stabilna polityka 

państwa zmniejsza niepewność prowadzenia 

działalności inwestorów, którzy kalkulując 

koszty w planowanych inwestycjach wyceniają 

ryzyko na mniejszym, bezpiecznym dla siebie 

poziomie. Wzrost inwestycji zwiększa 

produkcję, a ta zmniejsza bezrobocie dążąc do 

pełnego zatrudnienia “ceteris paribus” Brak 

stabilności polityki gospodarczej prowadzi do 

zachwiania funkcjonowania porządku 

konkurencyjnego, zaś jej przewidywalność do 

rozwoju gospodarczego. 

Zasady konstytuujące W. Eucken uzupełnił o 

zasady regulujące mając na uwadze sprawność 

ekonomiczną i społeczną akceptowalność 

zaprogramowania przebiegu  

procesu gospodarowania, do których należały: 

Nadzorowanie lokalnych i naturalnych 

monopoli – jedna z czołowych zasad skutkująca 
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ograniczaniem monopoli w gospodarce do 

minimum. Z rynku nie da się jednak wykluczyć 

wszystkich monopoli, ponieważ 

niektóre istnieją w sposób naturalny (np. 

energetyka). Dlatego niezbędne jest poddanie 

ich zewnętrznej kontroli poprzez specjalnie 

stworzony do tego urząd antymonopolowy. 

Polityka antymonopolowa powinna 

zabezpieczać porządek konkurencji przed 

procesami koncentracji na rynku. 

1. Korekta różnic w polityce dochodowej – 
jest potrzebna, jeżeli rynek oparty na 

konkurencji nie dokonuje w sposób 

sprawiedliwy podziału dóbr poprzez mechanizm 

cenowy. Eucken uważa, iż rynek w tak 

skonstruowanym ładzie gospodarczym i tak jest 

sprawiedliwszy niż podział prowadzony przez 

państwo. Dostrzega on jednak, że gdy część 

społeczeństwa konsumuje dobra luksusowe, to 

w niektórych gospodarstwach domowych, 

niezaspokajane są podstawowe potrzeby. 

Powoduje to potrzebę ingerencji podziału dóbr 

np. poprzez podatek progresywny. 

2. Rachunek gospodarczy przedsiębiorstw 

nieuwzględniający efektów zewnętrznych – a 

zwłaszcza produkcji, powoduje, iż część jej 

kosztów jest przerzucana na inne podmioty 

gospodarcze lub społeczeństwo. W 

szczególności jest to zanieczyszczenie 

środowiska naturalnego, którego koszty później 

ponoszą wszyscy wraz z powstającymi 

problemami ekologicznymi. Innym przykładem 

jest nadużycie władzy pracodawców wobec 

pracowników. W obydwu przypadkach 

niezbędne jest stworzenie regulacji prawnych w 

zakresie ekologii oraz ochrony pracy.  

3. Anormalne zachowania po stronie podaży 

występują na rynku pracy, jeżeli dochodzi do 

obniżenia płac realnych, a podaż pracy wzrasta. 

W wyniku obniżek gospodarstwo domowe 

usiłuje rekompensować straty by utrzymać 

“status quo”, co powoduje dalszy realny spadek. 

W celu ograniczenia zjawiska stosuje się 

przepisy regulujące trwanie czasu pracy, bądź 

przyjęcia w ostateczności poziomu płacy 

minimalnej.  

 

Źródło: [J. Czech-Rogosz 2005, s. 25]. 

Rys. 2. Pryncypia konstytuujące i regulujące porządek konkurencji 

Opisane i zobrazowane na rys. 2. zasady 

konstytuujące i regulujące stanowią „konstytucję 

gospodarczą” W. Euckena zaprojektowaną 

kompleksowo, spójnie i na długi okres. 

Wszystkie zasady wzajemnie się uzupełniają, 

dlatego ich skuteczność pojawia się tylko wtedy, 

gdy są stosowane łącznie. Ważne jest także 

ciągłe dostosowywanie się do ciągle 

zmieniającej się gospodarki połączone z 

uniknięciem wahań koniunkturalnych, co 

zaważył w dość ciekawym porównaniu A. 

Müller-Armack: Tak jak dla prawidłowego 
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funkcjonowania silnika samochodowego 

niezbędne jest spełnienie określonych warunków 

zewnętrznych, tak też i sfera wymiany w 

gospodarce rynkowej wymaga odpowiedniego 

systemu zabezpieczeń, ukierunkowanych na 

wspomaganie realizacji funkcji. System 

gospodarki rynkowej wymaga pewnych działań 

dla uruchomienia wymiany, porównywalnych z 

funkcją rozrusznika, wymaga gwarancji 

funkcjonowania konkurencji, uregulowania jej 

ogólnego biegu, co z kolei jest porównywalne ze 

smarowaniem, obsługą pedału gazu i hamulca, 

wymaga oddziaływania strukturalnego, co 

odpowiada kierowaniu pojazdem. Mimo 

racjonalności systemu gospodarki rynkowej 

wykazuje on pewne błędy konstrukcyjne, co łączy 

się z koniecznością okresowych napraw, a po 

części i pewnych zmian konstrukcyjnych.” 

[2003, s. 45]. W ramach zasad regulujących 

zatem, jeśli mechanizm rynkowy jest zawodny, 

do ustanowionego ładu konieczny jest według 

W. Röpkego “liberalny interwencjonizm” 

utrzymujący reguły porządku w duchu 

humanizmu gospodarczego stawiającego na 

pierwszym miejscu godność człowieka w 

obliczu radykalnego rozwarstwienia 

dochodowego i biedy, kiedy słabszy, bo uboższy 

uczestnik rynku nie jest w stanie konkurować z 

silniejszym i bogatszym, który wraz z chęcią 

trwałej dominacji zubaża tego pierwszego 

jeszcze bardziej. Wyróżnia interwencje 

konformistyczne – zgodne z rynkiem i 

niekonformistyczne: „Konformistyczne są takie 

interwencje, które nie eliminują funkcjonowania 

mechanizmu cenowego i wynikającej z tego 

samoregulacji rynku, tylko, jako nowe parametry 

podporządkowują się logice tego mechanizmu i 

będą przezeń asymilowane. Niekonformistyczne 

są natomiast takie interwencje, które wypierają 

mechanizm cenowy z gospodarki i prowadzą do 

jego zastępowania przez instrumenty typowe dla 

gospodarki planowej” [W. Röpke 1979, s. 259]. 

Zgodne, zatem to takie, które za ingerencję 

przybierały dewaluację pieniądza, ceł 

ochronnych, korektę ceny do normalnej, 

stabilizacje cen złota czy też podział dochodów 

przez podatki bezpośrednie, a niezgodne to 

takie, które przybierały postać reglamentacji 

dewiz, ustalania i zamrażania cen, czynszów 

maksymalnych, zakazów inwestowania, 

subwencji czy polityki kontyngentów, na 

wyznaczeniu płacy minimalnej kończąc [J. 

Czech-Rogosz 2005, s. 34-35]. Państwo, ma, 

zatem prawo do regulacyjnych interwencji w 

razie konieczności, lecz musi pozostawać w roli 

arbitra nie ingerując bezpośrednio w proces 

gospodarowania – „Tak jak sędzia nie ma prawa 

uczestniczyć w meczu, tak państwo nie może 

brać udziału w grze” [L. Erhard 2000, s. 135].  

 Reasumując wywodząca się z Niemiec 

koncepcja społecznej gospodarki rynkowej 

oparta na ordoliberaliźmie
3
 łączy efektywność 

gospodarowania ze szczytną ideą 

sprawiedliwości społecznej. Zakłada, że 

niezbędne w nim państwo tworzy ład 

gospodarczy oparty na porządku konkurencji, 

dając zupełną wolność podmiotom 

gospodarczym, ale z odpowiedzialnością – dążąc 

do pełnego zatrudnienia mającego zapewnić 

dobrobyt społeczny. Nie ingerując bezpośrednio 

w proces gospodarowania, zapobiega 

koncentracji rynkowej, stoi na straży stabilnej 

waluty, oraz sprzyja akumulacji rodzimego 

kapitału, jednocześnie amortyzując napięcia 

społeczne powstałe w wyniku 

współzawodnictwa rynkowego [T. Gardziński 

2015, s. 26].  

