
Prakseologia  nr  155/2014

5

Wprowadzenie 

Kryzys gospodarczy, który miał początek w Stanach Zjednoczonych 
w 2008 roku, ujawnił  sprzeczności i ograniczenia dominującego od 
trzech dekad neoliberalnego wariantu globalizacji jak również inte-
gracji państw niżej rozwiniętych z centrami kapitalizmu w Unii Eu-
ropejskiej. Jego głębokość i  długotrwały charakter delegitymizuje 
także w znacznej mierze przywództwo polityczne, architekturę in-
stytucjonalną oraz model rozwoju gospodarczego dominujący na 
Zachodzie od upadku ustroju komunistycznego. Wadliwe rozwiąza-
nia systemowe, nieodpowiedzialne praktyki ekonomiczne oraz kul-
tura gospodarowania na kredyt spowodowały załamania na rynkach 
kapitałowych i recesję w wielu krajach, a także podważyły zaufanie 
do kluczowych instytucji państwa. Wywołały największy kryzys 
w historii Unii Europejskiej, nowe podziały w strefie euro na kraje 
rdzenia i peryferii, przekształcenia konfiguracji władzy oraz struk-
tury interesów pomiędzy jej państwami członkowskimi i  między 
różnymi segmentami gospodarki i społeczeństwa. 

Taka sytuacja sprzyja stawianiu pytań dotyczących perspektyw 
UE oraz wytwarza nowe rodzaje beneficjentów i przegranych rów-
nież w Polsce. Wymaga też dokonania politycznych i instytucjonal-
nych korekt, których rodzimym przejawem stały się m.in. postulaty 
„polonizacji” sektora finansowego oraz zwiększania koordynacyjnej 
roli państwa w  gospodarce. Refleksja nad tymi zjawiskami była 
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przedmiotem obrad grupy tematycznej Jak globalny kryzys zmie-
nia polską gospodarkę i  społeczeństwo? zorganizowanej przez 
Krzysztofa Jasieckiego i Elżbietę Kolasińską w ramach Ogólnopol-
skiego Zjazdu Socjologicznego Co po kryzysie, który odbył się 
w dniach 11–14 września 2013 roku w Szczecinie. Artykuły przygo-
towane na podstawie wybranych referatów wygłoszonych w czasie 
jej obrad (lub nadesłanych w ramach kontaktów uczestników wspo-
mnianej grupy) znalazły się w pierwszym dziale oddawanego do rąk 
Czytelników tomu Prakseologii. 

Ich wspólnym mianownikiem jest krytyczna refleksja nad różny-
mi wymiarami kryzysu 2008+ wynikającymi z jednostronnej insty-
tucjonalizacji neoliberalnych koncepcji ekonomicznych (uspołecz-
nienie ryzyka i prywatyzacja korzyści, rosnąca finansjalizacja życia 
społecznego, wzorce zachowań konsumpcyjnych itd.), nierównowa-
żonej mechanizmami ograniczającymi ich negatywne konsekwencje 
systemowe i  społeczne, jak powrót głębokich kryzysów gospodar-
czych,  masowe wykluczenie oraz delegitymizacja demokracji i kapi-
talizmu. W wymiarze poznawczym korelatami owej systemowej jed-
nostronności są ignorowane wcześniej ryzyka podważające szanse 
życiowe dużych grup społecznych (zmiany na rynku pracy, słabość 
doradztwa finansowego, ograniczone kompetencje gospodarcze), 
anachroniczne sposoby myślenia i działania (jak etatystyczny model 
zarządzania publicznego w Polsce) oraz motywowane ideologicznie 
marginalizowanie krytycznej socjologii pracy i  socjologii ekono-
micznej oraz znaczenia zróżnicowań klasowych przy równoczesnym 
upowszechnianiu wzorców ostentacyjnej konsumpcji wzmacniają-
cej nierówności ekonomiczne i społeczne.  

