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This article addresses the problem of fi ght-
ing poverty on the basis of the liberal politi-
cal philosophy of Amartya Sen. The aim is to 
demonstrate that this program has gained 
its practical embodiment in the work of Mu-
hammad Yunus and the Grameen Bank he 
created. In this article I will reconstruct the 
main arguments of Sen’s political theory, 
in which the question of support is associ-
ated with the concept of social justice and 
based on the assumption of methodological 
individualism. This means that all programs 
and economic decisions that focus on the 
implementation of social welfare must be 

assessed from the perspective of individu-
als and must consider how they affect their 
lives. The criterion for determining a „good 
life” in the concept of Sen is not economic 
but political: it is the freedom of an individ-
ual realized in a society, including its scope 
and practical forms. Sen is an economist 
and political philosopher and Yunus is an 
economist-practitioner, but they both share 
a belief in the world development in increas-
ing human freedom and poverty eradica-
tion, thanks to capabilities and creative 
activities of people. The political and eco-
nomic institutions should then trigger the 
enterprise of individuals and enable them to 
extract themselves from poverty.
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Zagadnienia solidarności i  sprawiedliwości społecznej oraz związana 
z nimi kwestia pomocy dla najbardziej potrzebujących osób lub grup 
w społeczeństwie nie były przedmiotem szczególnej uwagi teoretyków 
klasycznego liberalizmu, którzy czasami tylko podejmowali te kwestie 
na marginesie swoich rozważań. W tradycji tej, począwszy od Johna 
Locke’a aż po Roberta Nozicka, zwracano przede wszystkim uwagę na 
indywidualny, czy nawet personalny charakter pomocy, ujmując ją jako 
rodzaj fi lantropii i relację zachodzącą pomiędzy indywidualnymi ludź-
mi, a nie jako zależność między jednostką i określoną instytucją lub pań-
stwem. Uzasadnienie dla tego rodzaju działań w koncepcji Locke’a sta-
nowiły sytuacje, w  których pewni ludzie byli pozbawieni możliwości 
przetrwania, inni zaś mieli wobec nich naturalny obowiązek pomocy; 
natomiast w libertariańskiej fi lozofi i Nozicka w tym kontekście pojawi-
ła się kwestia podjęcia działań w celu zapobiegania w społeczeństwie 
katastrofom i  zjawiskom niedającym się zaakceptować z  moralnego 
punktu widzenia (Waldron 1990: 75, 146; Nozick 1988: 30).

Współczesny liberalizm jednak nie pozostaje obojętny wobec ludz-
kiej niedoli i ujmuje tę problematykę w ramach szerszego zagadnienia 
sprawiedliwości społecznej. Wprowadzenie idei sprawiedliwości do 
fi lozofi i politycznej liberalizmu było zasługą Johna Rawlsa, bowiem 
chociaż już wcześniej pojawiła się ona w myśli chrześcijańskiej, w pi-
smach teoretyków niemieckiego ordoliberalizmu, jak też w  różnych 
odmianach socjalizmu, to jednak dopiero dzięki Teorii sprawiedliwości, 
opublikowanej w 1971 roku, nastąpił wzrost zainteresowania kwestia-
mi społecznymi i można powiedzieć, że od tego czasu idea sprawiedli-
wości zagościła już na stałe w fi lozofi i liberalizmu. Tak więc, każdy kto 
po Rawlsie podejmował kwestie zasad organizacji społeczeństwa i po-
działu wytworzonych dóbr musiał się do jego koncepcji odnieść albo 
w formie komentarza, albo polemicznie. Ostatnio jednak ukazało się 
kilka wybitnych dzieł na temat sprawiedliwości, które opublikowali m. 
in. Amartya Sen i Martha Nussbaum i które ujmują tę problematykę 
w nowym świetle (Sen 2009; Nussbaum 2006).

Amartya Sen jest ekonomistą, profesorem Uniwersytetu Harvarda 
i laureatem Nagrody Nobla z ekonomii w 1998 roku, a także fi lozofem, 
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nawiązującym do tej odmiany liberalizmu, którą reprezentuje Rawls. 
W swych pracach podejmował on zarówno zagadnienia teoretyczne, jak 
kwestie praktyczne; rozważał problem społecznej funkcji dobrobytu, jak 
też prowadził badania dotyczące zjawiska głodu. Jeśli próbujemy zre-
konstruować jego poglądy na temat pomocy, nie ma sensu szukać w pra-
cach Sena odpowiedzi na pytanie, czy należy w społeczeństwie pomagać 
najuboższym oraz osobom fi zycznie lub społecznie upośledzonym, gdyż 
dla ucznia i kontynuatora fi lozofi i politycznej Rawlsa odpowiedź pozy-
tywna jest oczywista i bezdyskusyjna. Można natomiast postawić pyta-
nie: komu i jak trzeba pomagać, na które Sen próbuje udzielić odpowie-
dzi w swoich książkach: Nierówności. Dalsze rozważania (2000), Rozwój 
i wolność (2002), Rationality and Freedom (2002), oraz we wspomnianym 
już dziele 3 e Idea of Justice (2009), a także w wielu swych artykułach, 
wypowiedziach prasowych i tekstach publicystycznych. 