 Trzeba mieć jednak na uwadze, że 

stosowanie ordoliberalnych zasad wymaga 

odpowiedniego „momentu historycznego” 

wynikającego z uwarunkowań nie tylko 

ekonomicznych, ale również politycznych i 

społecznych w danym państwie, a także z 

sytuacji międzynarodowej. Wymaga również 

dostosowania do czasów obecnych, w których 

nastąpiła transformacja cyfrowa. Częstotliwość 

zmian dzięki postępowi technicznemu na 

przestrzeni lat można określać mianem rewolucji 

informatycznej, gdyż transakcje między 

podmiotami gospodarczymi przenoszą się do 

sieci określając oparty na wiedzy nowy model 

gospodarki tzw. „webonomics” czy „wikinomii” 

wraz z postępującą globalizacją. 

Uszczegółowienia również potrzebują 

ordoliberalne zasady oparte o realne wskaźniki 

gospodarki. Ten wysiłek badawczy podejmują P. 

                                                           
3 Należy rozróżniać społeczną gospodarkę rynkową nie 

będącą „modelem ekonomicznym” od ordoliberalizmu 
opartego na założeniu konkurencji doskonałej. Więcej na ten 

temat Czech-Rogosz J., Ewolucja społecznej gospodarki 

rynkowej w RFN, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 
im. Karola Adamieckiego, Katowice 2005, s. 51. 
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Pysz, A. Grabska i M. Moszyński konstruując 

wyznaczniki zasad w ramach projektu 

badawczego: „Koncepcje stanowionego (W. 

Eucken) i spontanicznego (F.Hayek) ładu 

gospodarczego w procesie transformacji 

systemowej gospodarki Polski i byłej NRD”
4
 

 

3. Komplementarność przedsiębiorczości 

gospodarki społecznej z ordoliberalnym 

modelem społecznej gospodarki rynkowej  

 Polityka gospodarcza w ordoliberalnym 

ładzie zespolona jest z polityką społeczną 

zapewniającą potrzebującym minimum do 

godnego życia. W społecznej gospodarce 

rynkowej polityka społeczna jest realizowana na 

podstawie 4 podstawowych zasad: wolności 

osobistej w sferze swobody dokonywania 

wyboru w procesie gospodarczym, zasadzie 

bezpieczeństwa socjalnego zapewniającej godny 

poziom egzystencji, zasadą solidarności w myśl 

której jeden odpowiada za wszystkich, a 

wszyscy za jednego oraz zasady subsydiarności 

określającej kolejność udzielania pomocy [U. 

Zagóra-Jonszta 1999, s. 74]. W myśl zasady 

subsydiarności, dopiero w sytuacji gdy 

wyczerpane zostaną wszystkie możliwości 

samopomocy, obywatele powinni otrzymywać 

pomoc ze strony państwa [M. Dahl 2013, s. 76]. 

W takim ordoliberalnym ładzie społecznej 

gospodarki rynkowej opartej na konkurencji 

pojawia się miejsce na przedsiębiorstwo 

społeczne oparte na kooperacji, które w ramach 

samopomocy opartego na zaufaniu i poczucia 

wspólnej sprawy jest środkiem do 

rozwiązywania problemów współczesnej 

gospodarki.  

 Przedsiębiorstwo społeczne to podmiot 

gospodarki społecznej której nie należy 

utożsamiać ze społeczną gospodarką rynkową
5
. 

Na te nieporozumienia w literaturze zwraca 

uwagę K. Birkhölzer, gdzie tendencją jest 

mieszanie pojęcia „gospodarki społecznej” z 

niemiecką terminologią powojenną tj. 

                                                           
4 Więcej na ten temat w książce „Koncepcje stanowionego i 
spontanicznego ładu gospodarczego w procesie transformacji 

systemowej gospodarki Polski i byłej NRD” autorstwa P. 

Pysz, A. Grabska, M. Moszyński 
5 Więcej o różnicach pomiędzy gospodarką społeczną a 

społeczną gospodarką rynkową w ujęciu europejskim w 

artykule: „Przedsiębiorstwo społeczne szansą rozwiązywania 
problemów regionów” autorstwa T. Gardzińskiego. 

„społeczną gospodarką rynkową” czy też 

identyfikowanie „trzeciego sektora” z pojęciem 

„trzeciej drogi” [2006, s. 168]. Przez gospodarkę 

społeczną rozumie się alternatywę dla polityki 

społecznej. Dąży ona do takiego układu 

ekonomicznego i społecznego, który przewiduje 

więcej sprawiedliwości i szczęścia dla ludzi. 

Stara się to osiągnąć przez dobrowolną i 

racjonalną działalność organizacyjną opierając 

się na zasadach: 1) dobrowolności czyli zasada 

„otwartych drzwi”, 2) demokracji, czyli „jeden 

człowiek jeden głos”, 3) pierwszeństwa 

człowieka nad kapitałem 

[www.ekonomiaspoleczna.pl]. 

Gospodarka społeczna
6
 stanowi nowe 

narzędzie rozwoju społeczno-gospodarczego na 

szczeblu lokalnym, komplementarne wobec 

sektora prywatnego i publicznego. Instytucje 

gospodarki społecznej, jak organizacje 

obywatelskie i spółdzielczość, przyczyniają się 

do tworzenia nowych usług i nowych miejsc 

pracy w ramach przedsięwzięć łączących w 

sobie ekonomiczne i społeczne aspekty 

aktywności obywatelskiej [E. Leś 2006, s. 5]. 

Należy przy tym zauważyć, że termin 

gospodarka społeczna występuje zamiennie w 

literaturze z ekonomią społeczną. J. Defourny i 

P. Develtere definiują ekonomię społeczną jako 

obejmującą wszelkie rodzaje działalności 

gospodarczej prowadzonej przez 

przedsiębiorstwa, głównie spółdzielnie, 

stowarzyszenia i towarzystwa świadczeń 

wzajemnych, które w swoich normach 

etycznych przestrzegają następujących zasad: 1) 

przedkładanie służby członkom lub wspólnocie 

ponad zysk, 2) autonomiczne zarządzanie, 3) 

demokratyczny proces decyzyjny, 4) prymat 

ludzi i pracy nad kapitałem przy dystrybucji 

dochodów [2008, s. 25] 

 Wyróżniamy tradycyjną gospodarkę 

społeczną wywodzącą się ze spółdzielczości, 

idei stowarzyszeń, fundacji czy też towarzystw 

ubezpieczeń wzajemnych oraz nową 

gospodarkę społeczną o innowacyjnym 

charakterze skupiającą także spółdzielnie 

socjalne, Zakłady Aktywności Zawodowej, 

Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji 

Społecznej, Zakłady Pracy Chronionej, 

                                                           
6 Należy zauważyć, że pojęcie gospodarki społecznej jest 
znacznie szersze niż pojęcie przedsiębiorstwa społecznego. 
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włączając również spółki z o.o. i organizacje 

pozarządowe. Przedsiębiorstwa społeczne 

powstawały najczęściej w „sytuacjach 

konieczności”, kiedy kooperacja pozwalała 

uchronić się ludziom przed marginalizacją, a 

także w czasie gdy gospodarka dawała 

symptomy kryzysu. W opinii J. Hausnera 

współczesny zwrot w kierunku ekonomii 

(gospodarki) społecznej jest reakcją na kryzys 

„państwa opiekuńczego”. Jest regułą, że tam, 

gdzie „państwo opiekuńcze” się rozrastało, a 

zatem upowszechniały się publiczne systemy 

zabezpieczenia społecznego, tradycyjne 

instytucje słabły i zanikały (…) W skrajnych 

przypadkach etatyzacji gospodarki i życia 

społecznego (faszyzm, komunizm) instytucje te 

zasadniczo zmieniają swój charakter: tracą ryt i 

stają się częścią państwowego organizmu [2008, 

s. 214]. Kryzys państwa opiekuńczego nastał 

wraz z wypieraniem keynsizmu przez 

neoliberalizm i w literaturze jest określane jako 

keynesowskie narodowe państwo opiekuńcze 

„Keynesian Welfare National State” 

