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LIBERALIZM GOSPODARCZY W OPINII  
WSPÓŁCZESNYCH BADACZY FRANCUSKICH

(Streszczenie)

Kryzysy ekonomiczne w latach 1991–1992 i w 1997–1998, a zwłaszcza kryzys w 2008 roku 
sprowokowały ekonomistów i polityków do refleksji na temat rynku i roli państwa w gospodarce. 
Coraz częściej podważano wiarę w liberalny rynek. Niektórzy ekonomiści opowiadają się za roz-
szerzeniem interwencjonizmu państwowego. Inni zaś twierdzą, że państwo psuje gospodarkę, bo 
rządzi polityka, a nie ekonomiczna wiedza.

Kryzysy ekonomiczne, nasilająca się globalizacja w gospodarce światowej oraz zagrożenia 
ekologiczne sprawiły, że w pierwszej dekadzie XXI w. duże zainteresowanie problematyką współ-
czesnego liberalizmu przejawiało francuskie środowisko naukowe. Interesujący punkt widzenia na 
tę kwestię przedstawił filozof Jean Claude Micheà. Główną jego tezę można streścić następująco. 
Liberalizm współczesny powinien być jednością, łączącą liberalizm ekonomiczny z osiągnięciami 
kultury i historii oraz z elementami religii. Czynnikiem centralnym, według niego, powinien być 
liberalizm ekonomiczny.

Odmienne stanowisko prezentują profesorowie ekonomii Morice Niveau i Yves Crozet. Kry-
tykują oni wolny rynek jako niesprawiedliwy społecznie. Inni autorzy francuscy, tacy jak Andrè 
Gauthier i Odile Castel, bardzo krytycznie odnoszą się do liberalnej globalizacji. Z kolei Yves 
Carsalade jest zwolennikiem interwencjonizmu państwowego, a Philippe Norel wskazuje na wolny 
rynek jako główny czynnik rozwoju gospodarczego.

Słowa kluczowe: liberalizm; kapitalizm; wolny rynek; interwencjonizm państwowy; kryzys 
ekonomiczny; globalizacja

1. Wstęp

Pogłębiające się od trzydziestu lat nierówności dochodowe wśród mieszkańców 
naszego globu wywołały ożywioną dyskusję w środowisku ekonomistów co do 
skuteczności doktryn ekonomicznych. Wielu z nich uważa, iż dawne straciły ak-
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tualność, a nowych nie sformułowano. Krytykuje się teorię ekonomii, zwłaszcza 
neoliberalny kapitalizm, który działa znakomicie w podręczniku, ale nie sprawdza 
się w realnych procesach gospodarczych. Wycofywanie się państwa z gospodarki 
powoduje, że nie ma mechanizmów korygujących wolny rynek. Przedsiębiorcy 
i część społeczeństw uważają, iż państwo okrada biznes i obywateli. Z jednej 
strony twierdzi się, że wydatki publiczne obciążają budżet, a drugiej – narzeka 
się na częste zamykanie szkół, niedoinwestowanie nauki czy kultury.

Cenione są na ogół liberalne wolności funkcjonujące pod kontrolą prawa. 
Nie zawsze jednak zdajemy sobie sprawę, że demokracja i liberalizm zmierzają 
w kierunkach odmiennych, a często przeciwnych. Państwo demokratyczne działa 
w interesie wspólnoty, liberalizm zaś – w obronie daleko posuniętego indywidu-
alizmu. W praktyce realizuje się najczęściej minimum demokratyczno-liberalne, 
które sprowadza się głównie do sprawnej administracji bezpieczeństwa socjal-
nego. Wartości liberalne i demokratyczne można pogodzić. Zależy to jednak 
w dużej mierze od poziomu intelektualnego ludzi. Kształtowanie racjonalnych 
postaw jest ważnym zadaniem dla ekonomistów, politologów i publicystów. 
Celem niniejszego artykułu jest wzbogacenie wiedzy na ten temat.

