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Wprowadzenie

W 2016 roku mija 240 lat od ukazania się Bogactwa narodów – 
dzieła, które dało początek ekonomii jako refl eksji naukowej. Wielu 
autorów prac z  zakresu historii myśli ekonomicznej przytaczało 
jego słynny fragment, w którym Smith – używając określenia niewi-
dzialna ręka – próbował opisać działanie mechanizmu rynkowego. 
Należy jednak zdać sobie sprawę z tego, że określenie to ani niczego 
nie opisuje, ani też nie wyjaśnia. Stanowi jedynie metaforę mającą 
nam uzmysłowić fakt, iż ukryte siły i mechanizmy, o których ona 
mówi, wymykają się ludzkiemu poznaniu. Trudno nie zgodzić się 
z opinią, że przenośnia ta świadczy nie tyle o rozwiązaniu problemu 
przez Smitha, ile raczej o jego postawieniu, zaś ponaddwustuletnia 
historia refl eksji nad rynkiem jest wyrazem – mniej lub bardziej 
udanych – prób nadania owej metaforze bardziej konkretnego zna-
czenia. 

Do pewnego stopnia, niniejszy tom stanowi jedną z takich prób. 
Nie jest on jednak przejawem kolejnych dyskusji nad znaczeniem 
słów i wyrażeń, ani też spekulacji na temat tego, co następcy Adama 
Smitha mogli mieć na myśli, gdy interpretowali słowa klasyka, lecz 
zbiorem wypowiedzi podejmujących bardzo potrzebną dyskusję 
nad współczesnym kształtem mechanizmu rynkowego, a także nad 
jego przyszłością. Aktualność tej dyskusji staje się widoczna właśnie 
na tle ostatnich wydarzeń i debat, gdy – w wyniku światowego kry-
zysu z  lat 2007–2009 – większość ekonomistów i  innych badaczy 
świata społeczno-gospodarczego zdała sobie sprawę z  potrzeby 
pogłębionej refl eksji nad charakterem globalnych rynków, w  tym 
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fi nansowych, oraz nad możliwościami zabezpieczania się przed nie-
korzystnymi tendencjami ich rozwoju. W  tym kontekście warto 
wspomnieć o regularnych debatach toczonych na ten temat przez 
środowisko Polskiego Stowarzyszenia Etyków Biznesu, EBEN Pol-
ska. Autorzy poniższych tekstów – którzy w większości są aktywny-
mi członkami tego stowarzyszenia – mają świadomość tej potrzeby 
i prowadzą w związku z tym dyskusję nad przyszłością rynku w kon-
tekście wspomnianego kryzysu. Stąd też tom Przyszłość wolnego 
rynku. Refl eksje pokryzysowe – liczący szesnaście dobranych tema-
tycznie artykułów – prezentuje taką właśnie interdyscyplinarną 
debatę. Znajdujemy w  nim teksty fi lozofów, socjologów, kulturo-
znawców, ekonomistów, specjalistów z zakresu zarządzania i etyki 
biznesu. Punktem wyjścia i głównym tematem refl eksji jest współ-
czesna kondycja rynku oraz szanse i  zagrożenia dla jego dalszego 
rozwoju.