Przypisywana jest mu krytyka bazująca na tezie 

o nieprzezwyciężalności między równością 

(equity) i efektywnością (efficiency) co ma 

miejsce w:  

- zwiększeniu bezpieczeństwa społecznego i 

równości przez osłabienie aktywności 

gospodarczej, oszczędzania i inwestowania, a w 

dalszej kolejności wzrostu wydatków 

publicznych na zabezpieczenia społeczne 

prowadzący do nadużyć (moral hazard and rent 

seeking) oraz kultury uzależnienia i wyuczonej 

bezradności prowadzących do bezrobocia, 

- zwiększeniu problemów społecznych tj. 

demograficznych przez zmniejszenie motywacji 

do zakładania rodziny i starzenia się 

społeczeństw oraz ekonomicznych wydatkach i 

obciążeniach podatkowych prowadzących do 

nierównowagi finansów publicznych, czy też 

opór wobec podniesienia podatków zmuszający 

państwo do finansowania uprawnień socjalnych 

przez zadłużenie i inflację osłabiających 

konkurencyjność rynku [J. Hausner, D. 

Kwiecińska, A. Pacut 2007, s. 64-65]. 

Neoliberalizm odwrócił kierunek potrzebującego 

obywatela z pomocy państwa na jego własne 

siły. W wyniku tego nastąpił wzrost wpływu 

stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni i innych 

form gospodarki społecznej w sferze produkcji 

usług publicznych określanych mianem 

dzielonej odpowiedzialności (shared 

responsibility) lub współodpowiedzialności (co-

responsibility) i mieszaną gospodarką podaży 

(mix economy of supply) [E. Leś 2008, s. 46]. 

Sprzyjały temu szczególnie trzy zjawiska: 

demontaż tradycyjnego państwa dobrobytu 

(welfare state), deregulacja rynków oraz 

globalizacja [C. Borzaga 2007, s. 79]. 

Deregulacja neoliberalna na początku lat 80-tych 

sprawiła, że społeczeństwo zaczęło oddolnie 

regulować rzeczywistość społeczno-

gospodarczą. Jak zauważa C. Borzaga 

„neoliberalizm z jednej strony uwolnił siły 

społeczne z „gorsetu” nałożonego przez 

nadmiernie rozbudowaną rolę instytucji w latach 

60. i 70. dwudziestego wieku, dla pełnej 

możliwości korzystania z wolności („wolności 

od” w opozycji do „wolności do”) przy tym 

sprzyjając rozwojowi technologicznemu, 

wydajności i wzrostowi gospodarczemu (…) Z 

drugiej jednak strony deregulacja zwiększyła siłę 

rynku i doprowadziła do zachowań 

powodowanych chęcią indywidualnej 

maksymalizacji zysku dla korporacji. Dotknęło 

to w szczególności ludzi najbardziej 

bezbronnych oraz kraje najuboższe Proces ten 

został spotęgowany przez globalizację, która 

przyniosła niezrównoważone rezultaty: 

zwiększyła rozwój gospodarczy i 

konkurencyjność lecz osłabiła bezpieczeństwo, 

co skłania do mówienia o społeczeństwie 

globalnego ryzyka gospodarczego” [2007, s. 

83].  

 Państwo i rynek w neoliberalnym wydaniu 

przestały wypełniać potrzeby i bezpieczeństwo 

społeczne. Potwierdzają to słowa A. Gizy 

Poleszczuk i J. Hausnera, że ekonomia 

społeczna jest swoistą reakcją na neoliberalną 

rewolucję ostatnich dekad XX w., gdzie 

rozwinięte społeczeństwa doświadczyły tego, że 

ani państwo ani rynek nie są w stanie wytworzyć 

form organizacyjnych, które mogłyby zaspokoić 

wiele tradycyjnych, zwłaszcza zaś nowych 

potrzeb społecznych, wynikających m. in. ze 

zmiany modelu rodziny i starzenia się populacji 

[2008, s. 14]. Natomiast E. Leś idzie dalej i 

rozwoju gospodarki społecznej upatruje nie 

tylko w niezaspokojeniu przez służby publiczne 

i sektor rynkowy wielu potrzeb społecznych 

(wzrost strukturalnego bezrobocia i nowego 
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ubóstwa), w ich niewłaściwym rozpoznaniu 

(ograniczenia tradycyjnych polityk społecznych 

w zakresie przeciwdziałania ekskluzji społecznej 

osób niskich kwalifikacjach, uchodźców, 

mniejszości, niepełnosprawnych, w tym 

społecznie). Ich działalność to także rezultat 

rozwoju potrzeb, dla których zaspokojenia 

najlepszym podmiotem są organizacje 

gospodarki społecznej, takie jak stowarzyszenia, 

fundacje, spółdzielnie socjalne i zwykłe, a nie 

sektor publiczny czy prywatny, ze względu na 

ich zakorzenienie w środowisku lokalnym i 

lepszą znajomość potrzeb [2008, s. 45]. 

Neoliberalny dwubiegunowy paradygmat, 

którego aktorami były rynek i państwo nie 

sprawdził się, a w literaturze coraz częściej 

rozważa się nad zmianą paradygmatu. Na 

zmianę taką wskazuje m. in. C. Borzaga, 

uważający, że potrzebny jest nowy paradygmat, 

który umiejscowi obywatelskie działania na 

rzecz dobra ogólnego obok działań państwa, 

rynku i rodziny [2007, s. 92]. Nowym 

paradygmat wymaga również nowej ekonomii. 

Ordoliberalny porządek modelu społecznej 

gospodarki rynkowej uzupełniony 

przedsiębiorstwem społecznym wydaje się 

optymalnym, naturalnym i komplementarnym 

rozwiązaniem społeczno-gospodarczym wobec 

problemów współczesnej gospodarki. Istnienie 

gospodarki społecznej obok ustroju społecznej 

gospodarki rynkowej nie wyręcza jej i 

odwrotnie, jest komplementarne z 

ordoliberalnym ładem gospodarczym, gdzie w 

obu przypadkach na pierwszym miejscu stawia 

się w ekonomii człowieka [T. Gardziński 2015]. 

W ten sposób organizacje gospodarki społecznej 

stanowią element komplementarny wobec firm 

prywatnych, stanowiąc osłonę dla najsłabszych 

uczestników rynku [E. Leś 2008, s. 49]. 

Oczywiście przedsiębiorstwo takie nie może być 

dominującą formą gospodarki rynkowej, ale jest 

niezbędne jako forma uzupełniająca, 

komplementarna, bez której rynek prowadzi do 

masowego wykluczenia i samozwężenia [J. 

Hausner 2007, s. 9].  

Ponieważ niemiecka ekonomia oparta jest na 

porządku konkurencji to mogłoby się z pozoru 

wydawać, że wyklucza porządek kooperacji. 

Gospodarka społeczna może zapewnić jednak 

pole dla większej konkurencyjności, opierając 

się na współpracy między ludźmi i 

przedsiębiorstwami oraz na jej potencjale 

związanym z zaspokajaniem potrzeb ludzkich i 

rozwojem kapitału ludzkiego [D. Jarré 2007, s. 

66]. Ponadto tradycja społecznej gospodarki 

rynkowej przewidywała współdecydowanie 

(Mitbestimmung) pracowników w zarządzaniu 

przedsiębiorstwem, uwzględnione w 

ustawodawstwie w 1951 i 1976 roku [T. 

