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Janusz WiĂniewski*
NowÈ ekonomiÚ moĝna zdefiniowaÊ jako zespóï nowych zjawisk, procesów ibzaleĝnoĂci ekonomicznych,
finansowych oraz kulturowych opierajÈcych siÚ na nowych technologiach informacyjnych ibautomatyzacji
(komputer, Internet, telefon komórkowy, WAP itp.) (Koïodko ibPiÈtkowski, 2002). DziÚki e-ekonomii moĝliwy jest skok jakoĂciowy wb dziedzinie przetwarzania ib przesyïania danych, ab co za tym idzie wiÚksza
dostÚpnoĂci informacji. Te wszystkie procesy dziejÈ siÚ wb ramach globalizacji, która wb XXI wieku jest
ogólnoĂwiatowym trendem. Ekonomia potrzebuje etyki jako nauki, która wartoĂciuje (ocenia) dziaïanie
czïowieka. Zasady wypracowane przez liderów biznesu wb latach 80. XX wieku wb szwajcarskim hotelu
Palace pragnÈ odpowiednio uksztaïtowaÊ hierarchiÚ wartoĂci, podnieĂÊ kulturÚ biznesu ib doprowadziÊ
ludzkoĂÊ do etycznego kapitalizmu. Zasady prowadzenia biznesu, okreĂlane czÚsto jako Zasady OkrÈgïego
Stoïu zbCaux, obecnie powszechnie nazywane sÈ zasadami CRTP. Podobne zasady, wartoĂci ibwskazówki
wypracowaï KoĂcióï katolicki, które publikuje wb oficjalnych dokumentach. Zasady CRTP oraz katolicka
nauka spoïeczna to caïy szereg konkretnych rozwiÈzañ, propozycji, których celem jest dobro wspólne,
sprawiedliwoĂÊ spoïeczna ib odpowiedzialne prowadzenie dziaïalnoĂci gospodarczej.
Sïowa kluczowe: nowa ekonomia, etyka, zasady CRTP, katolicka nauka spoïeczna.
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According to Encyclopaedia of Management, New Economy can be defined as: ab group of new phenomena, processes and economic dependencies – financial and cultural based on new information and
automation technologies (computer, Internet, mobile phone, WAP, etc.). Economy indicates ab particular
aspect of human activity and, in the final process, ab good, service and product made or gained with
an amount of labor and devotion. Economy needs ethics as ab study that values (assesses) human
activity. The rules created by business leaders in the 1980s in Swiss Palace hotel aim to suitably
form this hierarchy of values as well as enhance the business culture and lead the humanity to ethical
capitalism. The rules of business running, often defined as the Rules of the Caux Round Table, are
currently frequently termed CRTP. Similar rules, values and hints, published in official documents, have
been worked out by the Catholic Church. CRTP Rules as well as the Catholic social teaching worked
out the whole set of particular solutions, proposals where common good, social justice and responsible
business activity are the goals.
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Janusz WiĂniewski

1. Wprowadzenie
¥wiat przechodzi przez okres nagïych ibburzliwych zmian, nie tylko politycznych, ale równieĝ gospodarczych ib technologicznych. Niedawny kryzys
finansowy pogïÚbiï niestety poziom ubóstwa ibbezrobocia, zjawisk, zbktórymi
rozpoczÚto walkÚ na caïym Ăwiecie za pomocÈ pakietów stymulujÈcych. Za
kaĝdym razem, gdy zmienia siÚ otoczenie makroekonomiczne, zmieniajÈ
siÚ zachowania konsumenckie. Historia gospodarcza Ăwiata dostarcza wiele
przykïadów wzajemnych zmian ib korelacji.

2. Etapy dziaïania czïowieka wb procesie produkcji
W epoce przemysïowej – kiedy to nadrzÚdnÈ technologiÈ byïy maszyny
przemysïowe – chodziïo ob sprzedaĝ towarów wyprodukowanych przez
fabrykÚ. Produkty nie odznaczaïy siÚ niczym szczególnym ibbyïa to masowa
produkcja. DziÚki zmniejszeniu kosztów produkcji, ab przez to ceny produktów, staïy siÚ one dostÚpne dla coraz szerszego grona kupujÈcych.
Owo podejĂcie najlepiej oddaje strategia Henry’ego Forda przy sprzedaĝy
samochodu Forda modelu T, kiedy to stwierdziï: „Klienci mogÈ kupiÊ ten
samochód wb jakimkolwiek kolorze, na jaki majÈ ochotÚ, pod warunkiem,
ĝe bÚdzie to kolor czarny” (Kotler, Kartajaya ib Setiawan, 2010, s. 4). To
byïa era koncentracji na produkcie.
W obecnych czasach – wb epoce mediów cyfrowych – kluczowÈ rolÚ
odgrywa technologia informacyjna ib marketing. Konsumenci sÈ dobrze
poinformowani ibbez problemu za pomocÈ Internetu mogÈ porównaÊ kilka
podobnych ofert. WartoĂÊ produktu definiowana jest przez nich, abich upodobania sÈ bardzo róĝnorodne. Rynek jest podzielony na segmenty. Natomiast
produkt jest Ăwietnie przygotowany ib przeznaczony na konkretny rynek.
Wb wiÚkszoĂci firm króluje zïota zasada: „Klient nasz pan/król”. Rynek
stara siÚ odpowiadaÊ na potrzeby klienta/króla, który moĝe wybieraÊ wĂród
wielu alternatyw. WspóïczeĂni specjaliĂci od marketingu próbujÈ poruszyÊ
serce ib umysï konsumenta, który jest jedynie pasywnym celem kampanii
marketingowych. Era orientacji na klienta powoli ustÚpuje miejsca innej
nowej strategii, co pokazuje tabela 1. Dziaïanie ukierunkowane na sukces
powinno obejmowaÊ wszystkie elementy, od technologii poprzez koncepcje
marketingu aĝ do relacji zb klientem, ab elementy te powinny sensownie,
harmonijne wspóïtworzyÊ bogatÈ ofertÚ produktu dla klienta, który ĝyje
wb szybko zmieniajÈcym siÚ Ăwiecie.
W pierwszej dekadzie XXI w. jesteĂmy Ăwiadkami narodzin nowej formy
dziaïania nakierowanej na wartoĂci. Dla menedĝerów nie ma juĝ konsumenta
– jest czïowiek wbpeïnym tego sïowa znaczeniu. Ma on rozum, serce ibduszÚ.
Konsument to istota ludzka, której ĝadnych potrzeb ibnadziei nie naleĝy nigdy
zaniedbywaÊ (Kotler, Kartajaya ibSetiawan, 2010, s. 17). Coraz wiÚksza grupa
klientów stara siÚ znaleěÊ rozwiÈzanie dla swoich trosk – coĂ, dziÚki czemu
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Wyszczególnienie

Dziaïania
koncentrujÈce siÚ
nab produkcie

Dziaïania
zorientowane
nab klienta

Dziaïania skupiajÈce
siÚ nab wartoĂci

Cel

SprzedaÊ produkty

SpeïniÊ oczekiwania UczyniÊ Ăwiat lepszym
konsumenta
ib zatrzymaÊ go

SprzyjajÈce
trendy

Rewolucja
przemysïowa

Technologia
informacyjna

Technologia nowej fali

Jak firmy
postrzegajÈ
rynek?

Masowi klienci
zb potrzebami
dotyczÈcymi fizycznej
natury produktu

Inteligentni
konsumenci
kierujÈcy siÚ
rozumem ib sercem

Czïowiek wb peïnym
tego sïowa znaczeniu,
posiadajÈcy umysï,
serce ib ducha

Kluczowa
koncepcja
marketingowa

Opracowanie
produktu

Wyróĝnienie siÚ
rynku

WartoĂci

Wytyczne
marketingowe

Specyfikacja
produktowa

Pozycjonowanie
produktu ib formy

Misja, wizja
ib korporacyjne

Oferta wartoĂci

Funkcjonalna

Funkcjonalna
ib emocjonalna

Funkcjonalna,
emocjonalna ib duchowa

Interakcja
zb konsumentem

Transakcja
jeden-z-wieloma

Relacja
jeden-z-jednym

Wspóïpraca
wielu-z-wieloma

Tab. 1. Róĝne etapy dziaïania czïowieka. ½ródïo: P. Kolter, H. Kartajaya ibI. Setiawan (2010).
Marketing 3.0. Warszawa: MT Biznes, s. 21.

Ăwiat staïby siÚ lepszy. W Ăwiecie, gdzie nic nie jest stabilne, firmy szukajÈ
lub tworzÈ swojÈ misjÚ, wizjÚ, które wyraĝajÈ cele ib wartoĂci speïniajÈce
pragnienie sprawiedliwoĂci spoïecznej, ekonomicznej ib Ărodowiskowej. Ich
celem jest zapewnienie rozwiÈzañ problemów spoïecznych. Firmy proponujÈ
produkt lub usïugÚ, która speïni ich potrzeby pod wzglÚdem funkcjonalnym
ib emocjonalnym, ab takĝe duchowym. Kaĝde ĝyczenie konsumenta stara siÚ
wypeïniÊ firma. W czasach Ăwiatowego kryzysu gospodarczego taka forma
czy koncepcja dziaïania nabiera wiÚkszego znaczenia wbĝyciu konsumentów,
którzy znacznie bardziej odczuwajÈ skutki gwaïtownych zmian ib turbulencji ekonomicznych oraz spoïecznych. Wielu ekonomistów uwaĝa, ĝe na
wspóïczesnÈ gospodarkÚ ma wpïyw wspóïuczestnictwo, globalizacja oraz era
spoïeczeñstwa twórczego (Handy, 1996, s. 69).

3. Era wspóïuczestnictwa
PoczÈwszy od roku 2000 technologia informacyjna przenika ibpenetruje
gïówne rynki, aby nastÚpnie przeksztaïciÊ siÚ wb coĂ, co nazywamy obecnie
technologiÈ nowej fali, która pozwala na ïÈczenie siÚ ib interaktywnoĂÊ jednostek ibgrup (Copeland, 2005, s. 7–8). DziÚki niej jednostki mogÈ wyraĝaÊ
swoje opinie ibjednoczeĂnie razem wspóïpracowaÊ, wspóïtworzyÊ. Pojawienie
Problemy ZarzÈdzania vol. 15, nr 2 (68), cz. 2, 2017
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siÚ technologii nowej fali zapoczÈtkowaïo nowy okres okreĂlany mianem
ery wspóïuczestnictwa. W erze wspóïuczestnictwa ludzie nie tylko korzystajÈ
zb wiadomoĂci, idei ib rozrywki, ale je równieĝ tworzÈ.
Jednym zbczynników przyczyniajÈcych siÚ do rozwoju technologii nowej
fali sÈ narodziny mediów spoïecznoĂciowych1. Poniewaĝ media spoïecznoĂciowe sÈ tanie ibbezstronne, tam wïaĂnie naleĝy upatrywaÊ przyszïoĂci komunikacji marketingowej. PoïÈczenia pomiÚdzy znajomymi na takich stronach
jak Facebook lub MySpace równieĝ mogÈ daÊ firmom wglÈd wbrynek. Media
spoïecznoĂciowe zmieniïy komunikacjÚ miÚdzy firmami abklientami. Pojawiï
siÚ dialog ze wszystkimi jego konsekwencjami (Treptow, 2016, s. 12). SpecjaliĂci ds. badañ marketingowych analizujÈ dane zbportali spoïecznoĂciowych,
aby dokonaÊ profilowania klientów ib zaprojektowaÊ lepsze sposoby komunikacji dla swoich pracowników ib konsumentów (Forbes, 2014, s. 10–11).