2. Od afirmacji do krytyki liberalizmu

Na początku lat 70. kumulacja negatywnych procesów gospodarczych doprowa-
dziła do zahamowania w 1974 roku tempa wzrostu gospodarczego we wszyst-
kich uprzemysłowionych krajach kapitalistycznych, a później również w bloku 
socjalistycznym. Po raz pierwszy w powojennych dziejach wystąpił tzw. wzrost 
ujemny, czyli absolutne obniżenie PKB w stosunku do roku poprzedniego1.

W szybkim tempie rosła inflacja i bezrobocie. Pojawiło się zjawisko określa-
ne mianem stagflacji, czyli jednoczesnego występowania przejawów stagnacji 
i inflacji. Przezwyciężenie tych negatywnych tendencji nie było sprawą prostą, 
bowiem keynesowskie metody pobudzania koniunktury, tj. powiększanie stru-
mieni kredytu i pieniądza, przyśpieszały tempo inflacji. Poszczególne rządy 
zaczęły ograniczać zakres ingerencji państwa w gospodarkę. Następował zwrot 
w kierunku tendencji liberalnych i wolnego rynku. Coraz większy wpływ na 
politykę gospodarczą miały poglądy zwolenników współczesnego leseferyzmu, 
Friedrycha A. von Hayeka i Miltona Friedmana. Występowali oni w obronie za-
sad wolnego rynku, domagali się ograniczenia roli związków zawodowych oraz 

1 D.H. Aldcroft, The European Economy 1914–1990, Routledge Taylor Francis Group, London 
1993, s. 198–201.
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zwiększenia swobody działania prywatnych przedsiębiorstw i poszczególnych 
obywateli. Hayek krytykował keynesowską politykę pełnego zatrudnienia, uwa-
żając, że prowadzi ona do przyśpieszenia inflacji, większego bezrobocia, niszczy 
gospodarkę rynkową i uzależnia jednostkę od państwa2.

M. Friedman i F.A. Hayek za główną wartość w stosunkach społecznych uważali 
ideę wolności – jednostki i gospodarki. Kluczowym pojęciem w ich twórczości jest 
wolność ekonomiczna, która pozwala na wprowadzenie porządku społecznego, w któ-
rym wolność jednostki może być urzeczywistniona w możliwie największym stopniu3.

Kryzysy ekonomiczne w latach 1991–1992 i w 1997–1998 prowokowały 
ekonomistów i polityków do refleksji na temat rynku i roli państwa w gospodarce. 
George Soros bardzo krytycznie i, jak się wydaje, przesadnie wypowiedział się 
o rynku i ideologii liberalnej. Soros uważał, że „ekstremizm rynku tworzy dzisiaj, 
dla wolnego społeczeństwa, zagrożenie dużo bardziej poważne niż wszystkie 
ideologie totalitarne… Tym razem niebezpieczeństwa nie stwarza komunizm, lecz 
ekstremistyczny liberalizm”4.

Henry Kissinger, sekretarz stanu za prezydentury Richarda Nixona, napisał 
w „Le Monde”: 

Kapitalizm rynkowy pozostaje najlepszym motorem wzrostu ekonomicznego i wysokiego 
generalnie poziomu życia. Jednakże, jak arogancki kapitalizm laissez-faire pozwolił na wy-
klucie się marksizmu w XIX w., globalizacja ślepa lat 90. mogłaby wywołać przywrócenie 
takiej samej wolności rynkom finansowym5.

Kryzys, który wybuchł w 2008 roku, dosłownie wstrząsnął gospodarką ca-
łego świata. Dał on asumpt do burzliwej dyskusji w środowisku ekonomistów. 
Niekwestionowany autorytet współczesnej ekonomii, Joseph Stiglitz, zwrócił 
uwagę, że ekonomiści stracili kontakt z rzeczywistością i opowiedział się za 
budową nowej ekonomii6. Totalnej krytyce poddano rynki finansowe7.