Pierwszych siedem artykułów ukazuje kwestię przyszłości ryn-
ku właśnie w świetle kryzysu z lat 2007–2009. Ich autorzy prowa-
dzą refl eksję nad rynkiem oraz zachwianą wiarą w jego skuteczność 
głównie z punktu widzenia ekonomii i fi lozofi i. Otwierający dysku-
sję tekst Jacka Sójki zawiera zestawienie najistotniejszych aspek-
tów omawianego kryzysu, a zwłaszcza analizę mechanizmów, któ-
re doprowadziły do załamania się amerykańskiego systemu 
fi nansowego. Autor zastanawia się w tym kontekście nad przyszło-
ścią etyki biznesu, sugerując potrzebę szerszego uwzględniania 
przez nią realiów gospodarowania oraz rzeczywistych motywów 
ludzkiej aktywności. Do zagadnień kryzysu odnosi się wprost rów-
nież artykuł Haliny Zboroń, która zapytuje: „czy ekonomiści wie-
rzą jeszcze w wolny rynek?”. Z przywołanej przez autorkę dyskusji 
– toczonej przez główne nurty współczesnej ekonomii – wynika, że 
istnieje pilna potrzeba przeformułowania treści pojęcia „wolny 
rynek” i  dostosowania go do coraz powszechniejszych prób odej-
ścia od neoliberalnego sposobu pojmowania ładu rynkowego. 
W duchu refl eksji nad przyczynami wiary w dobroczynne mechani-
zmy rynkowe utrzymany jest także tekst Barbary Pogonowskiej. 
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Stanowi on próbę rekonstrukcji ogólnych założeń kulturowych, 
które na przestrzeni ostatnich 200 lat ugruntowały w społeczeń-
stwach Zachodu przekonanie o wyjątkowej roli rynku jako porząd-
ku gospodarczego organizującego życie społeczności. Z kolei Wie-
sław Banach zastanawia się nad genezą omawianego kryzysu, 
argumentując na rzecz tezy, iż jedną z najważniejszych jego przy-
czyn była aktywna polityka rządu Stanów Zjednoczonych, która 
doprowadziła do nadmiernego optymizmu inwestorów, nieograni-
czonego zaufania w gwarancje rządowe oraz braku odpowiedzial-
ności ze strony banków i  innych instytucji fi nansowych. Autor 
przywołuje w tym celu Hayekowską koncepcję rynku jako procesu 
zdobywania wiedzy i  przekazywania informacji, pokazując sposób, 
w  jaki rządowy interwencjonizm stał się źródłem brzemiennych 
w skutkach zakłóceń tego procesu. Do doktryny Friedricha Augu-
sta von Hayeka oraz Waltera Euckena odwołuje się również Grze-
gorz Szulczewski. W oparciu o przedstawienie ich krytycznych opi-
nii na temat kategorii wolnej przedsiębiorczości i  gospodarki 
wolnorynkowej przeprowadza krytykę neoliberalnego sposobu poj-
mowania wolnego rynku. Poszukiwanie przyczyn kryzysu i odpo-
wiedzi na pytania o  to, co zawiodło i  jakie mogą być tego konse-
kwencje, skłoniło Leszka Karczewskiego do przeprowadzenia 
badań ankietowych wśród młodzieży akademickiej, rozpoczynają-
cej studia pierwszego stopnia na kierunkach nieekonomicznych. 
Wyniki tych badań wskazują, że młodzi ludzie w Polsce są raczej 
pozytywnie nastawieni do rynku, ale jednocześnie dostrzegają 
potrzebę częściowej ingerencji państwa w jego mechanizmy. Wresz-
cie ostatni artykuł w tej grupie zawiera prezentację różnorodnych 
argumentów, które podają w  wątpliwość wiarę w  skuteczność 
i dobroczynność mechanizmów rynkowych. Jego autorka – Janina 
Filek – prowadzi fi lozofi czną refl eksję nad kategoriami wolności 
i  odpowiedzialności, zwłaszcza w  kontekście funkcjonowania 
ponadnarodowych korporacji. 