4. Media spoïecznoĂciowe
Innym popularnym sposobem wyraĝania swoich uwag, komentarzy jest
blogowanie. JednÈ zbnajszybciej rosnÈcych form mediów spoïecznoĂciowych
jest Twitter2. DziÚki Twitterowi uĝytkownicy mogÈ dzieliÊ siÚ przemyĂleniami,
informowaÊ ob swoich zajÚciach, ab nawet ob nastroju, dzielÈ siÚ opiniami
ibpomysïami zbwybranym gronem czytelników. Inny rodzaj blogów ibtweetów
tworzony jest przez osoby, które pragnÈ komentowaÊ wydarzenia ze Ăwiata,
dzieliÊ siÚ poglÈdami ibprezentowaÊ krótkie wypowiedzi na jakikolwiek temat.
Jeszcze inni uĝytkownicy blogów ib Twittera mogÈ pisaÊ na temat pewnych
firm ib recenzowaÊ ich produkty.
Niektóre miÚdzynarodowe korporacje zachÚcajÈ pracowników do tworzenia blogów, gdzie bÚdÈ mogli swobodnie rozmawiaÊ na temat swojej firmy.
Przykïadem sÈ firmy IBM lub Generaï Electric, które utworzyïy DruĝynÚ
Tweet – grupÚ mïodych pracowników, uczÈcych starszych, jak korzystaÊ
zb mediów spoïecznoĂciowych (Kotler, Kartajaya ib Setiawan, 2010, s. 20).
Ludzie tworzÈ teĝ krótkie filmy wideo ib wysyïajÈ je na YouTube, aby
podzieliÊ siÚ nimi zbresztÈ Ăwiata. Jeszcze inne filmy przygotowywane sÈ przez
firmy, które chcÈ wypromowaÊ swoje produkty lub usïugi (http://www.forbes.pl/
youtube-kontra-facebook,artykuly,178554,1,1.html, 03.11.2017).
Wraz ze wzrostem komunikatywnoĂci mediów spoïecznoĂciowych konsumenci bÚdÈ mieli coraz wiÚkszy wpïyw na iloĂÊ sprzedanych produktów.

5. Kooperacyjne media spoïecznoĂciowe
Przed paroma laty pojawiïo siÚ wb Internecie oprogramowanie, które
pochodziïo zbtzw. ěródïa otwartego ibkaĝdy uĝytkownik Internetu mógï wspóïpracowaÊ przy jego udoskonalaniu3. Ta wspóïpraca przeniosïa siÚ na inne
obszary. Któĝ wpadïby wówczas na pomysï wspólnie redagowanej encyklopedii, takiej jak Wikipedia? ZawartoĂÊ Wikipedii to praca ogromnej liczby ludzi,
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którzy poĂwiÚcajÈ swój czas, aby opracowywaÊ hasïa na róĝnorodne tematy.
W 2015 r. Wikipedia mogïa pochwaliÊ siÚ 287 aktywnymi wersjami jÚzykowymi zbponad trzynastoma milionami artykuïów (4,4 miliona po angielsku)4.
RosnÈca wbsiïÚ tendencja do wspóïpracy pomiÚdzy konsumentami odcisnÚïa piÚtno na biznesie. Staïa aktywnoĂÊ wb mediach spoïecznoĂciowych
jest dzisiaj niezbÚdnym elementem budowania strategii firmy, przewagi
konkurencyjnej na rynku oraz nawiÈzywania kontaktów zb potencjalnymi
odbiorcami produktów lub usïug. W latach 2010–2013 ob83% wzrosïa liczba
marketingowców korzystajÈcych zb Facebooka do celów marketingowych.
Dla wielu firm to kluczowy element powodzenia kampanii marketingowej (http://clickray.pl/marketing-w-mediach-spolecznosciowych). SpecjaliĂci
marketingowi juĝ nie majÈ peïnej kontroli nad swoimi markami, ale muszÈ
wspóïpracowaÊ zbpotencjalnymi klientami. Owa wspóïpraca rozpoczyna siÚ
wbchwili, gdy menedĝerowie ds. marketingu zaczynajÈ sïuchaÊ tego, co majÈ
do powiedzenia konsumenci, aby ich zrozumieÊ ibpogïÚbiÊ wiedzÚ na temat
produktu ibrynku. Bardziej zaawansowana wspóïpraca ma miejsce wtedy, gdy
sami konsumenci odgrywajÈ kluczowÈ rolÚ wb kreowaniu wartoĂci poprzez
wspóïtworzenie produktów ib usïug.
Motywy aktywnoĂci konsumentów sÈ róĝne. Niektórzy klienci cieszÈ siÚ,
ĝe mogÈ przed innymi zaprezentowaÊ swoje zdolnoĂci do kreowania wartoĂci.
Inni chcÈ dopasowaÊ produkt lub usïugÚ do wïasnego stylu ĝycia. Niekiedy
konsumentów przyciÈgajÈ pieniÈdze, jakie oferujÈ firmy wbzamian za wspóïtworzenie produktu. Jeszcze inni we wspóïtworzeniu widzÈ zapewnienie
zatrudnienia. Wreszcie sÈ tacy, którzy robiÈ to dla zabawy. Na przykïad
firma Procter & Gamble5 znana ze swojej strategii „ïÈcz siÚ ib rozwijaj”,
która zastÈpiïa tradycyjne podejĂcie do badañ ibrozwoju wbfirmie modelem
przypominajÈcym rozgwiazdÚ6. Wedïug Orta Brafmana ibRoda Beckstroma,
autorów ksiÈĝki The Starfish and the Spider (2006), jest to model firm przyszïoĂci. W tej koncepcji, caïy organizm to zbiór wspóïpracujÈcych ze sobÈ
komórek, wb którym trudno odróĝniÊ gïowÚ od reszty. Otwarty program
innowacji angaĝuje sieÊ przedsiÚbiorców ib dostawców P&G wb proces tworzenia Ăwieĝych ib innowacyjnych pomysïów.
Konsumenci, oprócz dostarczania firmom pomysïów na produkty, mogÈ
równieĝ dzieliÊ siÚ swoimi sugestiami wbsprawie reklam. Dobrym przykïadem
tego rodzaju aktywnoĂci konsumenckiej moĝe byÊ reklama Free Doritos.
W 2009 r., wb corocznie organizowanym przez program USA Today rankingu reklam wyĂwietlanych wb czasie mistrzostw futbolu amerykañskiego
Super Bowl, film reklamowy stworzony przez konsumentów pobiï inne filmy
przygotowane przez specjalistów (https://www.facebook.com/doritos?brand_
redir=24497276164, 02.11.2017). Owo zwyciÚstwo uĂwiadomiïo wszystkim
fakt, ĝe treĂci kreowane przez uĝytkowników majÈ wiÚkszy potencjaï dotarcia
do konsumentów, gdyĝ bardziej dotyczÈ ich ĝycia, przez co sÈ przez nich
lepiej rozumiane. Konsumenci to juĝ nie odizolowane od siebie, pasywne
jednostki, ale wszyscy poïÈczeni aktywni uczestnicy rynku.
Problemy ZarzÈdzania vol. 15, nr 2 (68), cz. 2, 2017
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6. Nowa rola marketingu
Zmiany wb otoczeniu firmy wymusiïy na niej zmiany wb dystrybucji produktu. Najkrótsza definicja marketingu brzmi „zaspokajaÊ potrzeby, osiÈgajÈc zysk” (Kotler ib Keller 2012, s. 5). Dobrze rozumiany marketing to nie
zestaw trików ib dziaïañ doraěnych, lecz przemyĂlana strategia ib wynikajÈca
zb niej taktyka dziaïania dostosowane do docelowych odbiorców, oparte na
wiedzy ib badaniach, osadzone mocno wb realiach rynkowych (Waniowski,
Sobotkiewicz ib Daszkiewicz, 2014, s. 9).
Sam marketing przeszedï ewolucjÚ. W pierwszym okresie marketing byï
zorientowany na transakcjÚ, skupiaï siÚ na sfinalizowaniu sprzedaĝy. Drugi
etap charakteryzowaï siÚ koncentracjÈ na tworzeniu relacji zbkonsumentem.
Najwaĝniejsze byïo zdobycie lojalnoĂci klienta, który chciaïby kupowaÊ coraz
wiÚcej od jednej firmy czy korporacji. W kolejnym etapie punkt ciÚĝkoĂci
zostaï przeniesiony na aktywnoĂÊ konsumenckÈ. Konsumenci mogÈ uczestniczyÊ wbopracowywaniu produktów firmy ibsposobów komunikacji zbotoczeniem. Nowa rola marketingu, przynajmniej jak to definiujÈ P.bKotler, H.bKartajaye ib I. Setiawan wb ksiÈĝce Marketing 3.0 (Kotler, Kartajaya ib Setiawan,
2010, s. 40), to poïÈczenie wspóïpracy pomiÚdzy podmiotami obpodobnych
pragnieniach ib wyznajÈcymi podobne wartoĂci (rysunek 1).
Do takiego dziaïania zachÚca wspóïczesna gospodarka, okreĂlana globalnÈ, stanowiÈca sieÊ poïÈczeñ ibwspóïzaleĝnoĂÊ pomiÚdzy interesariuszami
(Robbins ibDeCenzo, 2002, s. 77–79). Nowa definicja marketingu, uwzglÚdniajÈca interes spoïeczny, zaproponowana przez Amerykañskie Stowarzyszenie Marketingu brzmi: „Marketing to dziaïalnoĂÊ, zbiór instytucji ib procesów sïuĝÈcych stworzeniu, zakomunikowaniu, dostarczeniu ibwymianie ofert,
które majÈ wartoĂÊ dla konsumentów, klientów, partnerów ibspoïeczeñstwa”
(American Marketing Association, 2008). Firmy powinny poprzez swoje
dziaïanie odpowiadaÊ na narastajÈce trendy wĂród konsumentów, którzy nie
szukajÈ juĝ jedynie produktów ibusïug wbcelu zaspokojenia swoich potrzeb,
lecz rozglÈdajÈ siÚ za doĂwiadczeniami ibmodelami biznesowymi, które usatysfakcjonujÈ ich duchowo. KorzyĂci psychoduchowe sÈ wb rzeczywistoĂci
najistotniejszymi potrzebami konsumentów ib mogÈ staÊ siÚ ostatecznym
elementem wyróĝniania siÚ marek na rynku.
Abraham Maslow wykazaï, ĝe gatunek ludzki ma potrzeby, które muszÈ
byÊ speïnione. Przy czym moĝna je podzieliÊ na pewne poziomy – poczÈwszy
od potrzeby przetrwania (potrzeba podstawowa) poprzez potrzebÚ bezpieczeñstwa, przynaleĝnoĂci, oparcia, poczucia wïasnej wartoĂci (ego) aĝ po
potrzebÚ samorealizacji (potrzeba sensu). Odkryï równieĝ, ĝe wyĝsze pragnienia nie mogÈ byÊ zaspokojone, jeĂli nie zostanÈ speïnione te niĝsze.
Piramida staïa siÚ fundamentem kapitalizmu.
Jednakĝe Zohar wb swej ksiÈĝce Spiritual Capital (2004) ujawnia, ĝe
Maslow, sam bÚdÈc kreatywnym pracownikiem, ĝaïowaï przed ĂmierciÈ,
ĝe tak ujÈï swoje wnioski, ib uwaĝaï, ĝe piramida powinna byÊ odwrócona.
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Lata 80.
Lata 70.
Lata 60.
Lata 50.