Dział ten otwiera artykuł Danuty Walczak-Duraj, która analizuje 
proces uspołeczniania ryzyka i strat ekonomicznych w okresie kry-
zysu gospodarczego. Główna teza artykułu przyjmuje, że w tym kry-
zysie w  społeczeństwach opartych na logice gospodarki rynkowej 
następuje wyraźne obserwowany proces uspołeczniania ryzyka 
związanego z  aktywnością ekonomiczną, rozpatrywaną zarówno 
z perspektywy jednostkowej, jak i grupowej. Następuje apropriacja 
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szans życiowych, czego szczególnym przypadkiem jest zjawisko 
prywatyzowania zysków (korzyści ekonomicznych) przez przedsta-
wicieli wielkiego biznesu w wymiarze instytucjonalnym oraz indy-
widualnym. Kryzys 2008+ w  sposób bardzo widoczny obnażył 
i wzmocnił występujące już wcześniej, przeżywane i społecznie do-
świadczane tego rodzaju procesy dotyczące zwłaszcza ekonomicz-
nych szans życiowych jednostek, a  także wielu kategorii społecz-
nych. Autorka w  konkluzji dochodzi do wniosku, że występuje 
wyraźna asymetria między realizacją idei wolności i  idei odpowie-
dzialności. 

W następnym artykule Jolanta Gładys-Jakóbik podjęła proble-
matykę zachowań ekonomicznych kobiet w  kontekście rynku do-
radztwa finansowego, zarządzania finansami przez kobiety oraz 
analizę ich potrzeb konsumpcyjnych. Autorka w  pierwszej części 
odwołała się do wybranych badań, dotyczących przemian mental-
ności ekonomicznej Polaków. W części drugiej  skoncentrowała się 
na doradztwie finansowym adresowanym przede wszystkim do ko-
biet. W swoich analizach dochodzi do wniosku, że zagadnienia tego 
rodzaju zachowań kobiet w obszarze rynku doradztwa finansowego 
w Polsce jest słabo zdiagnozowana i opracowana w stosunku do in-
nych krajów europejskich. 

Z  kolei Andrzej Zybała skoncentrował się na zagadnieniu róż-
nych modeli zarządzania publicznego, polityk publicznych i ich in-
strumentariów z odniesieniem do Polski. Autor, wychodząc od we-
berowskiego typu idealnego administracji, przedstawił różnych 
aktorów polityk publicznych w  naszym kraju i  ich uczestnictwo 
w procesach decyzyjnych. Główną tezę artykułu stanowi stwierdze-
nie, że obecny w literaturze przedmiotu etatystyczny model zarzą-
dzania publicznego jest dobrym punktem odniesienia do analizy 
cech, które charakteryzują praktykę polityk publicznych w Polsce. 
Andrzej Zybała skonstatował, że rząd nie stanowi jedynego pod-
miotu działania w  rozwiązywaniu problemów publicznych (jak 
przyjmowano w  ujęciu tradycyjnym), lecz występują różnorodne 
sieci podmiotów współuczestniczące w procesach decyzyjnych po-



8

Wprowadzenie

dejmowanych w administracji. W zakończeniu zawarł konstatację, 
że każde współczesne państwo, niezależnie od tradycji, w  jakiej 
jest kształtowane, wymaga sprawnej administracji publicznej czy 
to w  zakresie działań proceduralnych (administrowanie legisla-
cją), czy  współtworzenia polityk publicznych. 

Artykuł Elżbiety Kolasińskiej podejmuje problematykę kompe-
tencji gospodarczych aktorów społecznych w  aspekcie globalnego 
kryzysu finansowego z perspektywy socjologicznej i ekonomicznej. 
Jego główna teza głosi, że kompetencje gospodarcze aktorów spo-
łecznych to fundamentalne umiejętności, które sprzyjają zdiagno-
zowaniu kryzysu, podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji i nakre-
śleniu programów naprawczych w kryzysie oraz po kryzysie. Analiza 
globalnego kryzysu finansowego została przedstawiona w kontek-
ście międzynarodowym i polskim. Autorka formułuje wniosek, że  
od kompetencji gospodarczych aktorów społecznych zależy jakie 
programy pokryzysowe zostaną nakreślone, wdrożone i jak będzie 
się rozwijała polska gospodarka w przyszłości. 