2 F. Hayek, The Constitution of Liberty, The University of Chicago Press, Chicago 1960; M. Fried-
man, Capitalism and Freedom, University of Chicago Press, Chicago 1962; J. Skodlarski, 
R. Matera, Gospodarka światowa. Geneza i rozwój, PWN, Warszawa 2004.

3 Więcej na temat poglądów Hayeka i Friedmana: J. Godłów-Legiędź, Doktryna społeczno-eko-
nomiczna Friedricha von Hayeka, PWN, Warszawa 1992; M. Belka, Doktryna ekonomiczno-
-społeczna Miltona Friedmana, PWN, Warszawa 1986.

4 G. Soros, La crise du capitalisme mondial, Plon, Paris 1998, s. 7.
5 „Le Monde”, 15.10.1998 r., cyt. za: J. Skodlarski, Historia gospodarcza, PWN, Warszawa 

2012, s. 511.
6 Debata 17 ekonomicznych noblistów i 359 najzdolniejszych młodych ekonomistów świata, sierpień 

2011 r. Podaję za: J. Żakowski, Noga w chmurach, „Polityka” 2011, nr 36 (2823), s. 21–22.
7 Joseph Vogl, profesor Uniwersytetu Humbolta w Berlinie, stwierdził, że lobbyści z Wall Street 

doprowadzili do tego, że zniesiono praktycznie wszystkie regulacje i ograniczenia na rynku 
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Coraz częściej podważano wiarę w liberalny rynek. Niektórzy ekonomiści 
opowiadają się za rozszerzeniem interwencjonizmu państwowego. Inni zaś, 
m.in. Edward Prescott, twierdzą, że państwo psuje gospodarkę, bo rządzi po-
lityka, a nie ekonomiczna wiedza. Podobnego zdania jest Leszek Balcerowicz. 
Są i tacy, jak światowej sławy ekonomista Nouriel Roubini, którzy odwołują się 
do podstawowych zasad praw ekonomicznych, ogłoszonych w tomie I Kapitału 
Karola Marksa8.

Dyskusję na temat liberalizmu pobudziły w dużej mierze upadek komuni-
zmu i transformacja gospodarcza w krajach postkomunistycznych. Powrót do 
wolnego rynku okazał się procesem trudnym, okupionym poważnymi kosztami 
społecznymi.

Po 25 latach gospodarki rynkowej pogłębiły się nierówności społeczne w kra-
jach byłego bloku sowieckiego. Dało to asumpt do krytyki liberalizmu. Marcin 
Król ogłosił w „Gazecie Wyborczej” klęskę liberalizmu w Polsce9. Według tego 
autora jednostki nie mogą dysponować pełną wolnością, aby zaspokoić chciwość. 
Apeluje on o odbudowanie wspólnoty, która będzie zdolna do stałego poprawiania 
obecnego stanu świata.

Wypowiedź ta nie pozostała bez echa. Z Marcinem Królem polemizował 
Andrzej Jajszczyk, argumentując, że bez liberalnego skoku nie byłoby polskiej 
modernizacji. Jako następny głos zabrał Tadeusz Sławek, który uznał, że propo-
zycja M. Króla ma przede wszystkim charakter etyczny i wynika z krytycznej 
oceny mocno naderwanej więzi między rozumem a władzą10. Z kolei redaktorzy 
„Kultury Liberalnej”, broniąc liberalizmu, opowiadają się za reformowaniem tej 
idei11. Zwrócili się do intelektualistów, aby uświadamiali oni klasie politycznej 
wagę różnorodności i niepokorności w działaniu obywatelskim. Wolny wybór 
jednostki może oznaczać wybór działania dla innych obywateli.