Czasy
powojenne

Czasy rozwoju
gospodarki

Czasy
turbulencji

Czasy
niepewności

Czasy kontaktów
osobistych

Czasy presji
ﬁnansowej

– miks
marketingowy
– cykl życia
produktu
– wizerunek marki
– segmentacja
rynku
– koncepcja
marketingu
– audyt
marketingowy

– cztery P
– marketingowa
krótkowzroczność
– marketing
ukierunkowany na
różne style życia
– poszerzona
koncepcja
marketingu

– targeting
– pozycjonowanie
– marketing
strategiczny
– marketing
społeczny
– marketing
zaangażowany
społecznie
– makromarketing

– wojna
marketingowa
– marketing
globalny
– megamarketing
– marketing
bezpośredni
– marketing relacji
z klientem
– marketing
wewnętrzny

– marketing
emocjonalny
– marketing
doświadczeń
– marketing
internetowy
i e-biznes
– marketing
sponsoringowy
– etyka
marketingowa

– marketing skupiający się
na ROI (zwrot z inwestycji)
– marketing bazujący na
wartości marki
– marketing bazujący na
wartości klienta
– marketing odpowiedzialny
społecznie
– większa władza i wpływ
klienta
– marketing wykorzystujący
media społecznościowe
– plemienność
– marketing autentyczności
– marketing nastawiony na
współtworzenie

Rys. 1. Ewolucja koncepcji marketingowych. ½ródïo: P. Kotler, H. Kartajaya ib I. Setiawan (2010). Marketing 3.0. Warszawa: MT Biznes, s. 44.
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W tej odwróconej piramidzie najbardziej podstawowÈ potrzebÈ czïowieka
byïaby samorealizacja. Twórczy ludzie gïÚboko wierzÈ wbodwróconÈ piramidÚ
Masïowa. Definicja duchowoĂci jako „niematerialnych aspektów ĝycia
ib przejawów rzeczywistoĂci” faktycznie pasuje do twórczego spoïeczeñstwa
(Handy, 1998). Naukowcy ibartyĂci czÚsto szukajÈ lub dÈĝÈ do samorealizacji,
szukajÈ tego, czego nie moĝna kupiÊ. SzukajÈ sensu, szczÚĂcia ib speïnienia
duchowego. Speïnienie materialne czÚsto przychodzi jako ostatnie, bÚdÈc
nagrodÈ za osiÈgniÚcia. Julia Cameron wb ksiÈĝce The Artist’s Way (2002)7
opisuje ĝycie twórczego artysty jako proces jednolitego rozwoju kreatywnoĂci
ibduchowoĂci. W oczach artysty duchowoĂÊ ibkreatywnoĂÊ sÈ do siebie bardzo
podobne. KreatywnoĂÊ rozbudza duchowoĂÊ, ab potrzeba duchowoĂci jest
najwiÚkszÈ siïÈ napÚdowÈ ludzkoĂci, która uwalnia gïÚbokie pokïady osobistej kreatywnoĂci. Wedïug ekonomisty, zdobywcy Nagrody Nobla, Roberta
Williama Fogela dzisiejsze spoïeczeñstwo coraz bardziej poszukuje ěródeï
duchowoĂci, przedkïadajÈc to nad speïnienie materialne.

7. Rola globalizacji
Oprócz postÚpu technologicznego, który ksztaïtuje nowego konsumenta,
innÈ istotnÈ siïÈ napÚdowÈ zmian jest globalizacja. Technologia informacyjna
pozwala na wymianÚ informacji pomiÚdzy krajami, firmami ib jednostkami
na caïym Ăwiecie, ab technologia transportowa uïatwia handel ib fizycznÈ
wymianÚ wb globalnych ïañcuchach wartoĂci. Podobnie jak technologia,
globalizacja dociera wszÚdzie ib do kaĝdego, tworzÈc gospodarkÚ powiÈzañ
ib wspóïzaleĝnoĂci. Nie trzeba ograniczaÊ zakupów ib sprzedaĝy do lokalnego obszaru (Kotler ibCaslione, 2013, s. 34). Wspóïczesny Ăwiat, jak pisze
Thomas Lauren Friedman wbswojej ksiÈĝce ¥wiat jest pïaski (2006), nie ma
granic. Przepïyw dóbr, usïug oraz ludzi odbywa siÚ bezproblemowo, gïadko.
DziÚki taniemu transportowi ibtechnologii informacyjnej rodzi siÚ globalna
ekonomia. Globalizacja wyrównuje szanse krajom na caïym Ăwiecie, ale
jednoczeĂnie stanowi dla nich zagroĝenie. Pañstwa starajÈ siÚ wiÚc chroniÊ
swoje lokalne rynki przed wpïywem globalizacji. Innymi sïowy, globalizacja
prowokuje nacjonalizm.
Noblista Joseph Stiglitz wb sïynnej ksiÈĝce Globalizacja (2004) ukazuje
proces globalizacji, który jest korzystny dla wielu krajów pod warunkiem,
ĝe wszystkie procesy gospodarcze prowadzone sÈ przez rzÈd krajowy,
przykïadem jest wb krajach Azji Wschodniej: Korea Poïudniowa ib Tajwan.
Zb perspektywy ekonomicznej globalizacja na równi krzywdzi pewne kraje,
co pomaga innym. Bez nadzoru krajowego rzÈdu, odpowiedzialnoĂci konkretnych decydentów, etycznych wartoĂci globalizacja wbwielu przypadkach
daje wprawdzie wymierne pozytywne korzyĂci, ale takĝe doprowadziïa caïe
narody do „niekorzystnego efektu”, abnawet pogïÚbia nierównoĂÊ spoïecznÈ.
Globalizacja wboderwaniu od wspólnego celu, abukierunkowana na zysk jednej grupy, narodu, spoïeczeñstwa czy korporacji bÚdzie przekleñstwem dla
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uczestniczÈcych wb tym procesie. Nowe technologie wb procesie globalizacji
przyczyniajÈ siÚ do tworzenia uniwersalnej kultury Ăwiatowej, pomniejszajÈc
jednoczeĂnie rolÚ tradycyjnej kultury lokalnej (Stiglitz, 2004). Gospodarka
cyfrowa zb jednej strony prowadzi do wiÚkszej ĂwiadomoĂci, wiedzy ib troski
wb sprawach ubóstwa, niesprawiedliwoĂci, problemów Ărodowiska naturalnego, odpowiedzialnoĂci spoïecznoĂci lokalnych ib spoïecznego aktywizmu,
abzbdrugiej nie uwzglÚdnia sprawiedliwoĂci spoïecznej lokalnej spoïecznoĂci
ib promuje zwyciÚzców pod wzglÚdem kosztów ib kompetencji firm (interes
wielkich korporacji).