Autorzy tomu nie ograniczają się jednak do refl eksji nad ryn-
kiem w kontekście ostatniego kryzysu. Próbują zbadać sposób dzia-
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łania jego mechanizmów w odniesieniu do wielu zagadnień współ-
czesnego życia społecznego. Niejednokrotnie oznacza to wskazanie 
na różnego rodzaju ograniczenia, dysfunkcje, nieprawidłowości czy 
wręcz patologie związane z  funkcjonowaniem porządku rynkowe-
go. Taki charakter ma tekst Anieli Dylus, która przedmiotem swojej 
analizy uczyniła krytykę rynku zawartą w adhortacji papieża Fran-
ciszka Evangelii Gaudium oraz prezentację polemiki różnych komen-
tatorów z tą krytyką. Z przywołanej przez autorkę dyskusji wynika, 
że współczesny Kościół nie odrzuca systemu kapitalistycznego jako 
takiego, ale sprzeciwia się negatywnym zjawiskom towarzyszącym 
jego hegemonii. W podobnym tonie utrzymany jest artykuł Michała 
Michalskiego, który zastanawia się nad określeniem warunków zin-
tegrowanej polityki społecznej i  gospodarczej. Autor analizuje tu 
współzależność między sferą rynkową, funkcjonującą według logiki 
kontraktu a pozarynkowym obszarem aktywności gospodarczej, na 
którym przeważają interakcje oparte na logice daru. Natomiast 
tekst Anny Lewickiej-Strzałeckiej koncentruje się na wykazaniu, iż 
obecna dominacja perspektywy fi nansowej do tego stopnia reguluje 
życie współczesnych społeczności, że mówić możemy o wykształce-
niu się swoistej kultury fi nansjalizacji. Można ją rozumieć jako pod-
dawanie reżimowi fi nansowemu coraz szerszego zakresu działań 
gospodarczych oraz przenikanie tego zjawiska do pozamaterialnych 
sfer ludzkiej aktywności. O wzajemnym konfl ikcie, w którym nie-
ustannie pozostają panowanie pieniądza oraz demokratyczny spo-
sób podejmowania decyzji, pisze Przemysław Rotengruber. W efek-
cie tego konfl iktu opinia publiczna państwa demokratycznego nie 
jest zdolna – zdaniem autora – do obrony swojej autonomii. Celem 
artykułu Cezarego Kościelniaka jest z kolei próbą zrekonstruowania 
relacji pomiędzy znajdującym się w kryzysie państwem dobrobytu 
a dynamiką procesów sekularyzacyjnych chrześcijaństwa na Zacho-
dzie. Podjęta tu problematyka rozpatrywana jest z pozycji fi lozofi cz-
nych i kulturoznawczych, odwołując się przy tym do badań ilościo-
wych. Również na tego rodzaju badaniach opiera swoje wystąpienie 
Przemysław Kieliszewski, który pisze o próbie przejścia do rynko-
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wego modelu zarządzania publiczną instytucją kultury. O praktycz-
nym i konkretnym charakterze jego artykułu może świadczyć fakt, 
że autor odwołuje się do przykładu Teatru Muzycznego w Poznaniu, 
którego jest dyrektorem. Z problematyką zmian modelu zarządza-
nia sektorem kultury po 1989 roku mierzy się w swoim tekście Mar-
cin Poprawski. Obszar kultury zdaniem autora, funkcjonując 
w coraz szerszym zakresie wedle reguł wolnorynkowych, przestaje 
być domeną tradycyjnych instytucji kultury i  zaczyna podlegać 
nowym typom organizacji z obszaru tzw. przemysłów kultury i sek-
torów kreatywnych. O innych zmianach zachodzących we współcze-
snej Polsce traktuje artykuł Michała Mękarskiego. Autor analizuje 
procesy demografi czne polskiego społeczeństwa na tle przekształ-
ceń gospodarczych, koncentrując uwagę na przemianach, jakie 
zaszły w sposobach postrzegania osób starszych. Wreszcie, zamyka-
jący niniejszy tom, tekst Pawła Kwiatkowskiego podejmuje próbę 
analizy polityki ochrony informacji genetycznej na podstawie naj-
ważniejszych dokumentów i raportów. Według autora, polityka ta 
dąży do uwzględnienia i równoważenia różnych wymiarów funkcjo-
nowania genetyki oraz ochrony praw jednostek.