Piszą, iż „być może nierówności są dopuszczalne, jeśli wiążą się z propozy-
cjami i urzędami otwartymi dla wszystkich na warunkach autentycznej równości 
szans”12. Ten punkt widzenia jest zbieżny ze stanowiskiem L. Balcerowicza, 

kapitałowym. Otworzyło to drogę wszelkim spekulacjom (J. Vogl, Widmo kapitału, cyt. za: 
idem, Rynek nie jest bogiem, „Gazeta Wyborcza”, 3–4.09.2011 r.

 8 Idem, Marks w płaszczu od Prady, „Gazeta Wyborcza”, 3–4.09.2011 r., s. 19.
 9 Marcin Król [wywiad], Byliśmy głupi, rozmawiał G. Sroczyński, „Gazeta Wyborcza”,  

15–16.02.2014 r.
10 T. Sławek, Co nam powiedział Marcin Król, „Gazeta Wyborcza”, 22–23.02.2014 r.
11 Redaktorzy „Kultury Liberalnej”: G. Brzozowski, J. Kuisz, P. Kieżun, Ł. Pawłowski. K. Szu-

lecki, K. Wigura, „Gazeta Wyborcza”, 1–2.03.2014 r.
12 Ibidem.
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który twierdzi, że szeroki zakres wolności gospodarczej ogranicza do minimum 
nepotyzm i w ten sposób sprzyja równości szans13.

3. Liberalizm w opinii badaczy francuskich

Nasilająca się globalizacja w gospodarce światowej, kryzysy ekonomiczne oraz 
zagrożenia ekologiczne sprawiły, że w pierwszej dekadzie XXI wieku duże za-
interesowanie problematyką współczesnego liberalizmu przejawiało francuskie 
środowisko naukowe. Interesujący punkt widzenia na tę kwestię przedstawił 
filozof Jean Claude Michéa14.

Główną tezę J.C. Michéa można streścić następująco. Współczesny liberalizm 
powinien być jednością, łączącą liberalizm ekonomiczny z osiągnięciami kultury 
i historii oraz z elementami religii. Tak rozumiany system umożliwi uzdrowienie 
trudnej rzeczywistości i pomoże ludzkości przeciwstawić się „szalonej” ideologii 
(miał na myśli zapewne terroryzm), a przede wszystkim będzie w stanie wpłynąć 
na lepsze zaspokojenie potrzeb społecznych.

Za czynnik centralny uważa J.C. Michéa liberalizm ekonomiczny. Jego sku-
teczność widzi tylko wówczas, kiedy będzie on funkcjonował nie jako komponent, 
ale w jedności z polityką, kulturą i religią. Gospodarka liberalna w tym wydaniu 
będzie „sercem” modernizacji, zapewni uniwersalną ekspansję rynku i wzrost 
produkcji materialnej. Stanie się siłą napędową stymulującą postęp i globalizację; 
wyeliminuje tradycyjną mentalność państwa narodowego.

Liberalizm kulturalny tworzy właściwy klimat (ducha) i jest naturalnym 
składnikiem liberalizmu ekonomicznego. Jest on w stanie rozwiać głęboki pe-
symizm i zastąpić go optymizmem i entuzjazmem oraz pobudzić zdolność ludzi 
do umoralniania się15.

Michéa opowiada się za dualizmem wewnętrznym myśli liberalnej, tj. za 
samodzielną lewicą i samodzielną prawicą. Wyraża przekonanie, iż fundamen-
talne zasady liberalizmu (prawa, ograniczenia władzy, rozdział społeczeństwa 
i państwa) mogą być realizowane w różny sposób. Sfera ekonomiczna (rynek) 
i tradycyjne prawa opierają się na ideologii prawicowej, a w dziedzinie kultury 
jest także miejsce dla lewicy. Logika liberalizmu musi uwzględniać, jako orygi-
nalną jedność, lewicę i prawicę. Przestrzega przy tym przed konserwatyzmem, 

13 L. Balcerowicz, Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów, w: Odkrywając wolność, 
Zysk i S-ka, Poznań 2012, s. 31–32.