8. Nowa ekonomia
Magazyn „Time” opublikowaï wb1983 r. artykuï pod tytuïem The new economy, wbktórym zostaïo opisane przeobraĝenie zbgospodarki przemysïowej
wb gospodarkÚ opartÈ na technologii informacyjnej (Monday, 1983, s.b 44).
Póěniej termin zostaï wielokrotnie stosowany przez czasopismo „Newsweek”, co spowodowaïo jego popularyzacjÚ. Definicja uĝyta przez czasopismo zostaïa przyjÚta iboznacza rezultat przeksztaïceñ gospodarki Stanów
Zjednoczonych zb gospodarki opartej na przemyĂle wb gospodarkÚ opartÈ
na rozwoju technologii. Zdaniem wielu ekonomistów te zmiany wywoïaïy
wkroczenie kraju na ĂcieĝkÚ trwaïego rozwoju, niskiego bezrobocia oraz
czÚĂciowego zmniejszenia wahañ cyklów koniunktury (Gabler Wirtschaftslexikon, 1988). Natomiast Encyklopedia zarzÈdzania podaje nastÚpujÈcÈ
definicje: „nowa gospodarka to zespóï nowych zjawisk, procesów ibzaleĝnoĂci
ekonomicznych, finansowych oraz kulturowych, opierajÈcych siÚ na nowych
technologiach informacyjnych ibautomatyzacji (komputer, Internet, telefon
komórkowy, WAP itp.)” (https://mfiles.pl/pl/index.php/Nowa_gospodarka,
02.11.2017).
Elementem kluczowym nowej ekonomii jest wb caïej gospodarce postÚp
technologiczny wbprzekazywaniu danych (software ibhardware). OmawiajÈc
rozwój nowej gospodarki, naleĝy uwzglÚdniÊ po pierwsze powstanie nowego
produktu, czyli nowe dobro dla klienta. Po drugie rozpowszechnienie nowych
technologii prowadzi do wzrostu produkcji wbinnych sektorach niĝ IT, poniewaĝ nowÈ technologiÚ wykorzystuje siÚ jako element wspomagajÈcy produkcjÚ, usïugi lub zarzÈdzanie. DziÚki e-ekonomii moĝliwy jest skok jakoĂciowy
wbdziedzinie przetwarzania ibprzesyïania danych, abco za tym idzie wiÚksza
dostÚpnoĂci informacji. Przez tÚ dynamikÚ ib rozwój IT niektóre produkty
zyskujÈ na innowacyjnoĂci, ab inne wrÚcz znikajÈ lub sÈ wypierane przez
nowe. To zaczyna siÚ juĝ wb obszarze zamawiania przez Internet surowców
ib póïproduktów (business to business, B2B). Nowa cyfrowa gospodarka to
nowe moĝliwoĂci ulepszania procesu produkcji, lepsza koordynacja miÚdzy
oddalonymi przestrzennie czÚĂciami przedsiÚbiorstwa aĝ do koñcowego
etapu – sprzedaĝy produktu konsumentom takĝe za pomocÈ Internetu (business to consumer, B2C).
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Nowe technologie mogÈ mieÊ wb XXI wieku decydujÈce znaczenie, tak
jak kiedyĂ wynalezienie ib zastosowanie wb gospodarce maszyny parowej czy
podïÈczenie do prÈdu elektrycznego taĂm produkcyjnych. EkonomiĂci oceniajÈ, ĝe wbprzyszïoĂci rola Ăwiata cyfrowego bÚdzie miaïa znaczenie bardziej
innowacyjne, twórcze niĝ wynalezienie radia czy maszyny tkackiej. Z innowacjami wiÈĝe siÚ ĂciĂle postÚp techniczny, który moĝe zasadniczo zmieniÊ
strukturÚ gospodarki. Informacja, czyli dane ib ich przetwarzanie, ab potem
przesyïanie jest wbwielu obszarach produkcji jednoczeĂnie zarówno czynnikiem produkcji, jak ibkoñcowym efektem. Zasady nowej ekonomii pokazujÈ,
wbjakim stopniu stosowanie nowych technologii wpïywa na caïÈ gospodarkÚ
jednego kraju, ale moĝna takĝe mówiÊ obzmianach wbkontekĂcie globalnym.
Zdaniem analityków firmy badawczo-doradczej Gartner8 wb 2012 roku
ïÈczna wartoĂÊ Ăwiatowego rynku IT (nie liczÈc sprzÚtowych rozwiÈzañ telekomunikacyjnych) wynosiïa 3,28 bln USD. Nieco ponad poïowa (52,7%) to
byïy usïugi IT. Rynek oprogramowania biznesowego notowaï 8,5% udziaïu
wbĂwiatowych rynkach IT, abrynek rozwiÈzañ sprzÚtowych – 12,8%. Za pozostaïe 26% rynku odpowiedzialna bÚdzie sprzedaĝ usïug IT. W samej Europie,
wedïug prognozy niemieckiego Ministerstwa Gospodarki ibEnergii, wartoĂÊ
rynku wb tzw. przemysïowym sercu Europy wb 2025 roku bÚdzie wynosiïa
1,25 bln euro (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2015, s. 3).
Prognozy analityków Gartnera dla Ăwiatowej branĝy IT na najbliĝsze lata
przewidujÈ miÚdzy innymi:
– szybki rozwój firm wywodzÈcych siÚ zb Azji, gïównie chiñskich ib hinduskich;
– rozwój nowych rynków: przetwarzania wb chmurze (cloud computing),
przetwarzania bardzo duĝych iloĂci danych (big data), rozwiÈzañ mobilnych oraz mediów spoïecznoĂciowych;
– falÚ konsolidacji prowadzÈcych do znikniÚcia zb rynku okoïo 20%
najwiÚkszych dostawców usïug IT na Ăwiecie (http://www.paiz.gov.pl/
files/?id_plik=19605, 02.11.2017).
Wedïug raportu Sektor technologii informatycznych wb Polsce, opublikowanego przez agencje Gartner na zlecenie Polskiej Agencji Informatyzacji
ibInwestycji Zagranicznych S.A., Polska wb2015 roku byïa drugim (po Rosji)
rynkiem IT Europy ¥rodkowo-Wschodniej. WartoĂÊ rynku wynosiïa 4,097
mld euro, abwzrost rynków oprogramowania ibusïug IT wblatach 2011–2015
szacowany byï na 7,2% rocznie (http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=19605,
02.11.2017).

9. Nowa ekonomia ab etyka
W historii rozwoju myĂli filozoficznej istnieje wiele koncepcji czïowieka,
ĝycia ludzkiego wb jego wszystkich aspektach. Wedïug prof. Mieczysïawa
Alberta KrÈpca9, jednego zb najwybitniejszych polskich filozofów, wspóïczeĂnie wb caïym procesie wytwarzania dóbr ib Ărodków do ĝycia nastÈpiïo
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oderwanie tego procesu od wymiaru etycznego czy moralnego. Owocem tego
byïo uwolnienie ekonomii od moralnych ocen wartoĂciujÈcych. DziaïalnoĂÊ
ekonomiczna skierowana zostaïa natomiast na pomnaĝanie dóbr uĝytecznych, abgïównym celem ekonomii staïo siÚ osiÈgniÚcie takich kategorii, jak
zysk, bogactwo czy efektywnoĂÊ. Czïowiek przestaï byÊ podmiotem dziaïania
gospodarczego, ab staï siÚ jednym zb jego elementów (KrÈpiec, 2008).
Ekonomia jest jednym zbaspektów ĝycia spoïecznego. Spoïeczeñstwa zaĂ
istniejÈ, rozwijajÈ siÚ dziÚki komunikacji. W historii ludzkoĂci postÚp ibwzrost
ekonomiczny wynikaï zbwytworów ludzkiego umysïu ibinnowacji technologicznych. Zmiany wbstosowanych noĂnikach komunikacji powodujÈ daleko idÈce
przemiany cywilizacyjne. Wynalazek pisma stworzyï staroĝytne imperia, cesarstwa, abwynalazek druku daï ludzkoĂci moĝliwoĂÊ przekazu wiedzy, informacji,
abwbostatecznoĂci moĝliwoĂÊ komunikacji. Media elektroniczne wprowadziïy
czïowieka wbglobalnÈ wioskÚ, wbktórej kaĝdy jest sÈsiadem kaĝdego ibwbktórej
moĝemy komunikowaÊ siÚ ze sobÈ interaktywnie. Nowa ekonomia jest próbÈ
opisania tych aspektów ĝycia wbglobalnej, interaktywnej wiosce, które odnoszÈ
siÚ do prowadzenia dziaïalnoĂci gospodarczej (Kornwachs, 1993). Ekonomia
jest jedynÈ dziedzinÈ nauki, która wyraĝa sytuacjÚ czïowieka wb kontekĂcie
paradoksu: zbjednej strony skoñczonego czasu ibprzestrzeni (rzadkoĂÊ), ograniczonych bogactw naturalnych ibmaterialnych. Abzbdrugiej strony poszukuje
odpowiedzi na nieograniczone potrzeby spoïeczeñstwa, które majÈ charakter
dynamiczny ibsÈ motorem rozwoju spoïeczeñstw (¿ukowski, 2007, s. 14–15).
Ekonomia jako nauka ma wïasnÈ metodologiÚ, formuïuje wïasne uzasadnione wnioski dotyczÈce ludzkiego bytu ibdziaïania. Jej przedmiotem nie jest
ostateczne dobro czïowieka ani ocena ludzkiego postÚpowania wbodniesieniu
do celu koñcowego.
PrzyjmujÈc koncepcjÚ czïowieka, która wpïywa na jego dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ, moĝna uznaÊ, ĝe:
1. Czïowiek jest zanurzony wbprzyrodzie ibmaterii, abjednoczeĂnie je przekracza. Osoba ludzka istnieje wiÚc duchowo ib cieleĂnie.
2. Czïowiek, jako osoba jest otwarty na innych, wychodzi zb wïasnego ja,
ab dzielÈc zb innymi ĝycie, dzieli siÚ zb nimi, daje im swojÈ osobowoĂÊ.
3. W kaĝdej osobie istnieje jej tylko wïaĂciwa tajemna czÚĂÊ, jej duchowoĂÊ,
która siÚ uzewnÚtrznia. Osoba ludzka wychodzi ku innym. W gospodarce okreĂla siÚ to jako wspóïtworzenie lub wspóïuczestniczenie. Kaĝdy
czïowiek musi stawiÊ czoïa wïasnej historii wbaspekcie spoïecznym ibmaterialnym, realizujÈc siÚ poprzez ĝycie wypeïnione dziaïaniem obokreĂlonych
wartoĂciach, zasadach etycznych ib ideach.
4. Czïowiek jest wolny ibposiada godnoĂÊ osoby ludzkiej. Jest to wolnoĂÊ nie
tyle od ograniczeñ fizycznych, spoïecznych, ekonomicznych czy wïasnego
egoizmu, ale wolnoĂÊ, która tkwi (cytujÈc Mouniera) „w stopniowym
wyzwalaniu siÚ ku wybieraniu dobra”. ZasadniczÈ godnoĂciÈ osoby ludzkiej jest jej ponadosobowy ruch ku wspólnocie zbinnymi, abtakĝe wybór,
ukierunkowanie na wartoĂci absolutne, jedyne godne czïowieka.
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W tym kontekĂcie ekonomia, jako nauka powinna siÚ wpisaÊ wbosobowÈ,
inaczej mówiÈc wb personalistycznÈ wizjÚ czïowieka, odczytujÈc znaczenie
warunku rzadkoĂci (nieuniknionego ib powszechnego). Warunek rzadkoĂci
narzuca warunek wymiany (oddanie czegoĂ wb zamian za uzyskanie czegoĂ
innego), abto czyni niezbÚdnym proces wartoĂciowania. Ekonomia wskazuje
na konkretny aspekt ludzkiego dziaïania, ab mianowicie na to, ĝe zdobycie jakiegoĂ dobra, produktu, otrzymanie konkretnej usïugi czy realizacja
konkretnych aspiracji wymaga nakïadu pracy ib poĂwiÚcenia. O okreĂlonej
wartoĂci decyduje to, co mamy oddaÊ, by zdobyÊ danÈ wartoĂÊ. Ekonomia
potrzebuje etyki jako nauki, która wartoĂciuje (ocenia) dziaïanie czïowieka.
Etyka odpowie na podstawowe pytanie: czym jest wartoĂÊ ekonomiczna
lub wymiana ekonomiczna wb procesie tworzenia dobra? Odpowiedě na
to pytanie jest podstawÈ wszelkich ekonomicznych zaleceñ dla ludzkiego
postÚpowania.