Przybyciński 2009, s. 90] - wynikające również 

z implikacji historycznych
7
, a także zasadę 

partnerstwa społecznego, co przybliża w 

naturalny sposób do zasad funkcjonowania 

przedsiębiorstwa społecznego. Sama 

konkurencja nie zapewnia jednak spójności 

społecznej poza ograniczeniem egoizmu 

największych graczy rynkowych, z czego 

zdawali sobie sprawę ordoliberałowie, dlatego 

„jedyną alternatywą wobec laissez-faire i 

totalitaryzmu jest kombinacja konkurencji i 

współpracy” [M. Hauff i J. Bokajło 2014, s. 

235].  

 Przedsiębiorczość społeczna to działalność 

gospodarcza, która wyznacza sobie cele ściśle 

społeczne, i która inwestuje ponownie nadwyżki 

zależnie od tych celów w działalność lub we 

wspólnotę, zamiast kierować się potrzebą 

osiągania maksymalnego zysku na rzecz 

akcjonariuszy lub właścicieli [J. Defourny 2005, 

s. 51].  

 Definicję przedsiębiorstwa społecznego na 

zlecenie Komisji Europejskiej przedstawia 

Europejska Sieć Badawcza EMES
8
 Network 

(The Emergence of Social Enterprise in Europe) 

wskazując na ekonomiczne i społeczne cechy 

przedsiębiorstwa społecznego. Jest to europejska 

definicja umowna zmierzająca do typu idealnego 

przedsiębiorstwa społecznego charakteryzująca 

się wielością celów, wielością udziałowców i 

różnorodnością źródeł finansowania [E. Leś i J. 

Defourny 2008, s. 42]. 

 

 

 

                                                           
7 Więcej na ten temat w monografii: Ordoliberalizm a 
kształtowanie rynkowego ładu gospodarczego w Polsce 

autorstwa T. Przybycińskiego.  
8 EMES Europejska Sieć Badawcza powstała w 1996 r., gdy 
zrealizowano projekt badawczy „Powstanie przedsiębiorstw 

społecznych w Europie” W roku 2002 zarejestrowana 

została, jako organizacja pozarządowa i rzesza uczelnie i 

centra badawcze. 
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Kryteria ekonomiczne: 

1. Stała działalność zorientowana na 

produkcję dóbr i/lub sprzedaży usług – 

mniejsza aktywność w zakresie rzecznictwa i 

redystrybucji jak ma to miejsce w typowej 

organizacji non-profit. 

2. Wyraźny stopień autonomii działania 

– dobrowolnie tworzone przedsiębiorstwa 

społeczne nie mogą być zarządzane 

pośrednio lub bezpośrednio przez państwo 

lub inne instytucje jak firmy prywatne, choć 

mogą korzystać z ich dotacji. Ich udziałowcy 

mają prawo „głosu i wyjścia”. 

3. Ponoszenie znacznego ryzyka 

ekonomicznego w prowadzeniu 

działalności – finansowe działania 

przedsiębiorstw społecznych zależą od 

wysiłków ich członków i pracowników, do 

których należy zapewnienie odpowiednich 

zasobów finansowych w odróżnieniu od 

instytucji publicznych.  

4. Istnienie minimalnego personelu 

płatnego – podobnie do tradycyjnych 

organizacji non-profit przedsiębiorstwa 

społeczne mogą w działalności łączyć zasoby 

pieniężne i niepieniężne z obligatoryjnym 

udziałem minimalnej pracy odpłatnej.  

 

Kryteria społeczne:  

1. Cel przedsiębiorstwa społecznego to 

wsparcie i rozwój lokalnej społeczności – 

w tym także krzewienie poczucia 

odpowiedzialności za siebie i ogół.  

2. Lokalny charakter przedsiębiorstwa 

społecznego – oddolna inicjatywa oparta na 

relacjach zaufania i wspólnego celu 

mobilizują lokalną kooperację. 

3. Demokratyczne zarządzanie – oparte 

na zasadzie 1 miejsce – 1 głos. Proces 

decyzyjny nie jest uwarunkowany posi-

adanym udziałom kapitałowym. 

4. Partycypacyjny charakter 

przedsiębiorstwa społecznego – 

beneficjenci usług są również 

reprezentantami, wzmacniania jest lokalna 

demokracja uczestnicząca 

5. Ograniczona dystrybucja zysków – 

by uniknąć działania na maksymalizację 

zysku. Zasada obejmuje również podmioty z 

zakazem dystrybucji zysku.  

 Przedsiębiorstwo społeczne jest więc 

podmiotem łączącym działalność gospodarczą 

dostosowaną do praw rynkowych i misję 

społeczną, której celem jest budowanie 

lokalnego zaufania, aktywizowanie 

społeczności, wykorzystanie endogenicznych 

zasobów służących rozwojowi lokalnemu, 

wychodzenie naprzeciw wzrastającemu 

popytowi na usługi [E. Florczak 2009, s. 38]. 

Główne cele przedsiębiorstw społecznych to: a) 

reintegracja z rynkiem pracy osób: nie-

pełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, 

zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem 

społecznym (osoby uzależnione, b. więźniowie, 

młodzież, która przerwała obowiązek szkolny), 

pełnienie roli przejściowych rynków pracy stan-

owiących etap przejścia do otwartego rynku 

pracy oraz realizacja niezaspokojonych potrzeb 

społeczności lokalnych poprzez produkcję dóbr i 

usług (np. usługi opiekuńcze) [E. Leś 2002, s. 1-

2]. Przedsiębiorstwo społeczne nie jest nasta-

wione na maksymalizację zysku, a na maksy-

malizowanie korzyści społecznych wysuwające 

wewnętrznie pierwszeństwo pracy nad kapitałem 

i tworzące w zarządzaniu oddolną uczestniczącą 

demokrację gospodarczą. Odbiorcami produk-

tów i usług społecznych wytworzonych przez 

przedsiębiorstwo społeczne może być zarówno 

społeczność lokalna jak i jego pracownicy. Za-

danie przedsiębiorstwa społecznego jednak na 

tym się nie kończy. Przedsiębiorstwo społeczne 

jest kluczowym ogniwem ekonomii społecznej, 

ponieważ jego funkcją nie jest tylko wytwarza-

nie określonych dóbr i usług, ale też mobilizacja 

kapitału społecznego, generowanie 

innowacyjności oraz poszerzanie rynku przez 

włączanie do uczestnictwa w nim osób 

dotychczas wykluczonych [J. Hausner, N. Lau-

risz 2008, s. 9]. Analizując zjawisko przedsiębi-

orstwa społecznego należy zatem wziąć szcze-

gólnie pod uwagę „schumpeterowską” 

innowację, dzięki której takie przedsiębiorstwo 

może powstać, wytwarzać nowe produkty i 

usługi oraz upatrywać swojego społecznego i 

ekonomicznego rozwoju szczególnie w nowych 

technologiach. Istotą przedsiębiorczości społec-

znej jest bowiem dostrzeganie przez jej aktorów 

– przedsiębiorców społecznych – szans i możli-

wości tam, gdzie inni widzą problemy społeczne 

[M. Grewiński 2012, s. 5]. Niezbędny zatem jest 

odpowiedni kapitał ludzki rodzący przedsiębi-

orczość oraz kapitał społeczny oparty na zau-
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faniu i więzi społecznych integrujących się lo-

kalnie ludzi aby zaistniał taki typ przedsiębi-

orczości jakim jest przedsiębiorczość społeczna. 