14 J.C. Michéa, L’empire du moindre mal. Esai sur la civilisation libérele, Climats, Paris 2007.
15 Ibidem, s. 14–16.
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który jest wrogiem zarówno prawicy, jak i lewicy. We współczesnym liberalizmie 
chciałby więcej socjalizmu. Docenia dorobek Marksa, cytuje także Engelsa16.

Michéa zastanawia się jak pogodzić logikę liberalizmu z prawami rynku 
i egoistycznymi interesami człowieka. Nie jest to zadanie łatwe. Wymusza ono: 
kreowanie „nowego człowieka”, tworzenie odpowiednich norm społecznych 
i czujność przed konformizmem.

W końcowej części pracy autor próbuje wskazać drogę wyjścia z tej trudnej 
sytuacji. Uważa on, że jedynym racjonalnym rozwiązaniem jest integralny libera-
lizm, osadzony na bogatym dorobku historycznym, w połączeniu z pobudzeniem 
moralności i optymizmu społecznego. Taki projekt będzie – jego zdaniem – sta-
nowić pewną bazę realistyczną, umożliwiającą skuteczne działanie.

Michéa nie twierdzi, że nakreślona wizja liberalizmu integralnego jest 
systemem doskonałym. Sądzi jednak, iż ideologia musi być kompromisem, ro-
zumianym jako polityka mniejszego zła. Jest to jego konkluzja końcowa, która 
znalazła swój wyraz w tytule książki.

Charakterystyczne, że J.C. Michéa nie analizuje poglądów F.A. Hayeka. Na-
suwa się pytanie: dlaczego? Odpowiedź znajdziemy w warstwie merytorycznej 
koncepcji laureata nagrody Nobla. Otóż hayekowska koncepcja wolności w wielu 
punktach zbliża się do konserwatywnej wizji społeczeństwa, przeciwstawia się 
zdecydowanie ideologii państwa dobrobytu, interwencjonizmowi państwowemu 
oraz gospodarce socjalistycznej. Teoria Hayeka stanowi zwarty, logiczny system 
ekonomiczno-społeczny17. Tymczasem J.C. Michéa prezentuje nader eklektyczny 
liberalizm. Nic też dziwnego, że pomija dorobek F.A. Hayeka, który po prostu nie 
pasował do jego rozważań.

Przesłanie francuskiego filozofa jest jasne: obrona wolności i własności wy-
maga obecnie ładu społecznego opartego na głębszych podstawach niż poszcze-
gólne systemy polityczne. Konieczne jest zatem, aby liberałowie uwzględniali 
wagę tradycji, wartości religii oraz funkcji moralnych konserwatyzmu.

Leszek Kołakowski próbował niegdyś wskazać jak można być „socjalistą-
-konserwatystą-liberałem”. Jego wypowiedź była wówczas anachroniczna. Dzisiaj 
skłania ona do refleksji.

Odmienne stanowisko prezentują profesorowie ekonomii – Morice Niveau 
i Yves Crozet. Doszli oni do wniosku, że wolność ekonomiczna i dyktatura prole-
tariatu były tak samo dotkliwe dla egzystencji robotników. Środki na konsumpcję 
i inwestycje w systemie kapitalistycznym determinują mechanizmy wolnego ryn-

16 Cytuje m.in. Manifest komunistyczny (s. 63 i 106) i List do Czerwonego (s. 208).
17 J. Godłów-Legiędź, Doktryna…, s. 62–68.
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ku, a w systemie kolektywnym dzieli je państwo. M. Niveau i Y. Crozet konstatują, 
że „kolektywizm” dysponuje środkami alokacji dochodu narodowego bardziej 
sprawiedliwymi niż wolny rynek. Co więcej, twierdzą, iż komunizm „poświęcił” 
niedostatek pierwszych generacji, aby odczuwały zadowolenie z jego efektów 
generacje przyszłe18. Opinie te nie wymagają komentarza. Wypada zaznaczyć 
tylko, znajdujemy je w pracy, która ukazała się w 2008 roku i jest przeznaczona 
dla studentów ekonomii stosowanej.