10. Rola etyki wb nowej ekonomii
UwzglÚdniajÈc tylko wïasny interes, zawÚĝamy tÚ sferÚ wspólnÈ, stajemy siÚ wb koñcu moralnie obojÚtni na potrzeby innych. Kiedy strefa ta
staje siÚ bardzo maïa, najczÚĂciej uciekamy siÚ do manipulacji, oszustwa czy
wywierania nacisku, chcÈc narzuciÊ nasze potrzeby innym. Dziaïamy wtedy
niemoralnie ibnieetycznie. Bez dziaïania nie byïoby moralnoĂci, którÈ moglibyĂmy zobaczyÊ, dotknÈÊ ib poczuÊ. Kaĝdy system wïadzy, dziaïania rynku,
ab szczególnie kapitalizm domaga siÚ woli do kontroli ib przeciwstawienia
siÚ niewïaĂciwym pobudkom wewnÚtrznym, takim jak chciwoĂÊ ib uleganie
pokusom. Zarówno Meng-tsy (Mencius) wbstaroĝytnych Chinach, jak ibAdam
Smith wbosiemnastowiecznej Szkocji twierdzili, ĝe tkwi wbnas potÚĝny zmysï
moralny, który – jeĝeli siÚ obniego zatroszczyÊ – moĝe nas wyciÈgnÈÊ daleko
wyĝej ponad skïonnoĂci do nikczemnoĂci ib skÈpstwa. Platon ib Arystoteles
byli zgodni co do tego, ĝe ambitne ĝycie to takie, wbktórym siïa woli kieruje
dÈĝeniami. Jezus Chrystus nauczaï sïuchaczy wb swych przypowieĂciach, by
wyzbywali siÚ samolubnych dÈĝeñ, ab otworzy siÚ im droga do Królestwa
Niebieskiego. W Indiach Gautama Budda stworzyï caïÈ teologiÚ ucieczki
od ĝÈdz, uczuÊ ib doczesnych pragnieñ. Wedïug Koranu postawione przez
Allacha cele nie dotyczÈ samolubnej ïapczywoĂci czy nadmiernych przywilejów zwiÈzanych zb posiadaniem ziemskiej wïadzy, ab mahometanie wejdÈ
do nieba tylko wtedy, gdy bÚdÈ trwaÊ wb wierze, czyniÈc dobre uczynki na
rzecz innych (Young, 2005, s. 8).
MoralnoĂÊ jest bardzo osobistÈ decyzjÈ, by chcieÊ tego, co sïuszne. Etyczne
dziaïanie jest testem na przywództwo ibaktem kultury. Kaĝde dziaïanie jest
niczym innym jak kulturÈ podejmowania decyzji, stworzonÈ ibpodtrzymywanÈ
przez jednostki dziaïajÈce zgodnie zb zasadami, niezaleĝnie od ich pozycji
wbformie odpowiednio ibodpowiedzialnie uksztaïtowanej hierarchii wartoĂci.
Nowe technologie wpisujÈ siÚ wbproces globalizacji, zachÚcajÈ do budowania
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nowych, wiÚkszych fabryk, które przyspieszÈ tworzenie bogactwa ibkomfortu
konsumentom zb klas Ărednich, jednak stymulowana globalizacjÈ bez zasad
etycznych narusza naszÈ indywidualnÈ ib zbiorowÈ zdolnoĂÊ do wybrania
„interesu wïasnego rozumianego caïoĂciowo”.
Rynki finansowe nie mogïyby przeĝyÊ bez zaufania, podtrzymuje je poleganie na danym sïowie ib dobrej wierze innych. Istnieje wprawdzie prawo,
reguïy zasady, ale tam, gdzie dominuje krÚtactwo, nieufnoĂÊ ibïamanie obietnic, rynki siÚ kurczÈ, ograniczajÈ do barteru ibminimalizmu ekonomicznego.
Ludzie niemoralni sÈ zbupïywem czasu wykluczani zbrynku, poniewaĝ coraz
mniej osób bÚdzie naraĝaÊ siÚ na ryzyko konsekwencji nabycia ich towarów
ibakceptowania ich „ukïadów”. Kryzysy finansowe, które wybuchïy wbostatnich latach, dobitnie pokazujÈ brak stosowania reguï ib zasad etycznych
wbdziaïaniu wielu instytucji finansowych. Lista przedsiÚbiorstw, które zbankrutowaïy lub ulegïy samozniszczeniu na rynku, jest dïuga. Rynki bardzo
surowo karzÈ kaĝde takie wykroczenie. KorzyĂci wynikajÈcych zbwzajemnego
zaufania uczestników rynku nie sposób przeceniÊ. We wzajemnej wymianie
chodzi ob to, by przyszïoĂÊ sprowadziÊ do teraěniejszoĂci ib móc oceniÊ, ile
pracy ibkapitaïu moĝna zaryzykowaÊ dzisiaj dla jutrzejszej pomyĂlnoĂci. Pragniemy maksymalnego bezpieczeñstwa ibosÈdu, oceniajÈc skutki moĝliwych
przyszïych wydarzeñ. Skïania nas to do nagradzania tych, którzy zasïugujÈ na
nasze zaufanie, ibunikania tych, którzy zawodzÈ. Zaufanie zmniejsza awersjÚ
do ryzyka ibstymuluje aktywnoĂÊ gospodarczÈ. W naszym wïasnym interesie
promujemy tych, którzy zasïugujÈ na zaufanie, ib tym samym przyczyniamy
siÚ do poprawy kwalifikacji moralnych spoïeczeñstwa.
W latach 80. XX wieku grupa biznesmenów zebranych wbCaux pragnÚïa
podnieĂÊ kulturÚ biznesu. Chciaïa to osiÈgnÈÊ poprzez wypracowanie zasad
etycznego kapitalizmu. Dopiero wb1994 r. opublikowano zasady prowadzenia
biznesu, tzw. zasady OkrÈgïego Stoïu zb Caux – obecnie powszechnie nazywane zasadami CRTP (http://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/
okragly-stol-w-caux, 02.11.2017).