 Występuje również amerykańska koncepcja 

przedsiębiorstwa społecznego, która nie podlega 

takim wymogom instytucjonalno-

organizacyjnym jak europejskie, a 

dopuszczająca dochodowość oraz pominięcie 

zasady demokratyczności. Zasadnym jest zatem 

przyjąć za E. Florczak i J. Brdulakiem przede 

wszystkim kryterium przekazywania zysku na 

cele społeczne przy dowolnej formie instytuc-

jonalno-prawnej przedsiębiorstwa społecznego 

[2011, s. 16]. Do podobnych wniosków docho-

dzi J. Hausner wskazując, że gdyby definicja 

przedsiębiorstwa społecznego ograniczała się 

tylko do przeznaczenia i podziału zysku, to nie 

mogłaby objąć spółdzielni (…) [2008, s. 229].  

 W amerykańskim podejściu eksponuje się 

przede wszystkim aspekt komercyjny. Działal-

ność ta rozumiana jest bardziej swobodnie, po-

nieważ za przedsiębiorstwo społeczne można 

uznać każdą działalność gospodarczą generującą 

dochód, który – niezależnie od ich formy 

prawnej został przeznaczony na cele społeczne i 

z powodów społecznych [E. Florczak 2011, s. 

44]. Podejście amerykańskie wydaje się bardziej 

praktyczne od europejskiego. Rozróżnienia 

pomiędzy tymi ujęciami dokonuje J. A. Kerlin 

(tabela 2.) wskazując, że w kręgach naukowych 

do przedsiębiorstw społecznych zalicza się 

zarówno organizacje nastawione na zysk, które 

angażują się w inicjatywy społeczne (w ramach 

działań charytatywnych oraz w ramach 

społecznej odpowiedzialności biznesu), jak i 

przedsiębiorstwa, które łączą w sobie dążenie do 

zysku oraz cele społeczne (formy hybrydowe), 

aż po organizacje non-profit, które prowadzą 

działalność gospodarczą wspierającą realizację 

misji (organizacje zorientowane na cele 

społeczne) [2008, s. 120]. 

 

Tabela 2. Rozróżnienie pomiędzy przedsiębiorstwami społecznymi w Europie i 

Stanach Zjednoczonych 

 Stany Zjednoczone Europa 

Główny nacisk  Generowanie dochodów Dobro społeczne 

Forma 

Organizacyjna 

Organizacje non-profit, przedsiębi-

orstwa hybrydowe, przedsiębiorst-

wa komercyjne realizujące cele 

społeczne 

Fundacje, stowarzyszenia 

Zaangażowanie 

odbiorców 

Ograniczone Zaznacza się potrzebę powszechnego 

zaangażowania odbiorców ze względu 

stowarzyszeniowo-spółdzielczy rodowód 

gospodarki społecznej w Europie 

Typ 

realizowanych 

usług 

Szeroki, wielowymiarowy zakres 

usług 

Integracja społeczno-zawodowa, usługi socjalne 

Zaangażowanie 

państwa 

Inicjatywy o charakterze 

prywatnym, częściowe wsparcie 

rządów federalnych 

Przedsiębiorstwa społeczne są w ramach strate-

gicznej polityki na szczeblu UE 

Kontekst Gospodarka rynkowa Ekonomia społeczna 

Ramy prawne Brak Ciągły proces ich dostosowywania 

Dziedzina 

badań 

Przedsiębiorczość, nauki społeczne Nauki społeczne 

Źródło: [J.A. Kerlin 2008, s. 133].  

Przedsiębiorstwo społeczne definiuje się jako 

dowolne przedsięwzięcie biznesowe uruchomi-

one dla społecznego celu – dla łagodzen-

ia/ograniczenia problemu społecznego lub 

ułomnościom rynku – oraz aby generować 

wartość społeczną, przy jednoczesnym działa-
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niu z dyscypliną finansową, innowacyjnością i 

zdecydowaniem właściwymi dla firmy sektora 

prywatnego [K.S. Alter 2008, s. 150]. Ujęcie 

amerykańskie uznaje dochodowość z przecho-

dzenia od zarabiania do działania zmierzającego 

do osiągnięcia celu dzięki innowacjom społec-

znym. W podejściu amerykańskim wyróżnia się 

przedsiębiorstwa społeczne ze względu na cele 

tj. orientację na misję oraz rodzaj integracji 

działalności gospodarczej i programów społec-

znych
9
. Do przedsiębiorstw społecznych 

wyróżnionych ze względu na orientację misji 

zaliczamy [K.S. Alter 2008, s. 155-158]:  

Przedsiębiorstwa społeczne zogniskowane na 

misji (Mission-Centric Social Enterprise) – 

realizacja misji odbywa się w oparciu o model 

samowystarczalności finansowej i zatrudnianiu 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

Przedsiębiorstwo społeczne związane z misją 

(Mission-Related Social Enterprise) –

komercjalizacja usług społecznych podnosząca 

zarówno wartość ekonomiczną przeznaczoną na 

finansowanie programów społecznych jak i 

wartość społeczną realizowanych projektów.  

Przedsiębiorstwo niezwiązane z misją (Social 

Enterprise Unrelated to Mission) - ta część 

działania która jest przedsiębiorstwem społec-

znym jest niezwiązana z misją organizacji lub 

została powołana do życia celem realizacji misji 

w sposób inny niż przez dostarczenie środków 

na realizację jej programów społecznych i 

pokrycie kosztów operacyjnych. Działalność 

rynkowa może być w pewnym stopniu związana 

z działalnością społeczną – może sprzyjać pro-

mocji, podnosić wartość marki, jednak to po-

tencjalny zysk, a nie misja społeczna służą ut-

worzeniu takiego przedsiębiorstwa społecznego.  

Do przedsiębiorstw społecznych wyróżnionych 

ze względu na rodzaj integracji działalności 

gospodarczej i programów społecznych 

zaliczamy [K.S. Alter 2008, s. 159-166]: 

Zakorzenione przedsiębiorstwa społeczne 

(Integrated Social Enterprise) – w których pro-

gramy społeczne oraz działalność rynkowa są w 

tym przypadku tożsame. W modelu tym organi-

                                                           
9 Szerzej na ten temat w Alter K.S., Rodzaje przedsiębiorstw 

społecznych, [w:] Wygnański J.J., Antologia kluczowych 

tekstów. Przedsiębiorstwo społeczne, FISE, Warszawa 2008. 

 

zacje non-profit uruchamiają zakorzenione 

przedsiębiorstwa społeczne dla realizacji celów 

społecznych.  

Zintegrowane przedsiębiorstwa społeczne 

(Integrated Social Enterprise) – w których real-

izacja programów społecznych i działalność 

biznesowa zachodzą na siebie. Organizacje 

tworzą zintegrowane przedsiębiorstwa społec-

zne jako mechanizm finansowania działalności 

non-profit oraz nastawionej na realizację misji.  

Zewnętrzne przedsiębiorstwa społeczne (Ex-

ternal Social Enterprise) – w których działal-

ność biznesowa nie ma związku z realizacją 

programów społecznych. Organizacje non-profit 

zakładają zewnętrzne przedsiębiorstwa społec-

zne, aby finansować świadczone przez siebie 

usługi społeczne lub pokrywać koszty opera-

cyjne.   

 Na szczególną uwagę zasługuje również 

ujęcie azjatyckie przedsiębiorstwa społecznego 

reprezentowane przez M. Yunusa z Bangla-

deszu, laureata nagrody Nobla i założyciela 

Grameen Bank (w języku bengali „bank 

wiejski”) – banku udzielającego mikro-

kredytów dla ubogich umożliwiających 

wyciągnięcie ich z nędzy. Wyróżnia on dwa 

typy przedsiębiorstwa społecznego. Pierwszy 

rodzaj to podmiot gospodarczy rozwiązujący 

problemy społeczne, nie generujący strat ani 

dywidendy, będący własnością inwestorów 

reinwestujących zysk w jego rozwój i kierujący 

się zasadami [M. Yunus 2011, s. 37-39]:  

1. Celem przedsiębiorstwa jest 

przezwyciężenie ubóstwa albo uporanie się 

problemami zagrażającymi społeczeństwu, a 

nie maksymalizacja zysku. 