M. Niveau i Y. Crozet nie są jednak konsekwentni w ocenie gospodarki ryn-
kowej. Na dalszych kartach książki wyrazili oni przekonanie, że fenomen wzrostu 
ekonomicznego w nowym wymiarze jest dostatecznie silny, aby zmieniać na lepsze 
życie miliardów ludzi. Wzrost jest wprawdzie nieregularny w czasie i nierówny 
w udziale poszczególnych obszarów, ale jest w stanie wyżywić w końcu XXI wieku 
8–10 mld mieszkańców naszego globu. Badacze ci uważają, że jeśli obecne ten-
dencje utrzymają się, to teoria demograficzna Thomasa Malthusa nie spełni się19.

Autorzy francuscy bardzo krytycznie odnoszą się do liberalnej globalizacji. 
André Gauthier pisze, że przedstawiciele korporacji głoszą ultraliberalizm, oparty 
wyłącznie na logice korzyści, hegemonii finansowej i gromadzeniu kapitałów, 
co prowadzi do redukcji zatrudnienia i płac. W rezultacie bogacą się państwa 
bogate, a przede wszystkim Stany Zjednoczone. W rezultacie pogłębia się 
przepaść między państwami bogatymi a biednymi. Rośnie ubóstwo, odżywają 
ekstremizmy religijne i narodowe, świat nie może poradzić sobie z terroryzmem 
oraz dewastacją środowiska naturalnego20.

Ocena globalizacji Odile Castela brzmi w podobnym tonie. Pisze on, że glo-
balizacja gospodarki spowodowała przejście z konkurencji międzynarodowej do 
konkurencji systemowej. Uczestniczą w niej firmy, państwa uprzemysłowione 
i instytucje organizacji multilateralnych. Gros dochodów przepływa do triady, tj. 
Stanów Zjednoczonych, Japonii i Europy. Triada koncentruje aktualnie większość 
środków finansowych, naukowych i najnowszych technologii. USA jako jedyne 
mają status supermocarstwa. Zdaniem autora globalizacja liberalna kieruje nasz 
glob ku ultraimperializmowi21.

Castel bierze także pod uwagę, że światem może „rządzić” triada: Stany 
Zjednoczone – Chiny – Indie. Zastanawia się również nad przyszłą rolą Unii 

18 M. Niveau, Y. Crozet, Histoire des faits économique contemporains, Quadrige, Press Univer-
sitaires de France, Paris 2008, s. 164.

19 Ibidem, s. 510 i nn.
20 A. Gauthier, D’une mondialisation àl’autre historie économique et social du monde depuis le 

début du XXe siècle, Bréal 2009, s. 187–229.
21 O. Castel, Histoire des faites économique. La dynamique de l’economie mondiale du XVe siècle 
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Europejskiej i Rosji. Autor zwraca uwagę na liczne zagrożenia komplikujące 
funkcjonowanie gospodarki globalnej. Ekonomia rynkowa oddziałuje destrukcyj-
nie na nasze środowisko naturalne. Mieszkaniec państw rozwiniętych konsumuje 
80 razy więcej energii niż osoba w krajach Trzeciego Świata. Jeśli mieszkańcy 
całej Ziemi będą zużywali tyle samo energii co państwa rozwinięte, to trzeba 
byłoby 6 planet o wielkości Ziemi, aby zaspokoić ich potrzeby. Zatem jeśli 
utrzyma się rytm rozwoju Chin i Indii, system kapitalistyczny stanie pod ścianą. 
Inwestycje niezagrażające środowisku są z kolei bardzo kosztowne i wpływają 
na zwiększenie kosztów obciążających konsumentów22.