W podobnym tonie utrzymany jest artykuł Adama Mrozowickie-
go, który na jego łamach przedstawił wybrane wątki dyskusji w pol-
skiej socjologii dotyczące genezy oraz skutków globalnego kryzysu 
ekonomicznego. Jego zdaniem względnie ograniczona dyskusja na 
temat kryzysu ekonomicznego w Polsce wynika z dwóch przyczyn. 
Po pierwsze, wskazuje na reguły gry w  polu socjologii głównego 
nurtu, w tym uwarunkowaną ideologicznie marginalizację krytycz-
nej socjologii pracy i socjologii ekonomicznej (utożsamianych z an‑
cien regime) oraz dominację (mniej lub bardziej zmodyfikowanego) 
ujęcia „modernizacyjnego” w  analizach polskiej transformacji. Po 
drugie, dominujące reguły instytucjonalne i  strategie adaptacji 
w polskim społeczeństwie sprzyjają indywidualistycznemu dostoso-
waniu do sytuacji kryzysowych doświadczanych przez Polaków 
przez dwie dekady transformacji. Autor, odwołując się do analiz teo-
retyczno-empirycznych i  badań własnych nad strategiami adapta-
cyjnymi robotników, stwierdził, że doświadczenia wcześniejszych 
kryzysów społeczno-ekonomicznych dostarczyły wielu zasobów 
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biograficznych jak również wzorów radzenia sobie z załamaniem go-
spodarczym w latach 2008–2013. 

Następny artykuł, Mikołaja Lewickiego, poświęcony został kwe-
stii finansjalizacji. Autor w swojej analizie wychodzi od teoretyczne-
go nurtu tej problematyki obecnego w ekonomii politycznej i socjo-
logii oraz sugeruje jej socjologiczne ujęcie. Ramy teoretyczne są 
wprowadzeniem do głębszej analizy obszaru finansowego, gospo-
darki i zjawiska finansajlizacji na gruncie polskim. Autor napisał, że 
celem analizy jest stworzenie takiej perspektywy teoretycznej tego 
zjawiska, która będzie adekwatna do analizy polskiej gospodarki, 
oraz wskazanie na procesy, które można by uznać za jego sympto-
my. Mikołaj Lewicki stwierdził, że ilustracją tezy o procesach finan-
sjalizacji w Polsce będzie analiza relacji między kredytami hipotecz-
nymi a rynkiem nieruchomości. Autor zaproponował również mapę 
teorii finansajlizacji w odniesieniu do gospodarki polskiej oraz wy-
branych procesów społecznych. 

Z kolei problematyka tekstu Bartosza Miki koncentruje się wokół 
teorii klas w odniesieniu do społeczeństwa ryzyka. Na przykładach 
poglądów Ulricha Becka i Deana Currana przedstawił argumenty so-
cjologów zarówno opowiadających się za nurtem klasowości, jak 
i głoszących poglądy, że poprzez pryzmat klasy nie można analizo-
wać ery nowoczesności. Celem artykułu nie jest rozstrzyganie wyni-
ków charakteryzowanego sporu czy obrona któregokolwiek ze sta-
nowisk. Pokazuje on raczej słabość argumentacji Ulricha Becka 
wymierzonej w perspektywę klasową oraz wykazuje, że sięgnięcie do 
dorobku klasycznej socjologii pozwala owocnie wykorzystywać per-
spektywę klasową w refleksji na temat nowoczesności.  

Niniejszą część tomu zamyka artykuł Łukasza Kiszkiela, który 
podejmuje zagadnienie roli gospodarczej i  społecznych aspektów 
konsumpcji dóbr luksusowych w  okresie kryzysu 2008+ zarówno 
w  wymiarze międzynarodowym, jak i polskim. Odwołując się do 
wcześniejszej refleksji filozoficznej, ekonomicznej i  socjologicznej 
na ten temat, charakteryzuje przyczyny wzrostu oraz  funkcje osten-
tacyjnej konsumpcji z uwzględnieniem jej skali rynkowej w Polsce. 
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Autor wychodzi z założenia, że jest to zjawisko negatywne, czego 
przejawem jest m.in. dominujący w ostatnich dekadach rodzaj rela-
cji pomiędzy dyskursem etycznym legitymizującym luksusową kon-
sumpcję, a  rosnącym rozwarstwieniem społecznym. Przywołuje 
przykłady rozmaitych działań społecznych i regulacyjnych, zmierza-
jących do ograniczania zakresu ostentacyjnej konsumpcji, a  także 
możliwości zmiany jej charakteru. Wśród nich wymienia polityczną 
wolę zmian i  redystrybucyjne postulaty ruchów społecznych (np. 
przybierające formy referendum), regulacje podatkowe (podatek od 
luksusu, podatek katastralny, progresywny podatek dochodowy, 
uszczelnienie luk w systemie podatkowym), ograniczenia zróżnico-
wań płacowych (regulacje maksymalnej wysokości zarobków, bonu-
sów dla kadry kierowniczej itp.), a  także zwiększenie partycypacji 
pracowniczej w zarządzaniu (obecność pracowników w radach nad-
zorczych, tworzenie rad pracowniczych i akcjonariatu pracownicze-
go). Artykuł kończy krytyka ostentacyjnej konsumpcji jako czynni-
ka zagrażającego demokracji ze względu na jego funkcjonalność 
wobec narastania dysproporcji materialnych rodzących niezadowo-
lenie społeczne przyczyniające się do erozji demokratycznych insty-
tucji.   