2. Spółka osiągnie stan zrównoważonej 

samowystarczalności finansowej i 

ekonomicznej. 

3. Inwestorzy otrzymują zwrot tylko tej 

sumy, jaką pierwotnie zainwestowali. Poza 

zwrotem tej sumy nie wypłaca się żadnej 

dywidendy.  

4. Po zwrocie zainwestowanej sumy zysk 

osiągnięty z jej zainwestowania pozostaje w 

spółce i jest przeznaczony na rozwój i 

doskonalenie jej działalności.  

5. Spółka będzie świadoma znaczenia 

spraw środowiska. 

6. Pracownicy otrzymują wynagrodzenie 

w wysokości obowiązującej na rynku przy 
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warunkach pracy lepszych niż 

standardowych.  

7. Róbcie to z radością!!! 

Drugim typem jest przedsiębiorstwo społeczne 

ukierunkowane na zysk, przy czym korzyść 

społeczna wynika z tego, że właścicielami są 

osoby ubogie. Inwestorami w takie przedsiębi-

orstwa społeczne są już znani bogaci filantropi 

jak B. Gates czy W. Buffet. W Grameen Bank 

inwestują również światowe korporacje jak 

Intel, dzięki któremu powstało przedsiębiorstwo 

społeczne Grameen Intel wykorzystujący nowe 

technologie do rozwiązywania problemów 

biedy, czy też Gremeen Danone z celem społec-

znym zmniejszenia niedożywienia dzieci lub 

Grameen Adidas dbający o to, by nikt nie cho-

dził bez butów i wiele innych przykładów takich 

przedsiębiorstw społecznych.
10

  

 Przedsiębiorstwa społeczne stały się zjaw-

iskiem na skalę świata. Jednym z najbardziej 

znanych przykładów w Unii Europejskiej jest 

spółdzielcza grupa Mondragon z 50-letnią his-

torią będąca dziesiątą grupą kapitałową w 

Hiszpanii generującą niemal 12 mln euro 

dochodu całkowitego w tym przeznaczająca 14 

mln euro na cele społeczne i 345 mln na in-

westycje
11

. Grupa posiada przedsiębiorstwa 

produkcyjne w ponad 41 krajach i biura sprzed-

aży w ponad 150 państwach. Kieruje się 

sloganem „Humanity at work” zatrudniając 

ponad 74 tysiące osób w sektorze 

przemysłowym, finansowym, dystrybucyjnym, 

edukacyjnym – rozwijając się innowacyjnie 

dzięki 15 centrum technologii 

[www.mondragon-corporation. com]. 

 Jak podaje komunikat Komisji Europejskiej 

z dnia 15 stycznia 2014 r. gospodarka społeczna 

w całej Europie generuje ok. 10 proc. PKB i 

                                                           
10

 Ciekawym przedsiębiorstwem społecznym jest Gremeen 

Telecom i Grameen Phone udostępniają nowoczesną 
telekomunikację ludności w całym Bangladeszu, co przynosi 

ogromne korzyści ekonomiczne i społeczne. Grameen Bank 
udziela swojej klientce kredytu na zakup telefonu 

komórkowego i taka osoba staje się w wiosce „panią z 

telefonem”, sprzedającą usługi telefoniczne, po jednym 
połączeniu na raz, tym, którzy nie mają własnych telefonów. 

Dzięki programowi działa ponad 400 000 „pań z 

telefonami” Do połowy 2009 roku Grameen Phone stała się 
największym płatnikiem podatków w Bangladeszu z liczbą 

abonentów przekraczającą 25 milionów. 
11 Dane ze strony grupy Mondragon: 
http://www.mondragon-corporation.com/pol/ 

stanowi ważną część gospodarki. W przedsiębi-

orstwach społecznych zatrudnionych jest ponad 

11 mln pracowników, czyli 4,5 proc. czynnych 

zawodowo mieszkańców Unii [http://europa.eu/, 

2016]. Natomiast rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie Programu Unii 

Europejskiej na rzecz przemian i innowacji 

społecznych mówi o tym, że „Gospodarka 

społeczna i przedsiębiorczość społeczna stan-

owią integralną część pluralistycznej społec-

znej gospodarki rynkowej Europy i od-

grywają ważną rolę w zapewnianiu większej 

spójności społecznej w Europie” 

[Rozporządzenie PE, s. 241]. 

 

Wnioski 
 Punktem wyjścia do poszukiwań przyczyn 

kryzysu można szukać w wartościach człowieka 

określanego „homo economicus” Kapitalizm 

giełdowy i rozwijana na zapotrzebowanie tego 

neoliberalnego nurtu „ekonomia spekulacji”, w 

gruncie rzeczy prowadzą do akceptacji tylko 

jednej formy wartości, czyli „wartości 

gotówkowej”, co w rzeczywisty sposób 

drastycznie zubaża jej sens społeczny [A. 

Herman 2009, s. 21]. Gospodarka zatem oparta 

na wiedzy i kapitale ludzkim generująca wartość 

materialną to stanowczo za mało w obecnych 

czasach. Potrzebujemy więcej kapitału społec-

znego opartego na zaufaniu jak i kapitału mo-

ralnego określającego sens gospodarki w skali 

makro i sens szeroko rozumianego biznesu w 

skali mikro wyrażającego w istocie wartość 

samą w sobie uświadamiającą, że kapitalizm jest 

dla ludzi, a nie ludzie dla kapitalizmu. Jak pod-

kreśla G. Kołodko gospodarka bez wartości jest 

jak życie bez sensu [2013, s. 164]. W publicznej 

dyskusji natomiast za winowajców kryzysu 

międzynarodowych rynków finansowych uznaje 

się przede wszystkim pełnych niepohamowanej 

chciwości menedżerów i handlarzy działających 

w skali globalnej wielkich instytucji fi-

nansowych [P.Pysz 2010, s. 94]. Nie jest to 

zatem tylko kryzys etyki finansowej, ale kryzys 

wartości na których opiera się cała gospodarka, 

któremu w największej mierze przyczynił się 

neoliberalizm wmawiający, że chciwość jest 

dobra – oficjalnie ją hołubiąc. Sam M. Friedman 

przyznał, że napędzającą siłą ludzi do działania 

jest właśnie chciwość. W konsekwencji 
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głębokich przyczyn dzisiejszego kryzysu gos-

podarczego należy szukać nie tylko na poziomie 

techniki finansowej czy gospodarczej, ale równ-

ież – a może nawet przede wszystkim – na pozi-

omie zdrowia tkanki społecznej i moralno-

etycznej [P.H. Dembinski 2012, s. 7]. Najpierw 

jest zatem konieczne przezwyciężenie trady-

cyjnego paradygmatu wyłącznie egoistycznych 

jednostek [C. Borzaga, E. Tortia 2008, s. 281]. 

Otwiera to drogę do łączenia konkurencji z 

kooperacją w pierwszej kolejności na poziomie 

mikro do zasady „empowerment” w przedsiębi-

orstwie rynkowym urzeczywistniającym „cor-

porate social responsibility” oraz przedsiębi-

orstwa stricte społecznego uzupełniającego 

poprzez paradygmat komplementarności konku-

rencji i kooperacji rynek, na którym wspiera 

słabszych. Zmiana paradygmatu w obliczu prob-

lemów współczesnej gospodarki możliwa jest 

kiedy przywrócimy silne państwo, gdyż jak 

wskazuje T. Sedlacek „Im słabsza jest moral-

ność, tym mocniej musi państwo ingerować w 

gospodarkę” [2011, s. 115]. Siła państwa tkwi 

w kształtowaniu ładu gospodarczego poprzez 

stosowanie ordoliberalnych zasad społecznej 

gospodarki rynkowej dla rynkowej przedsiębi-

orczości konkurencyjnej i społecznej przed-

siębiorczości kooperacyjnej
12

.  