Z  uwagi na interdyscyplinarny oraz wielowątkowy charakter 
artykułów trudno o wyciągnięcie jednoznacznych wniosków z nich 
płynących czy też sprowadzenie przywoływanych argumentów do 
jakiegoś wspólnego mianownika. Można natomiast pokusić się 
o wskazanie kilku punktów wspólnych, których obecność w więk-
szości wystąpień stanowi dość charakterystyczną cechę prowadzo-
nej w  nich argumentacji. Po pierwsze, w  warstwie świadomości 
metodologicznej autorów, przyjmowaną – przynajmniej implicite – 
wspólną perspektywą badawczą jest tu postrzeganie rynku nie jako 
samoistnego bytu, lecz części większej całości, która charakteryzuje 
się wzajemnymi powiązaniami i zależnościami. Mówiąc w pewnym 
uproszczeniu, można stwierdzić, że autorzy tomu kwestionują – czy 
wręcz odrzucają – tezę o  absolutnej autonomii rynku i  mechani-
zmach nim rządzących. Po drugie, żaden z autorów nie ulega poku-
sie opowiedzenia się po jednej ze stron mało już dziś aktualnego 
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sporu: wolny rynek versus interwencjonizm państwa. Nie znajduje-
my w  żadnym z  tekstów expressis verbis krytyki kapitalizmu czy 
gospodarki rynkowej jako takich. Charakterystyczne jest natomiast 
eksponowanie nieprawidłowości i nadużyć, do których na ich grun-
cie dochodzi. Jest tu zatem obecne wskazanie przykrych konse-
kwencji takich negatywnych zjawisk, jak: bałwochwalczy kult pie-
niądza, podporządkowanie się władzy kapitału, dominacja ponadna-
rodowych korporacji zagrażających wolności jednostki, doktryna 
darwinizmu społecznego czy też prowadząca do konsumpcjonizmu 
neoliberalna ekonomia podaży. 

Złożoność charakteru tej krytyki uwidoczniła się zwłaszcza 
w odniesieniu do refl eksji nad przyczynami wspomnianego kryzy-
su. Z jednej strony, z lektury tekstów niniejszego tomu wynika, że 
zawiódł nie tyle porządek rynku, ile raczej jego architekci. Wszak – 
jak podkreślają autorzy – kryzys zaczął się od krachu na amerykań-
skim rynku nieruchomości, a więc rynku, który od wielu dziesię-
cioleci był mozolnie budowany przez kolejne rządy Stanów 
Zjednoczonych. W  wyniku tych działań doszło do pogwałcenia 
zasady wolności i odpowiedzialności. Stało się to głównie za sprawą 
aktywnej polityki amerykańskiego rządu, którą charakteryzował 
protekcjonizm w stosunku do wielkich banków i innych fi rm mają-
cych strategiczne znaczenie dla fi nansów państwa. Brzemienną 
w  skutki konsekwencją tej protekcjonistycznej polityki było ich 
przeświadczenie o swoistej bezkarności. Kierownictwo poszczegól-
nych gigantów podejmowało ryzykowne działania zakładając, że 
na wypadek niepowodzenia rząd będzie interweniował i wyciągnie 
do nich pomocną dłoń. Z wielkich podmiotów gospodarczych oraz 
„banków zbyt dużych, by upaść” zdjęto – mówiąc wprost – poczucie 
odpowiedzialności za podejmowanie często ryzykanckich decyzji 
(zjawisko to – w  języku angielskim – określane jest jako moral 
hazard, czyli pokusa nadużyć). Z drugiej jednak strony, autorzy tomu 
przywołują argumenty świadczące o  skuteczności działań podję-
tych przez amerykański rząd, które wskazywać mogą na – przynaj-
mniej częściową – możliwość wspomożenia, czy nawet zastąpienia, 
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rynku polityką państwa. Rząd Stanów Zjednoczonych – niwelując 
skutki kryzysu – wprowadził mianowicie częściową nacjonalizację 
wielu zagrożonych upadkiem fi rm i instytucji fi nansowych. Świet-
na dziś kondycja fi nansowa osławionych Fannie Mae i Freddie Mac 
świadczy dobitnie o  tym, że działania te okazały się nie tylko ze 
wszech miar skuteczne, ale także – z czysto ekonomicznego punk-
tu widzenia – po prostu dochodowe. 

Podsumowując niniejszą debatę o  przyszłości wolnego rynku 
w kontekście niedawnego kryzysu, trudno o całkowicie jednoznacz-
ne wnioski i konkretne, techniczne zalecenia. Nie o takie chyba też 
chodzi. Na pewno jednak warto pamiętać o podstawowym przesła-
niu płynącym ze wspomnianego na początku dzieła Adama Smitha, 
iż źródłem bogactwa nie są skomplikowane i  niejasne operacje 
fi nansowe, ale po prostu ludzka praca. 

Wiesław Banach