Drugi dział obejmuje prace podejmujące refleksję nad projekto-
waniem społecznych wzorów i instytucji. Dział rozpoczyna artykuł 
Tomasza Szlendaka, Dominika Antonowicza, Radosława Kossakow-
skiego i Marii Sipińskiej-Małaszyńskiej poddający analizie społeczny 
i  kulturowy wymiar nowoczesnych stadionów zaprojektowanych 
oraz wybudowanych w  ostatniej dekadzie, a  także złożony proces 
opracowywania nowych projektów architektonicznych tych obiek-
tów. Autorzy dochodzą do wniosku, że spełnienie oczekiwań związa-
nych z nowymi arenami w Polsce może się odbyć przez coś, co okre-
ślają komercjalizacją przez uwspólnotowienie, czyli funkcjonowanie 
różnych grup kibiców na jednej arenie, która dzięki swej multi-
funkcjonalności może generować zyski finansowe. Z tych powodów 
konsultacje dotyczące budowania nowych stadionów, z których pol-
skie miasta i kluby będą korzystać, winny mieć „inkluzywny” cha-
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rakter. W kolejnym artykule Robert Rządca i Marta Strumińska-Ku-
tra analizują przemiany wzorców funkcjonowania administracji 
publicznej z  perspektywy koncepcji organizacyjnego uczenia się 
i teorii neoinstytucjonalnych. Wykorzystując wnioski z badań nad 
demokracją samorządową oraz pogłębione studium przypadku kon-
fliktu wokół oczyszczalni ścieków i spalarni odpadów, budują wstęp-
ny model teoretyczny ilustrujący społeczne i instytucjonalne uwa-
runkowania uczenia się w warunkach sporu publicznego. 

Bartosz Czepil podejmuje dyskusję z  tezą głoszącą, iż zjawisko 
korupcji może w  pewnych warunkach okazać się funkcjonalne 
z punktu widzenia rozwoju ekonomiczno-politycznego. Tezę tę ilu-
struje za pomocą czterech przypadków, w których korupcja przybie-
rała formę klientelistycznych sieci przepływu różnego rodzaju zaso-
bów i  stara się wykazać, że pozytywne skutki korupcji były 
ograniczone do specyficznych warunków i nie tyle służyły rozwojo-
wi, co neutralizowały niedorozwój i poprawiały byt słabych podmio-
tów. Dział zamyka artykuł Marcina Michalskiego poświęcony roli 
rodziny w  biznesie i  społeczeństwie. Centralnymi kategoriami 
w tych rozważaniach są elementy w sposób naturalny obecne w ro-
dzinie, czyli dar, zaufanie i odpowiedzialność. Za ich pomocą Autor 
próbuje określić przyczyny kryzysu odpowiedzialności i oferuje per-
spektywę rodziny jako podstawę w etycznej ocenie działalności go-
spodarczej. 

Dział trzeci nawiązuje do zagadnień podstawowych. Znalazł się 
w nim artykuł wybitnego czeskiego logika, filozofa i teoretyka wie-
dzy – Ladislawa Tondla, napisany z podziękowaniem jego mistrzom. 
Za jednego z nich uważa Tadeusza Kotarbińskiego. 

Numer Prakseologii kończą działy „Opinie i informacje o publika-
cjach” oraz „Kronika”. 

Krzysztof Jasiecki
Elżbieta Kolasińska

Anna Lewicka‑Strzałecka 