11. Zasady prowadzenia dziaïalnoĂci gospodarczej
przyjÚteb podczas obrad OkrÈgïego Stoïu wb Caux
W latach 1900–1902 wybudowano nad jeziorem genewskim wb Szwajcarii luksusowy hotel, który nazwano Caux-Palace. W tej piÚknej, wrÚcz
bajkowej okolicy czas wolny spÚdzali pisarze, aktorzy ib czïonkowie rodzin
królewskich zbcaïego Ăwiata. Pierwsza wojna Ăwiatowa ibkryzys gospodarczy
latb20. minionego wieku przyczyniï siÚ do upadku prestiĝu hotelu. Wbokresie
drugiej wojny Ăwiatowej znaleěli tam schronienie wÚgierscy ¿ydzi, wïoscy
antyfaszyĂci ibwielu wojennych uciekinierów. Po wojnie, wb1946 r. 50 rodzin
szwajcarskich dziaïajÈcych wbmiÚdzynarodowej organizacji Moral Re-Armament, utworzonej wb1938 r. wbStanach Zjednoczonych przez pastora protestanckiego Franka Buchmana, kupiïo zniszczony hotel. Po odrestaurowaniu
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wb hotelu powstaïo Centrum Europejskiego Pojednania, wb którym odbywaïy siÚ konferencje ib spotkania zb udziaïem tysiÚcy uczestników zb caïego
Ăwiata. Miejsce spotkañ, abkonkretnie sala, wbktórej odbywaïy siÚ zebrania,
zaczÚto okreĂlaÊ OkrÈgïym Stoïem. Inicjatorzy spotkañ pragnÚli uczyniÊ
zb Caux miejsce inspiracji, gdzie przedstawiciele organizacji, róĝnych grup
spoïecznych ib pojedyncze osoby poïÈczy idea utworzenia programu dla
efektywnego ksztaïcenia, etycznego przywództwa, które bÚdzie podstawÈ
trwaïego ib pewnego bezpieczeñstwa ĝycia na Ăwiecie. Z biegiem lat Hotel
Cuax-Palace staï siÚ miejscem, wbktórym powstaïy inicjatywy obcharakterze
etycznym, które wywarïy istotny wpïyw na kierunek globalnych przemian10.
W 1986 r. zb inicjatywy Frederika Philipsa ib Oliviera Giscard d’Estaing
(prorektora INSEAD) powstaï program majÈcy na celu zïagodzenie napiÚÊ
pojawiajÈcych siÚ zbcoraz wiÚkszÈ siïÈ wbdziaïalnoĂci gospodarczej na Ăwiecie.
Uczestnicy spotkania postawili sobie za cel opracowanie konstruktywnych
wskazówek, które przyczyniÈ siÚ do poprawy relacji wb stosunkach ekonomicznych ib spoïecznych wb Ăwiecie biznesu. Po kilkuletnich spotkaniach
skupiajÈcych liderów biznesu zb Europy, Japonii ib Stanów Zjednoczonych
wb1992 r. wypracowano podstawowe etyczne zasady prowadzenia dziaïalnoĂci
gospodarczej. IdÈc za intencjÈ Ryuzaburo Kaku, Prezesa ZarzÈdu Canon
Inc., uznano, ĝe wspólne przywództwo to odpowiedzialnoĂÊ wobec Ăwiata,
ab takĝe potrzeba wiÚkszego zharmonizowania ib wspóïpracy Ăwiata biznesu.
Caïy dokument oparto na dwóch zasadach: japoñskiej idei kyosei ibeuropejskiej idei ludzkiej godnoĂci. Kyosei popiera idee ĝycia ibpracy dla wspólnego
dobra, umoĝliwiajÈc wspóïpracÚ ibwzajemnÈ pomyĂlnoĂÊ wbramach zdrowego
ibuczciwego wspóïzawodnictwa. Natomiast idea ludzkiej godnoĂci odwoïuje
siÚ do nienaruszalnej (sacredness) wartoĂci kaĝdej osoby jako celu samego
wb sobie, ab nie tylko Ărodka sïuĝÈcego do speïnienia celów innych.
Zasady OkrÈgïego Stoïu zb Caux – obecnie nazywane zasadami CRTP
– obejmujÈ wprowadzenie, preambuïÚ, siedem gïównych zasad oraz szeĂÊ
zestawów wytycznych dotyczÈcych interesariuszy, odpowiedzialnoĂci firmy
wobec jej klientów, pracowników, wïaĂcicieli ibinwestorów, dostawców, konkurentów ib spoïecznoĂci (Young, 2005, s. 189–194).
W pierwszej czÚĂci, wbpreambule podkreĂlono, ĝe wspóïczesna dziaïalnoĂÊ
gospodarcza ma zakres globalny poprzez przepïyw siïy roboczej, kapitaïu, produktów ib technologii. Prawa ib siïy rynkowe, które regulujÈ owe procesy, sÈ
konieczne, ale nie sÈ wystarczajÈcymi zasadami, dlatego Ăwiat biznesu wbpoczuciu odpowiedzialnoĂci za spoïecznoĂÊ miÚdzynarodowÈ ib lokalnÈ proponuje
siedem zasad jako fundament dialogu ibdziaïañ firm. Bez wartoĂci etycznych,
koniecznych przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych, nie jest moĝliwa stabilna wspóïpraca gospodarcza ib przetrwanie spoïecznoĂci Ăwiatowej.
Drugi dziaï to zasady ogólne prowadzenia dziaïalnoĂci gospodarczej,
które zaproponowano wb siedmiu zasadach.
Zasada pierwsza omawia posïannictwo spoïeczne kaĝdego dziaïania
gospodarczego. W gospodarce przedsiÚbiorstwo ma okreĂlonÈ rolÚ, nie tylko
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gospodarczÈ, ale takĝe okreĂlone obowiÈzki ibodpowiedzialnoĂÊ za wspólne
dobro. Kaĝdemu projektowi gospodarczemu powinno przyĂwiecaÊ zwiÚkszenie bogactwa ib zatrudnienia, ale równieĝ – jeĝeli pozwolÈ na to warunki –
zmniejszenie biedy czy ubóstwa. Firma, pïacÈc podatki pañstwu czy poprzez
dofinansowanie wydatków na kapitaï spoïeczny, tworzy wartoĂÊ spoïecznÈ
danego przedsiÚwziÚcia (AndraïojÊ, 2012). W tym procesie rola firm sprowadza siÚ do dzielenia siÚ zbklientami, pracownikami ibakcjonariuszami swoimi
produktami lub usïugami wbduchu uczciwoĂci ibrzetelnoĂci po rozsÈdnej cenie
ibprzy wspóïmiernej jakoĂci. Firmy, które odpowiedzialnie wypeïniajÈ swoje
zadania, majÈ swój udziaï wbksztaïtowaniu ĂwiadomoĂci spoïecznoĂci lokalnej, regionalnej czy narodowej. Zasada podkreĂla rolÚ innowacji ibsprawiedliwoĂci wbprocesie globalizacji. Firmy lokalizujÈce swoje oddziaïy za granicÈ
nie tylko tworzÈ nowe miejsca pracy, ale takĝe przyczyniajÈ siÚ do wzrostu
siïy nabywczej ibzamoĝnoĂci obywateli oraz oĝywienia gospodarczego kraju,
wbktórym dziaïajÈ. Poprzez efektywne ibrozwaĝne wykorzystywanie zasobów
naturalnych, stosowanie wbswojej dziaïalnoĂci zasad wolnej ibuczciwej konkurencji, uwzglÚdniajÈc innowacje wbtechnologii, abtakĝe zastosowanie nowych
procesów wbprodukcji, marketingu ibkomunikacji firmy, przyczyniajÈ siÚ do
budowania lepszego ĝycia wbcaïej globalnej wiosce, rozwoju edukacji, wzrostu dobrobytu ib oĝywienia gospodarczego (Dziaïek, 2011). Kolejna, trzecia
zasada podkreĂla koniecznoĂÊ uregulowañ prawnych dotyczÈcych tajemnicy
handlowej. PrzedsiÚbiorstwa dziaïajÈc wbduchu „szczeroĂci, otwartoĂci, prawdomównoĂci ib przejrzystoĂci” oraz „dotrzymujÈc obietnic” budujÈ kapitaï
spoïeczny konieczny do dynamicznego ib zrównowaĝonego wzrostu gospodarczego (Young, 2005, s. 77). Podmioty gospodarcze prowadzÈc dziaïalnoĂÊ
gospodarczÈ wbduchu przejrzystoĂci (transparency) przyczyniajÈ siÚ nie tylko
do zwiÚkszenia wïasnej wiarygodnoĂci ib stabilnoĂci, ale takĝe do ïagodzenia napiÚÊ pomiÚdzy firmami, co prowadzi do usprawniania zawieranych
przez nie transakcji, szczególnie na poziomie miÚdzynarodowym. NastÚpna
zasada, czwarta, równieĝ odnosi siÚ do aspektów prawnych. Wbcelu prowadzenia swobodnego handlu, równych warunków konkurencji, jak równieĝ
uczciwego ibbezstronnego traktowania wszystkich aktorów dziaïañ gospodarczych firmy powinny szanowaÊ ibstosowaÊ prawo miÚdzynarodowe iblokalne.
Respektowanie reguï prawnych to fundament etycznego dziaïania, który
powinien byÊ wyznacznikiem prowadzenia dziaïalnoĂci gospodarczej. Niektóre dziaïania, chociaĝ legalne, mogÈ przynieĂÊ nieprzewidywalne skutki.
Dziaïania firm powinny byÊ podyktowane duchem prawa, abnie jego literÈ.
PiÈta zasada zachÚca do inwestowania wbkrajach biednych, rozwijajÈcych siÚ,
tworzenia nowych rynków do handlowania. ¿yjemy wb Ăwiecie globalizacji,
dlatego wszystkie ukïady handlowe powinny uwzglÚdniaÊ zasady ustalone
przez GATT ib ¥wiatowÈ OrganizacjÚ Handlu, ab takĝe inne miÚdzynarodowe porozumienia gospodarcze. Uczestnicy dziaïañ gospodarczych powinni
wspóïuczestniczyÊ wbstaraniach na rzecz promowania rozsÈdnej liberalizacji
handlu oraz zïagodzenia lokalnych ograniczeñ lub zwyczajów, które mogÈ
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szkodziÊ globalnej wymianie. Zasada potwierdza prawo do konkurowania na
poziomie gospodarki globalnej, zachÚca kraje biedniejsze ib rozwijajÈce siÚ,
dajÈc im szansÚ handlowania wszystkim, co posiadajÈ, ze wszystkimi krajami
Ăwiata. PiÈta reguïa krytykuje subsydia dla farmerów wb Unii Europejskiej,
Japonii ib Stanach Zjednoczonych, które powodujÈ, ĝe kraje biedniejsze sÈ
od samego poczÈtku wb gorszym poïoĝeniu wb rywalizacji na rynkach Ăwiatowych (Young, 2005, s. 79). Kaĝdy produkt powinien mieÊ równe szanse.
NastÚpna zasada (szósta) zachÚca, aby kaĝde przedsiÚbiorstwo przyczyniaïo
siÚ do poprawy stanu Ărodowiska, promujÈc zarazem jego dïugofalowy rozwój ib nie dopuszczajÈc do marnotrawstwa zasobów naturalnych. Wedle tej
zasady naleĝy chroniÊ lub poprawiaÊ stan Ărodowiska naturalnego, promowaÊ
zrównowaĝony rozwój (Young, 2005, s. 80). Siódma zasada zachÚca wszystkie
podmioty gospodarcze do dziaïañ zgodnych zbprawem. Uczestnicy procesów
gospodarczych nie powinni braÊ ib dawaÊ ïapówek ani teĝ osïaniaÊ tego
rodzaju procederu, nie powinni uczestniczyÊ wb praniu brudnych pieniÚdzy
czy innych dziaïaniach korupcyjnych. W imiÚ transparentnoĂci dziaïania
firmy powinny nawiÈzywaÊ wspóïpracÚ zbinnymi podmiotami iborganizacjami
prawnym wbcelu eliminowania korupcyjnych praktyk. Kategorycznie zachÚca
siÚ, aby firmy nie uczestniczyïy wbprocederze handlu broniÈ lub materiaïami,
które mogÈ zostaÊ uĝyte wbdziaïalnoĂci terrorystycznej, handlu narkotykami
oraz przestÚpczoĂci zorganizowanej. AkceptujÈc takie nielegalne praktyki
firmy ibpojedyncze osoby przyczyniajÈ siÚ do osïabienia ibpomniejszajÈ wzrost
tworzonego kapitaïu spoïecznego.
W trzeciej czÚĂci autorzy dokumentu proponujÈ kilka praktycznych rozwiÈzañ wbrelacjach firmy zbklientami, pracownikami, wïaĂcicielami, dostawcami, konkurentami ib wspólnotami lokalnymi. PrzedsiÚbiorstwa powinny
godziwie ib uczciwie traktowaÊ klientów we wszystkich aspektach swojego
dziaïania. W myĂl zasady „Klient nasz pan” powinno siÚ oferowaÊ klientowi
produkt ib usïugÚ najwyĝszej jakoĂci, uwzglÚdniajÈcÈ aspekty ekologiczne,
lokalne Ărodowisko naturalne ibuwarunkowania kulturowe. Wszystkie dziaïania marketingowe ibreklamowe powinny akceptowaÊ oraz promowaÊ idee
godnoĂci osobistej. OmawiajÈc relacje firmy zb pracownikiem, dokument
odwoïuje siÚ do wczeĂniejszych zasad ogólnych. UwzglÚdniajÈc idee godnoĂci
czïowieka, pracownik powinien za swojÈ prace otrzymaÊ rzetelne wynagrodzenie, pozwalajÈce mu na godziwe utrzymanie, które poprawi jego warunki
ĝycia. Warunki pracy powinny uwzglÚdniaÊ zdrowie pracownika, chroniÊ go
przed moĝliwymi do unikniÚcia obraĝeniami ibchorobami. Sugestie, propozycje, ĝÈdania ib zaĝalenia pracownika powinny byÊ rozpatrywane wb duchu
dobra caïego przedsiÚwziÚcia. Wszelkie konflikty pracodawcy zb podwïadnymi powinny byÊ rozstrzygane wbdobrej wierze, gwarantujÈc pracownikom
równoĂÊ traktowania oraz szans niezaleĝnie od pïci, wieku, koloru skóry
ibwyznania. ZachÚca siÚ do zatrudniania niepeïnosprawnych tam, gdzie mogÈ
byÊ autentycznie uĝyteczni. Pracodawca powinien zachÚcaÊ pracowników
ib pomagaÊ im wb zdobywaniu przydatnych oraz dajÈcych siÚ wykorzystaÊ
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takĝe wb innych zawodach umiejÚtnoĂci ib wiedzy. Pracodawca powinien byÊ
wraĝliwy na wiÈĝÈce siÚ czÚsto zb decyzjami gospodarczymi powaĝne problemy bezrobocia ibwspóïpracowaÊ zbrzÈdami, organizacjami pracowniczymi
oraz innymi agendami wb celu rozwiÈzania spornych kwestii. Firma wb stosunku do wïaĂcicieli lub inwestorów powinna ujawniaÊ istotne informacje
pod warunkiem przestrzegania zobowiÈzañ prawnych ib ograniczeñ wynikajÈcych zb zasady konkurencji. ProwadzÈcy dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ powinni
chroniÊ ibpowiÚkszaÊ aktywa firmy, uwzglÚdniaÊ ĝÈdania, sugestie ibformalne
postanowienia wïaĂcicieli. Autorzy dokumentu zachÚcajÈ przede wszystkim
liderów biznesu do profesjonalnego ib rzetelnego zarzÈdzania projektami
gospodarczymi, by zapewniÊ uczciwe ibkonkurencyjne zyski zbpoczynionych
inwestycji. OmawiajÈc relacje firm wb stosunku do dostawców, dokument
zachÚca, aby wbswoich dziaïania dÈĝyÊ do uczciwoĂci ibprawdomównoĂci we
wszystkich dziaïaniach, wïÈczajÈc wb to politykÚ cenowÈ, licencyjnÈ ib udzielanie prawa sprzedaĝy. Kaĝda dziaïalnoĂÊ gospodarcza powinna byÊ wolna
od dziaïañ wymuszajÈcych ibniepotrzebnych roszczeñ sÈdowych. Prowadzona
transparentna dziaïalnoĂÊ gospodarcza sprzyja dïugoterminowej stabilizacji
wbrelacjach zbdostawcami stosownie do wartoĂci, jakoĂci, konkurencyjnoĂci
ib solidnoĂci. WrÚcz koniecznym warunkiem wspóïpracy zb dostawcami jest
terminowa pïatnoĂÊ. PlanujÈc projekty gospodarcze zachÚca siÚ, aby nasi
dostawcy byli poinformowani obnaszych planach. Firma powinna poszukiwaÊ,
zachÚcaÊ oraz dobieraÊ takich dostawców ibpodwykonawców, którzy zatrudniajÈc pracowników, przestrzegajÈ zasady poszanowania ludzkiej godnoĂci.
W prowadzeniu dziaïalnoĂci gospodarczej waĝnym odniesieniem sÈ nasi konkurenci. Liderzy biznesu zachÚcajÈ do promowania zasad konkurencji, która
jest korzystna dla spoïeczeñstwa ibĂrodowiska, poszanowania prawa wïasnoĂci
materialnej ibintelektualnej. Sama konkurencja tworzy wolny rynek handlu
ib inwestycji, jest takĝe wyrazem szacunku miÚdzy aktorami dziaïañ gospodarczych. Dokument potÚpia wszelkie dziaïania majÈce na celu monopolizacjÚ rynku, zdobycie przewagi konkurencyjnej ibszpiegostwo przemysïowe.
Waĝnym aspektem dziaïalnoĂci gospodarczej jest stosunek przedsiÚbiorstwa
do spoïecznoĂci lokalnej. Uczestniczy OkrÈgïego Stoïu zb Caux zachÚcajÈ
firmy do poszanowania praw czïowieka ib instytucji demokratycznych, do
wspóïpracy lokalnymi organizacjami, które przyczyniajÈ siÚ do podnoszenia poziomu zdrowia, edukacji, zamoĝnoĂci oraz bezpieczeñstwa wbmiejscu
pracy. Liderzy biznesu, prowadzÈc dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ, powinni byÊ
autentycznymi uczestnikami ĝycia wblokalnym Ărodowisku: popieraÊ lokalne
inicjatywy obcharakterze charytatywnym, edukacyjnym, kulturalnym, integracjÚ spoïecznÈ ibkulturalnÈ, promowaÊ programy ochrony ibpoprawy lokalnego
Ărodowiska naturalnego. Podmioty gospodarcze powinny uznawaÊ prawne
zobowiÈzania rzÈdów wobec spoïeczeñstwa jako caïoĂci ibwspieraÊ politykÚ
publicznÈ oraz dziaïania, które majÈ na celu promowanie ludzkiego rozwoju
poprzez harmonijne stosunki pomiÚdzy gospodarkÈ ibinnymi obszarami ĝycia
spoïecznego.
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12. Zasady CRTP wb dziaïaniu przedsiÚbiorstwa
Zasady CRTP pozwalajÈ ludziom na dokonywanie kalkulacji, aby osiÈgnÈÊ zamierzony cel. Ksztaïtowanie krÚgosïupa moralnego spoïeczeñstwa
naleĝy rozpoczÈÊ od nauczania norm, zasad postÚpowania, jakkolwiek nie
ma ĝadnej gwarancji, ĝe dziaïajÈcy wbbiznesie menadĝerowie ibprzedsiÚbiorcy
zastosujÈ te zasady wbpraktyce. Wedle zasad CRTP etyka wbkorporacji dziaïa
wb sposób hierarchiczny, schodzÈc wb dóï od mglistych ideaïów do zasad,
standardów, ku celom ibwreszcie ku dziaïaniom (rysunek 2). WartoĂci, ideaïy ib wizje wspólnego dobra powinny byÊ punktem odniesienia dla dziaïañ
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Rys. 2. Etyczny kapitalizm. ½ródïo: S. Young. (2005). Etyczny kapitalizm. Wrocïaw:
Wydawnictwo Metamorfoza, s. 81.
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firmy wbkonkretnych sytuacjach. WïaĂciciele, rada nadzorcza ibkierownictwo
wyĝszego szczebla sÈ odpowiedzialni za stosowanie ib wdroĝenie tych zasad
wbfirmie czy realizowanym projekcie. Zamierzony cel, ideaï moĝna osiÈgnÈÊ,
dochodzÈc do niego zb róĝnych stron. Jedni wb prowadzonej dziaïalnoĂci
gospodarczej bÚdÈ uznawaÊ wartoĂci religijne katolickie lub protestanckie,
inni ĂwieckÈ tradycjÚ – godnoĂci czïowieka czy nawet nauki Buddy lub
mitologiÚ japoñskÈ. Tak na poszczególnych poziomach, odpowiednio do
zakresu obowiÈzków ib zadañ, realizujemy przyjÚte zasady aĝ do poziomu
dziaïania – ostatniego, gdzie znajdujemy wyniki naszych dziaïañ. Sukcesem
firmy jest stan, gdy osiÈgniÚcia sÈ odbiciem ideaïów. Zasady CRTP moĝna
porównaÊ do dziaïania wbbiznesie opartego na zarzÈdzaniu przez cele. Nowa
ekonomia oparta na etyce, stosowanej juz wb staroĝytnoĂci, to optymalna
droga wb dziaïalnoĂci czïowieka.