Autor dochodzi do wniosku, że szansą dla świata jest zmodyfikowanie 
systemu kapitalistycznego. Nie zaleca jego zmiany, ponieważ: „kapitalizm jest 
narodowy i światowy, prywatny i państwowy, konkurencyjny i monopolistycz-
ny. On pozostanie aż do naszych dni”. Przeprowadzenie reform naprawczych 
wymaga głębokich zmian mentalności społeczeństw. Castel proponuje alterna-
tywny model kapitalistycznego systemu gospodarki światowej. Model ten miałby 
uwolnić nową aktywność ekonomiczną, opartą na solidarności obywatelskiej. 
Podejmowane działania środowiskowe i lokalne prowadziłyby do zacieśnienia 
więzi między ludźmi, należącymi najczęściej do takich samych grup społecznych 
bądź socjalnych. Przybrać one mogą formę stowarzyszeń, związków i towarzystw. 
Szczególną rolę powinny odgrywać towarzystwa bezrobotnych, stowarzyszenia 
dla rozwoju inicjatyw ekonomicznych i organizacje kredytowe. Już obecnie 
funkcjonują grupy komunalne w Wielkiej Brytanii, kooperatywy solidarności 
socjalnej we Włoszech, stowarzyszenia samopomocowe we Francji. Na Połu-
dniu popularne są przedsięwzięcia o charakterze rodzinnym i plemiennym oraz 
organizacje mikrokredytowe. Określa się je mianem „ekonomii ludowej”. Te 
inicjatywy już dziś przynoszą poprawę warunków życia milionom ludzi23.

Książka O. Castele’a pobudza do przemyśleń i refleksji. Powinna stać się 
obiektem zainteresowania historyków, ekonomistów i politologów. 

Yves Carsalade, zajmujący się badaniami dotyczącymi stosowania inter-
wencjonizmu państwowego, neguje korzyści, jakie rzekomo niesie korzystanie 
z teorii liberalnej. Jest zwolennikiem interwencjonizmu, ale uważa, że centralne 
instytucje państwowe nie radzą sobie z zabezpieczeniem socjalnym i regulacją 
rynku. Jego zdaniem jest konieczna koordynacja polityki ekonomicznej, opartej 
na solidarności międzynarodowej. Jej urzeczywistnieniu staje na przeszkodzie 

22 Ibidem, s. 184–187. Zob też: J.M. Siroën, L’Économie mondiale: Anciennes hégémonies, 
nouvelles puisances, Armand Colin, Paris 1993.

23 Ibidem, s. 299–301.
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pozycja państw dominujących. Stany Zjednoczone pilnują interesów supermo-
carstwa w świecie, w Europie zaś Niemcy korzystają z przewagi ekonomicznej 
nad pozostałymi krajami. Uważa on, że w gospodarce światowej nie ma instytucji 
regulujących, a przeciwnie – obecny mechanizm powiększa trudności przyspa-
rzane przez wiele państw.

Uzdrowienia sytuacji społecznej autor upatruje w rozwoju dwu kierunków 
działalności: 1) postępie legislacji socjalnej, 2) utworzeniu „alokacji uniwersal-
nej”, przeznaczonej do zaspokojenia najbardziej elementarnych potrzeb. Admini-
stracja „alokacji” czuwałaby nad jej funkcjonowaniem i gromadzeniem środków 
finansowych. Podatek na „dochód uniwersalny” byłby tworzony wspólnie ze 
„środków każdego źródła”. Y. Carsalade nie wyjaśnia jednak jakie „źródła” ma 
na uwadze. Stwierdza natomiast, że droga do osiągnięcia tego celu jest trudna. 
Nowe rozwiązania wymagają bowiem akceptacji politycznej, koniecznej do 
zapewnienia środków, które nie będą symboliczne24.