 Siłą mogącą skutecznie przeciwstawić się 

spekulacji niszczącej gospodarkę jest silne 

państwo z ordoliberalnym modelem społecznej 

gospodarki rynkowej chroniące przez regulacje 

prawne i instytucjonalny ład społeczno-

gospodarczy ich obywateli. Potwierdzają to 

słowa G. Kołodki, że kryzys nie mógł zrodzić 

się w krajach ze społeczną gospodarką rynkową, 

jak w przypadku Skandynawii, ale tylko w 

warunkach neoliberalnego modelu an-

gloamerykańskiego [2010, s. 89]. Nie bez 

przyczyny zatem uznaje się, że w krajach 

skandynawskich mieszkają najszczęśliwsi ludzie 

na świecie. Na uwagę zwraca jednak fakt, iż 

kryzysu nie odczuły państwa o dużej skali regu-

lacji prawnej przepływów kapitałowych co 

zauważa [T. Włudyka 2013, s. 169] i [F. Fuku-

yama, E. Mączyńska i P. Pysz 2016, s. 22]. 

Obecnie „osławiony herold „końca i historii” i 

Pax America zaleca Amerykanom obecnie 

                                                           
12 Autor utożsamia przedsiębiorczość kooperacyjną z 
przedsiębiorczością społeczną.  

naśladownictwo niemieckiej społecznej gospo-

darki rynkowej, szczególnie w zakresie polityki 

przemysłowej i roli małych i średnich przed-

siębiorstw stanowiących trzon gospodarki nie-

mieckiej [P. Pysz 2016, s. 7]. Z powyższego 

wynika, że kraje kształtujące ład gospodarczy są 

mniej narażone na problemy społeczno-

gospodarcze aniżeli kraje o neoliberalnych 

przekonaniach marginalizujące rolę państwa. 

Ponadto polityka gospodarcza polegająca na 

skromnym angażowaniu się państwa w kwestie 

podziału dochodów oraz na ograniczonej inter-

wencji społecznej – a więc postępowaniu jak 

najbardziej zgodnym z zaleceniami neoliberal-

nej szkoły ekonomii – ułatwia przechwytywanie 

lwiej części efektów wzrostu produkcji przez 

wąskie uprzywilejowane grupy [G. Kołodko 

2008, s. 222].  

 Czynnikiem generującym problemy 

współczesnej gospodarki była deregulacja 

sięgająca lat 70-tych ubiegłego wieku 

dotykająca państwa opiekuńczego w wyniku 

czego nastąpiło odrodzenie ekonomii społec-

znej, a także deregulacja w sferze finansowej 

gospodarki światowej. Za kamień milowy de-

regulacji można uznać błędną hipotezę o efek-

tywności i samoregulacji rynków finansowych 

(Efficient Market Hypothesis) autorstwa Eugene 

Fama. Niestety po tym, że „ekonomia straciła 

kontakt z etyką, z której się wywodzi” [T. Sed-

lacek 2012, s. 281], sama się zderegulowała. 

Ekonomia neoklasyczna zignorowała „Teorię 

uczuć moralnych” A. Smitha, a na jego trzecie 

dzieło, na temat systemu prawnego, którymi są 

prawo i rząd niestety się nie doczekała, gdyż 

nieukończona została spalona przez autora tuż 

przed śmiercią [P.J. O’Rourke 2009, s. 36]. 

Tymczasem w 1999 roku w USA zniesiono 

ustawę Glassa-Steagalla wprowadzaną o 

pierwszym wielkim kryzysie, zgodnie z zasadą 

Volkera zakazująca łączenia bankowości in-

westycyjnej i depozytowej mająca chronić 

oszczędności obywateli. Umożliwiło to wiąza-

nie bankowości kredytów hipotetycznych tzw. 

subprime z bankowością inwestycyjną opartą na 

instrumentach pochodnych i udziałem 

uważanych dotąd bezpiecznych obligacji. W 

największym skrócie kredyty hipoteczne sta-

wały się przedmiotem spekulacji gry giełdowej, 

o wysokim ryzyku z bezgranicznym wykor-

zystaniem mechanizmu dźwigni finansowej i 
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przy usankcjonowanym prawnie nieograni-

czonym dostępie obywateli nawet bez zdolności 

kredytowej tzw. NINJA (No Income, No Job, 

No Assets). Stała się możliwa sekurytyzacja 

kredytów hipotecznych czyli najprościej 

mówiąc przerzucanie ryzyka kredytowego 

poprzez ich sprzedaż w emisji nowego papieru 

wartościowego zabezpieczonego nieru-

chomością tejże hipoteki. Zakup papierów 

wartościowych jak CDO czy MBS (Mortage-

Based Security) na rynku finansowym obarczało 

kupujący bank, fundusz inwestycyjny, czy to-

warzystwo emerytalne lub ubezpieczeniowe 

toksycznym aktywem bez realnego pokrycia 

pompując bańkę spekulacyjną. Wraz z usie-

ciowieniem transakcji nastąpiło oderwanie się 

ekonomii od realiów (np. wzrost cen nieru-

chomości) w tym również produkcji, zawiodły 

również metody wyceny ryzyka przez agencje 

ratingowe i popełnione zostały również błędy 

FED w ekspansywnej polityce pieniężnej i stopy 

procentowej, kończąc na niemoralnych marżach 

ok. 40% [R.W. Włodarczyk 2010, s. 164], 

premiach, wynagrodzeniach i odprawach bank-

ierów skłaniających do ponoszenia jeszcze 

większego ryzyka. Widoczny brak odpowiedzi-

alności jest niezgodny nie tylko z podkreślaną 

zasadą odpowiedzialności ordoliberałów, ale 

także wbrew anglosaskiemu systemowi fi-

nansowemu. Można szacować, że na przełomie 

lat 2009 i 2010 bezrobotnych na świecie jest o 

około 60-80 mln więcej [G. Kołodko 2010, s. 

85]. Potwierdzają to ostatnie badania ILO 

(Międzynarodowa Organizacja Pracy), według 

której globalna luka w zatrudnieniu (global 

employment gap), która mierzy liczbę miejsc 

pracy utraconych od początku kryzysu sięga już 

61 mln przy 201 mln bezrobotnych obecnie 

[http://www.rp.pl]. Skalę spekulacji pokazuje 

Bank Rozliczeń Międzynarodowych, kiedy 

nominalna wartość wszystkich kontraktów na 

instrumentach pochodnych wzrosła z 70 bln 

dolarów na koniec 1997 roku do ponad 680 bln 

dolarów na koniec 2008 roku [D. Rosati 2010, s. 

107], co stanowi ponad 10-krotność wartości 

światowej produkcji. Nierówności rosną wtedy 

gdy dochody z kapitału przekraczają tempo 

wzrostu gospodarczego, co uwidoczniają 

powyższe dane ekonomiczne. Lekiem na uz-

drowienie sytuacji mogą są progresywne podat-

ki w tym spadkowe oraz powrót do koncepcji J. 

Tobina tj. opodatkowania przepływów 

kapitałowych i spekulacyjnych operacji fi-

nansowych. Od długiego czasu neoliberalne 

recepty kwestionuje również J.E. Stiglitz 

zwracając uwagę na kwestie podatkowe: 

„Spójrzmy na silne i stabilne gospodarki krajów 

skandynawskich. Mają wysokie podatki, a ró-

wnocześnie wzrost gospodarczy, doskonałe 

wskaźniki rozwoju społecznego, znakomity 

poziom edukacji i służby zdrowia. Obniżenie 

podatków przez administrację Busha w 

niewielkim tylko stopniu pobudziło gospodarkę. 

Z cięć podatkowych skorzystali bowiem najbo-

gatsi.(...) Cięcia podatkowe mają też inne fatal-

ne skutki – mniej jest pieniędzy na inwestycje 

publiczne, infrastrukturę, badania naukowe, 

edukację” [http://wyborcza.pl]. Potwierdzają to 

słowa G. Kołodki, że wzrost gospodarczy jest 

bardziej trwały w krajach o względnie niskim 

stopniu nierówności dochodowych […, s. 320]. 