13. Ekonomia wb katolickiej koncepcji
W nowej ekonomii, która promuje postÚp technologiczny, waĝnÈ kwestiÈ jest powrót ekonomii do utraconego na przeïomie wieków wymiaru
etycznego, odwoïywania siÚ do takich wartoĂci, jak wolnoĂÊ jednostki,
odpowiedzialnoĂÊ za siebie ib spoïeczeñstwo, sprawiedliwoĂÊ spoïeczna czy
dobro wspólne. Ekonomia powinna poddawaÊ ocenie wartoĂciujÈcej pewne
elementy systemu gospodarczego ibprocesu gospodarowania, abanaliza ekonomiczna powinna rozszerzyÊ swój zakres ibzawieraÊ, obok aspektów empirycznych, aspekty historyczne, spoïeczne czy kulturowe.
Zmarïy wybitny amerykañski ekonomista, przedstawiciel nurtu liberalnego, Paul A. Samuelson wbjednym zbudzielonych wywiadów wyraziï dobitnie
nastÚpujÈcy poglÈd obfunkcjonowaniu rynku: „Rynek nie ma ani serca, ani
teĝ mózgu. On czyni po prostu to, co czyni. (…) kapitalizm potrzebuje reguï
gry. NiezbÚdny jest wb nim godny zaufania system prawny” (Samuelson,
2005, s. 150). Aby rynek mógï funkcjonowaÊ poprawnie, ekonomia powinna
zostaÊ wzbogacona ob pierwiastki prawne ib etyczne.
PotrzebÚ wzbogacenia wspóïczesnej ekonomii ob aspekty etyczne postulujÈ równieĝ przedstawiciele katolickiej nauki spoïecznej (KNS). Od czasu
prekursora ib inspiratora katolickiego ruchu spoïecznego Wilhelma Emmanuela von Kettlera (Fel, 2000, s. 1367), który wb swoim nauczaniu, jako
biskup Moguncji, poddawaï krytycznej analizie problemy spoïeczne, rolÚ
wiary chrzeĂcijañskiej ib jej wpïyw na spoïeczeñstwo, ab szczególnie robotników. Jako pasterz diecezji wb dziaïaniach duszpasterskich ib nauczaniu byï
ukierunkowany na „sprawiedliwoĂÊ spoïecznÈ” (Judith, 2009, s. 116), która
póěniej staïa siÚ myĂlÈ przewodniÈ pierwszej papieskiej spoïecznej encykliki
Rerum Novarum. Tradycja papieskich encyklik (Balter, 1983, s. 984–985)
spoïecznych wyrosïa wb XIX wieku, gdy KoĂcióï zaczÈï poszukiwaÊ odpowiedzi na „kwestie spoïeczne”, ab wiÚc na pytanie ob to, jakie rozwiÈzania
problemów ekonomicznych, spoïecznych ib politycznych wywoïanych przez
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rewolucjÚ przemysïowÈ niesie zb sobÈ wiara chrzeĂcijañska. W póěniejszych
latach kolejni papieĝe podejmowali tematykÚ zwiÈzanÈ ze zmianami wynikajÈcymi zb procesów modernizacji, sekularyzacji ib globalizacji. Od czasów
papieĝa Leona XIII (od roku 1891) ibjego encykliki Rerum novarum (Judith,
2009, s. 117) KoĂcióï poprzez róĝne dokumenty kierowane do wszystkich
ludzi na caïym Ăwiecie stara siÚ interpretowaÊ wpïyw przesïania ewangelicznego na warunki spoïeczne (Judith, 2009, s. 13).
Naleĝy zaznaczyÊ, ĝe do kompetencji KoĂcioïa nie naleĝy udzielanie konkretnych instrukcji co do tego, jak praktycznie budowaÊ ustrój gospodarki
ibpracy, ale wskazywanie, by porzÈdek gospodarczy wbswym funkcjonowaniu
oprócz celów ekonomicznych uwzglÚdniaï takĝe aspekt antropologiczny.
I tak, na przykïad encyklika Rerum novarum zawiera syntetyczne ujÚcie
praw ibobowiÈzków pracownika zgodnie zbzasadami etyki katolickiej, abKonstytucja duszpasterska ob KoĂciele wb Ăwiecie wspóïczesnym ostatniego Sobór
Watykañskiego II sygnalizuje niebezpieczeñstwo pozostawienia struktury
ib biegu gospodarki wyïÈcznie technicznemu pragmatyzmowi ib organizacyjnemu racjonalizmowi. KoĂcióï wyraĝa wb sposób zdecydowany swoje zatroskanie wobec aberracji ibzagroĝeñ spoïecznych lub szkicuje obraz czïowieka
ibrolÚ ekonomii: „Podstawowym celem produkcji nie jest tylko wzrost masy
towarowej ani zysk lub zdobycie wpïywów, ale sïuĝenie czïowiekowi ib to
caïemu czïowiekowi zbuwzglÚdnieniem porzÈdku jego potrzeb materialnych
ib wymogów jego ĝycia umysïowego, moralnego, duchowego ib religijnego”
(Sobór Watykañski II, 1968, s. 592).
Niebezpieczeñstwa ib zagroĝenia, które mogÈ siÚ pojawiÊ wb procesie
postÚpu technologicznego, dostrzegï Jan Paweï II. Pisaï ob nich wb encyklikach Redemptor hominis zb roku 1979 (Jan Paweï II, 1979) ib Laborem exercens zb roku 1981. Wedïug papieĝa Polaka wspóïczesna, dobrze rozwiniÚta
gospodarka przemysïowa wbsposób zasadniczy zwiÚkszyïa ambicje iboczekiwania materialne homo sapiens, który obecnie bardziej przypomina homo
oeconomicus (Gabler Wirtschaftslexikon, 1988, s. 2430). W ten sposób ĝycie
spoïeczne czïowieka uzaleĝnione zostaïo od faktycznych, ale teĝ rzekomych
potrzeb gospodarczych, tak iĝ na dalszy plan spychane sÈ pozostaïe wartoĂci
ibcele spoïeczne niezbÚdne dla prawdziwego rozwoju caïej ludzkoĂci oraz do
godnej egzystencji spoïecznej. Papieĝ dostrzega, ĝe sama gospodarka jako
taka nie moĝe wytwarzaÊ czy przekazywaÊ wartoĂci ludzkich ibspoïecznych,
ale jej ksztaït ib funkcjonowanie ma jednak zasadniczy wpïyw na aksjologiczno-moralnÈ sprawnoĂÊ ibwraĝliwoĂÊ spoïeczeñstwa. Ta uwaga odnosi siÚ
do procesu globalizacji, który obejmuje wszystkie kraje, ibuprzemysïowione,
ibrozwijajÈce siÚ. Jan Paweï II wbencyklice Laborem exercens wyraĝa poglÈd,
ĝe „Czïowiek jest celem iběródïem procesu ekonomicznego nie tylko wbtym
znaczeniu, ĝe otrzymuje wb procesie gospodarczym, sprawiedliwÈ ib naleĝnÈ
mu zapïatÚ lub kapitaïowÈ rentÚ, lecz równieĝ wbtym sensie, iĝ wbjego trakcie pozostaje, ab nawet bardziej staje siÚ czïowiekiem” (Jan Paweï II, 1995,
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s.b100). Czïowiek wbprocesach pracy ibgospodarczych nie moĝe zatraciÊ istoty
swojej osobowoĂci uksztaïtowanej przez EwangeliÚ. „Praca ludzka”, wedïug
Soboru Watykañskiego II, „która polega na tworzeniu ib wymianie nowych
dóbr lub na Ăwiadczeniu usïug gospodarczych, góruje nad innymi elementami
ĝycia gospodarczego, poniewaĝ te majÈ jedynie charakter narzÚdzi” (Sobór
Watykañski, 1968, s. 595).
NastÚpca Jana Pawïa II papieĝ Benedykt XVI wbswojej encyklice poĂwiÚconej sprawom gospodarczym Caritas in veritate podkreĂlaï, ĝe: „Ekonomia bowiem potrzebuje etyki dla swojego poprawnego funkcjonowania;
nie jakiejkolwiek etyki, lecz etyki przyjaznej osobie” (Benedykt XVI, 2009,
s.b93). Dla biskupa Rzymu kaĝda decyzja ekonomiczna ma swoje implikacje
obcharakterze moralnym. Benedykt XVI pisze wrÚcz obkoniecznoĂci humanizacji rynku ib spoïeczeñstwa, gdyĝ bez wewnÚtrznych form solidarnoĂci
ibwzajemnego zaufania rynek nie moĝe wypeïniÊ swojej ekonomicznej funkcji.
Papieĝ widzi potrzebÚ istnienia inicjatyw religijnych ibĂwieckich, by dziaïalnoĂÊ ekonomiczna mogïa byÊ realizowana przez podmioty, które wbsposób
wolny chciaïyby ksztaïtowaÊ swojÈ dziaïalnoĂÊ wbĂwietle zasad odmiennych
od czystego zysku, nie rezygnujÈc przy tym zb wytwarzania wartoĂci ekonomicznej. W podjÚtych przez niego rozwaĝaniach pojawia siÚ teĝ problem
odpowiedzialnoĂci jednostki ludzkiej za siebie ib spoïeczeñstwo oraz odpowiedzialnoĂÊ spoïeczna przedsiÚbiorstwa. W tym kontekĂcie odwoïuje siÚ on
równieĝ do poczucia odpowiedzialnoĂci spoïeczeñstwa za stan Ărodowiska
naturalnego, zb podkreĂleniem, ĝe natura nie jest waĝniejsza od czïowieka
(Benedykt XVI, 2009, s. 96).