Koncepcja powyższa ma charakter utopijny. Nie jest też nowa. Ideę „alokacji 
uniwersalnej” propagował dwa wieki wcześniej Tomasz Paine. Liczył on, że znie-
sienie własności prywatnej pozwoli na zgromadzenie odpowiednich dochodów, 
które zniwelują nierówności społeczne25.

Philippe Norel, profesor ekonomii na Uniwersytecie w Poitiers, analizując 
źródła potęgi gospodarczej państw Zachodu, wskazuje na wolny rynek jako 
główny czynnik rozwoju. Prezentuje jego zalety, ale także wady, które prowadzą 
do interwencji państwa. Stwierdza, że władza państwowa z jednej strony dzia-
łała w interesie inicjatywy prywatnej, a z drugiej – regulowała i racjonalizowała 
gospodarkę. Rynek bowiem zaniedbuje – w jego przekonaniu – edukację, bez-
pieczeństwo pracy, jakość sprzedaży i gospodarkę komunalną. Państwo powinno 
służyć rynkowi w powściąganiu negatywnych tendencji26.

4. Uwagi końcowe

Współczesna ekonomia, mimo stosowania matematyki i modeli ekonometrycz-
nych, nie jest w stanie regulować realnych procesów gospodarczych. Liberalny 
rynek pogłębia nierówności społeczne. Globalizacja, która wpisuje się w neolibe-
ralizm, wyraźnie wzmogła pogoń za zyskiem. Nasila się w związku z tym krytyka 

24 Y. Carsalade, Les grandes étapes de l’histoire économique, Édition de l’École politechnique, 
Paris 2004, s. 383 i 298–299.

25 M. Żywczyński, Historia powszechna, 1789–1870, PWN, Warszawa 1990, s. 63.
26 P. Norel, L’histoire économique global, Editions du Seuil, Paris 2004, s. 151–173.
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liberalizmu, utożsamianego najczęściej z wolnym rynkiem i ograniczeniem roli 
państwa. Celują w niej badacze francuscy, którzy – krytykując – domagają się 
reformowania gospodarki rynkowej i wzbogacania doktryny liberalnej. Zalecają 
korzystanie z różnych koncepcji i poglądów oraz przeciwstawianie się ekstremal-
nym ideologiom. Obecny ład gospodarczo-społeczny w świecie wymaga, aby 
nauka ekonomii uwzględniała uwarunkowania społeczne, kulturowe i wartości 
moralne. Jej skuteczność będzie większa, jeśli uda się zmienić świadomość ludzi 
odpowiedzialnych za sferę polityki i biznesu.
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Janusz SkodLarSki

ECONOMIC LIBERALISM IN THE OPINION OF CONTEMPORARY FRENCH SCIENTIFIC MILIEU

( S u m m a r y )

Economic crises in 1991–1992 and 1997–1998 and particularly in 2008 provoked economists and 
politicians to reflection about the role of state in economy. They more often undermine faith in 
liberal market. Some of the economists advocate for state interventionism. Others claim that state 
could spoil the economy because „it is politics that rules” not economic knowledge.

Economic crises, globalization of world economy and environmental hazards made French 
scientific milieu more interested in problems of modern liberalism in first decade of XXI century. 
Jean Claude Micheà presented interesting point of view on this issue. According to him modern 
liberalism should be one combining economic liberalism with achievements of culture, history 
and religion. Nevertheless economic liberalism should be the central point. The opposite point of 
view is presented by professors of economics Morice Niveau and Yves Crozet. They criticize free 
market as socially unjust.

Other French authors as Andre Gauthier and Odile Castel are very critical of liberal globaliza-
tion. Yves Carsalade is supporter of state interventionism. Philippe Norel appoints free market as 
a main factor of economic development.
Keywords: liberalism; capitalism; free market; state interventionism; economic crisis; globalization 