 Deregulacje zatem można nazwać anty-

twórczą destrukcją ładu stanowionego, która 

umożliwiła świadomym siłom ładu spontan-

icznego by w zderegulowanych warunkach 

przekraczały kolejne granice ryzyka, a w przed-

edniu krachu grać na straty instrumentów fi-

nansowych, które sami stworzyli, zarabiając na 

stratach, które musiały pokryć państwa G20 

pakietami pomocowymi o łącznej wartości 

ponad 3 bln dolarów, przy czym największą 

cenę ponieśli zwykli ludzie tracąc pracę i 

oszczędności, a państwa w których żyją musiały 

z racji kryzysowych ciąć budżetowych jeszcze 

bardziej ograniczyć pomoc społeczną. Jak zau-

waża D. Rosati 40% ryzyka obciążającego 

amerykańskie substandardowe instrumenty 

finansowe przejęły instytucje finansowe w Eu-

ropie i Azji [2010, s. 108], stąd kryzys regulacji 

stał się wtórny do kryzysu dysproporcji jakich 

wywołał w społeczeństwach szczególnie moc-

niej niż w Ameryce Północnej w Europie 

Zachodniej i Wschodniej. Należy zwrócić 

uwagę, że kryzys, który wygenerował problemy 

współczesnej gospodarki narastał latami, dlate-

go w literaturze postrzega się go jako struktural-

ny czy też systemowy. Wziąć należy pod uwagę 

choćby nietrafione decyzje i recepty 

Międzynarodowego Funduszu Walutowego, 

który nie dostrzega pilnych problemów 

wiążących się z pułapkami ubóstwa, agronomią, 

klimatem, transportem, rolą społeczną obu płci 
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oraz mnóstwa innych patologii zagrażających 

rozwojowi ekonomicznemu [J. Sachs 2006, s. 

91]. Przytoczone słowa J. Sachsa potwierdzają, 

również nieskuteczność neoliberalnych recept 

„konsensusu waszyngtońskiego”, które 

próbował wprowadzać w krajach transformu-

jących się z socjalizmu, a dziś wyznający 

„ekonomią kliniczną” mającą zakończyć nędzę. 

Promowana zatem deregulacja MFW w zakresie 

zabezpieczeń społecznych rynku pracy i świ-

adczeń socjalnych zwiększała różnice docho-

dowe prowadząc do erozji klasy średniej i ku 

temu, że bogaci stali się jeszcze bogatsi.  

 Kryzys finansowy przeszedł do fazy kryzysu 

gospodarczego i zadłużenia. W latach 1990-

2010 globalny dług publiczny wzrósł o niemal 

25 bln dolarów, osiągając poziom 41,1 bln 

dolarów, co stanowiło w 2010 r. 69% świa-

towego PKB [J. Godłów-Legiędź 2014, s. 21]. 

W obliczu tego państwa UE wprowadziły pro-

cedurę nadmiernego deficytu ustalając progi 

ostrożnościowe dla deficytu budżetowego 3% 

PKB i dla długu publicznego 60% PKB. Przy 

tym należy zauważyć fenomen Polski, który 

zapis dla długu publicznego ma zawarty w 

konstytucji, natomiast przed każdorazowym 

zaciągnięciem kredytu urzędnik bankowy 

sprawdza zdolność kredytową klienta w BIK 

(Biuro Informacji Kredytowej) o obecnym sta-

nie zadłużenia potencjalnego kredytobiorcy, a 

od zysków kapitałowych jest pobierany tzw. 

19% podatek tzw. „podatek Belki” Należy ró-

wnież zauważyć, że Polska została zieloną 

wyspą w UE utrzymując w czasie kryzysu do-

datni wzrost gospodarczy, niemniej jednak nie 

dzięki obowiązującemu zapisowi w artykule 20 

konstytucji o społecznej gospodarce rynkowej, 

którego realizacji na poważnie nie podejmują 

się dominujące siły ze sceny politycznej, a 

dzięki polskiej przedsiębiorczości (1.77 mln z 

czego MŚP stanowi 99,8%
13

) i braku 

uzależnienia gospodarki od eksportu, oraz nie na 

tyle dużej zależności finansowej na rynkach 

międzynarodowych, choć z początkowej 

wartości polskiej giełdy w połowie września 

2008 roku wynoszącej 400 mld w lutym 2009 

roku „pozostało” 240 mld wyrażonych w cenach 

akcji [T. Włudyka 2013, s. 164].  

                                                           
13 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw 
w Polsce w latach 2013-2014, PARP, Warszawa 2015. 

Kryzys zadłużenia to również sytuacja w której 

odpowiedzią może być przedsiębiorstwo 

społeczne i jak zauważa E. Leś jednym ze 

sposobów na ograniczenie deficytu 

budżetowego jest bowiem poszukiwanie efek-

tywniejszych społecznie i ekonomicznie metod 

realizacji zadań publicznych. Można je powi-

erzyć, tak jak w wielu krajach UE, a także m.in. 

w USA i Australii, właśnie organizacjom przed-

siębiorczości społecznej [2016, s. 1].  

 Jak zauważa M. Yunus zapominamy jednak, 

że kryzys finansowy to tylko jeden z kryzysów 

zagrażających ludzkości. Dotyka nas także 

globalny kryzys żywnościowy, kryzys ener-

getyczny, kryzys w opiece zdrowotnej oraz 

permanentny społeczny i ekonomiczny kryzys 

związany z ogromnym ubóstwem na świecie 

[2011, s. 26]. Nasila się również kryzys  

demograficzny i imigracyjny, które mogą się 

wzajemnie rozwiązywać przez taki katalizator 

jakim jest przedsiębiorstwo społeczne. W litera-

turze, dlatego zauważa się, że problemy 

współczesnej gospodarki są współzależne i 

szerzej powiązane z kryzysem ekonomicznym, 

społecznym i ekologicznym [P. Pysz 2009, s. 

255], i w tych obszarach należy pragmatycznie 

szukać celu zrównoważonego rozwoju [Kołod-

ko 2013, s. 377]. Przedsiębiorstwo społeczne 

zatem w ładzie jak i poprzez ordolibralny ład 

społecznej gospodarki rynkowej może skutec-

znie rozwiązywać problemy współczesnej gos-

podarki i być przyczynkiem rozwoju w sferze 

ekonomicznej, społecznej i ekologicznej na 

szczeblu globalnym, regionalnym i lokalnym. 

Tym co wyróżnia przedsiębiorstwo społeczne 

jest to, że przeważnie nie jest przedmiotem 

obrotu giełdowego, co minimalizuje 

odziaływanie na nie kryzysu finansowego, 

jednocześnie zapobiega kryzysowi 

gospodarczemu ograniczając zaburzenia na 

rynku pracy, a szczególnie bezrobocie, a także 

odpowiada na kryzys zadłużenia instytucji 

państwa minimalizującego pomoc społeczną, 

poprzez wyręczanie go w dostawach usług 

społecznych.  

 W ekonomii pokutuje powiedzenie, że 

można znać cenę wszystkiego i wartości nicze-

go. Nowa ekonomia powinna zatem zacząć od 

wartości jaką jest człowiek i naturalnym jest, po 

analizie innych ustrojów gospodarczych, że 

powinna się opierać na europejskiej myśli 
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ekonomicznej jaką jest ordoliberalna społeczna 

gospodarka rynkowa ukonstytuowana w 

prawodawstwie UE (art. 3 ust. 3 Traktatu o UE i 

Traktat Lizboński) w skali makro, uzupełniona 

przedsiębiorstwem społecznym w skali mikro. 

W takim układzie przedsiębiorstwo społeczne 

staje się skutecznym środkiem rozwiązywania 

problemów współczesnej gospodarki. 
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