14. Zakoñczenie
Nowa ekonomia moĝe staÊ siÚ dla spoïeczeñstwa ibgospodarki tak samo
waĝnym czynnikiem przemiany, jak kiedyĂ silnik parowy. Przeobraĝenia
zachodzÈce wb zwiÈzku zb rozwojem technologii cyfrowych stanÈ siÚ ěródïem daleko idÈcych korzyĂci, zapewniajÈc ludziom wiÚkszy wybór, abnawet
wiÚkszÈ wolnoĂÊ. Na skutek e-ekonomii, abwiÚc przeistoczenia wbbity, które
mogÚ byÊ przechowywane wbkomputerze ibprzesyïane za poĂrednictwem sieci,
powstaje Ăwiat, który rzÈdzi siÚ innymi reguïami gospodarczymi, wb którym
miejsce niedoboru zajmuje nadmiar. Twórcy zasad CRTP to wysokiej klasy
specjaliĂci ib ich propozycje sÈ konkretnymi rozwiÈzaniami uwzglÚdniajÈcymi etyczne wartoĂci wb dziaïalnoĂci gospodarczej czïowieka. Natomiast
dokumenty spoïecznej nauki KoĂcioïa ukazujÈ czïowieka wb jego caïoĂciowym obrazie ĝycia, abszczególnie wbsferze gospodarczej, proponujÈ wartoĂci
ibzasady, bez których sprawiedliwoĂÊ spoïeczna, odpowiedzialnoĂÊ czy dobro
wspólne sÈ pustymi sïowami. Oba obszary – zarówno CRTP, jak ib KNS –
podkreĂlajÈ, ĝe wbrozwoju ekonomicznym zarówno na pïaszczyěnie krajowej,
jak ib wb realiach procesów globalizacyjnych Ăwiata nie moĝna zagubiÊ pod-
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stawowego celu, jakim jest dobro czïowieka ib dobro ludzkiej spoïecznoĂci,
definiowane jako dobro wspólne, niezaleĝne od wszelkich partykularyzmów.
Integralna wizja czïowieka wbnowej ekonomii powinna uwzglÚdniaÊ ibpoïoĝyÊ
wiÚkszy nacisk wbobszarze aksjologicznym na wartoĂci ksztaïtujÈce czïowieka
wedïug zapomnianego hasïa E. Fromma „wiÚcej byÊ niĝ mieÊ” (Gilovich,
2017). Kryzysy, które wybuchïy wbostatnich latach, powinny zobowiÈzaÊ nas
do ponownego przemyĂlenia drogi rozwoju caïej gospodarki, do przyjÚcia
nowych reguï ib znalezienia nowych form zaangaĝowania, do korzystania
zb pozytywnych doĂwiadczeñ ib odrzucenia negatywnych. Kaĝdy kryzys jest
okazjÈ do ponownego poznania bïÚdów ib tworzenia nowych projektów
(Benedykt XVI, s. 2009, s. 45).

Przypisy
1

Dzielimy je na dwie szerokie kategorie. Pierwsza zawiera ekspresywne media spoïecznoĂciowe, takie jak blogi, Twitter, YouTube, Facebook, portale, na których dzielimy
siÚ zb innymi wïasnymi zdjÚciami. Druga kategoria to kooperacyjne media spoïecznoĂciowe, np. Wikipedia.

2

Twitter pozwala uĝytkownikom na publikowanie wiadomoĂci (tweetów) ob wielkoĂci
do 140 znaków. Uĝytkownicy mogÈ zb ïatwoĂciÈ wysyïaÊ wiadomoĂci zb przenoĂnych
urzÈdzeñ, takich jak iPhone lub Blackberry.

3

Wolne oprogramowanie (free software) – termin okreĂlajÈcy oprogramowanie, które
moĝe byÊ uruchamiane, kopiowane, rozpowszechniane, analizowane oraz zmieniane
ib poprawiane przez uĝytkowników Internetu.

4

Zob. http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Lista_wersji_j%C4%99zykowych. Polska wersja jÚzykowa jest podobno drugim najbogatszym hasïowo wariantem encyklopedii.

5

Procter & Gamble Co. – globalna grupa kapitaïowa majÈca swojÈ siedzibÚ wb Cincinnati, wb USA. Wytwarza dobra konsumpcyjne, gïównie kosmetyki ib Ărodki
higieny osobistej. Jej wartoĂÊ szacuje siÚ na okoïo 63,1 mld USD, co czyni jÈ
jednym zb najwiÚkszych przedsiÚbiorstw Ăwiata. W roku 2010 zatrudniaïa 127 tys.
pracowników.

6

Rozgwiazdy (Asteroidea) – gromada morskich drapieĝników zbtypu szkarïupni (Echinodermata). SÈ to wolno ĝyjÈce zwierzÚta obwyraěnie gwiaědzistej budowie oraz ogromnej
róĝnorodnoĂci barw, ksztaïtów ib rozmiarów.

7

Autorka zainspirowaïa miliony ludzi ksiÈĝkÈ ob kreatywnym ĝyciu. Wedïug motta
„Nigdy nie jest za póěno, aby zaczÈÊ od nowa” populacja ludzi wb podeszïym wieku,
która gdy ma wiÚcej czasu, aby byÊ kreatywna, czÚsto niechÚtnie podchodzi do
procesu twórczego. Cameron pokazuje czytelnikom, ĝe emerytura moĝe wb rzeczywistoĂci byÊ najbardziej bogatym, speïnionym ib twórczym okresem ĝycia kaĝdego
czïowieka.

8

Gartner – zaïoĝona wb1979 roku wbStanach Zjednoczonych firma analityczno-doradcza specjalizujÈca siÚ wbzagadnieniach strategicznego wykorzystania technologii oraz
zarzÈdzania technologiami. Firma dziaïa obecnie wb 80 krajach, zatrudnia 4000 pracowników, wb tym 1200 analityków ib konsultantów.

9

Mieczysïaw Albert Maria KrÈpiec OP (ur. 25 maja 1921 r. wb Berezowicy Maïej,
zm. 8 maja 2008 r. wb Lublinie) – polski duchowny katolicki, dominikanin, filozof,
tomista, teolog, humanista, wieloletni rektor ib profesor Katolickiego Uniwersytetu
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Lubelskiego, wspóïtwórca lubelskiej szkoïy filozoficznej, inicjator wydawania ib przewodniczÈcy komitetu naukowego Powszechnej Encyklopedii Filozofii (http://www.
ptta.pl/krapiec, 02.11.2017).
10

WiÚcej na temat historii Hotelu Caux-Palace: http://www.caux.ch/de/geschichte-deskonferenzzentrums (04.11.2017).
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