Sen wielokrotnie na kartach swych dzieł analizuje, jako problem 
teoretyczny, zagadnienie ludzkiej biedy, niedostatku i  mającej mu 
zaradzić pomocy. Podaje defi nicje głodu i  ubóstwa, uwłaczających 
godności człowieka oraz ograniczających jego wolność, by następnie 
sformułować normatywny program pomocy dla potrzebujących, przy 
czym niektóre jej rodzaje są dobrze uzasadnione i zalecane, inne zaś 
inicjatywy zostają skrytykowane i odrzucone jako przynoszące więcej 
szkody niż pożytku. Jedną z bardzie adekwatnych form praktycznego 
zastosowania czy ucieleśnienia tego programu jest działalność Mu-
hammada Yunusa i stworzonego przez niego Grameen Banku w Ban-
gladeszu, o którym Sen pozytywnie wyraża się w swych pracach. Za 
swe dokonania praktyczne i  za teoretyczne opracowanie koncepcji 
mikrokredytu Yunus otrzymał Nagrodę Nobla w 2006 roku. Obaj no-
bliści zresztą, Sen i Yunus, pochodzą z tej samej dawnej prowincji In-
dii – Bengalu, której częścią jest obecny Bangladesz. W artykule tym 
postaram się więc dokonać rekonstrukcji poglądów Sena na zagadnie-
nie pomocy, by następnie przyjrzeć się działalności Yunusa jako jednej 
z możliwych konkretyzacji tej teorii.

Jak wspomniałam, Sen jako liberalny fi lozof jest kontynuatorem 
Rawlsa, lecz jako ekonomista wywodzi się z teorii wyboru społeczne-
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go stworzonej w  latach 50. XX wieku przez Kennetha Arrowa, któ-
ry w  swej pracy Social Choice and Individual Values (1951) wykazał 
brak możliwości skonstruowania społecznej funkcji dobrobytu. Sen 
w swych badaniach potwierdził, iż na drodze zaproponowanej przez 
Arrowa nie można osiągnąć zamierzonego celu (można podejść do 
tego problemu inaczej), to jednak przejął od niego postawę metodo-
logiczną, a mianowicie: założenie indywidualizmu metodologicznego, 
charakterystyczne zresztą zarówno dla teorii wyboru społecznego, 
jak i publicznego. Głosi ono, iż przy konstruowaniu programów po-
lityki gospodarczej należy uwzględniać systemy wartości i preferencje 
jednostek. Oznacza to, zdaniem Sena, że wszelkie programy i decy-
zje ekonomiczne skupione na realizacji dobrobytu społecznego mu-
szą być oceniane z punktu widzenia jednostki, oraz uwzględniać to, 
jak wpływają one na jej sytuację życiową. Jest to zadanie niezwykle 
trudne, bowiem w tym ujęciu mierniki ilościowe dobrobytu, jak PKB, 
dochód narodowy lub dochód narodowy w przeliczeniu na głowę są 
niemiarodajne i  powinny zostać zastąpione kryteriami jakościowy-
mi. Trudność tę pogłębia fakt, że podstawowe kryterium określają-
ce dobre życie w koncepcji Sena ma charakter nie ekonomiczny, lecz 
polityczny; jest nim bowiem realizująca się w społeczeństwie wolność 
jednostki, jej zakres oraz praktyczne formy.

Nacisk na wolność człowieka i  jej fundamentalny charakter jako 
podstawowej wartości, która wyznacza jego dobre życie, zaczerpnięty 
został z fi lozofi i politycznej Johna Rawlsa oraz z prac założyciela szko-
ły wyboru publicznego Jamesa Buchanana, na którego Sen także się 
powołuje. Wszystkie te inspiracje zostały jednak przez niego w sposób 
oryginalny przetworzone, Sen bowiem problem wolności jednostki uj-
muje na szerszym fi lozofi cznym tle, odwołując się do oświeceniowych 
teorii postępu, przede wszystkim do markiza Condorceta, by stwier-
dzić, że w rozwoju politycznym, społecznym i gospodarczym ludzko-
ści dokonuje się proces polegający na powiększaniu obszaru wolności. 
Z  tego punktu widzenia należy więc oceniać programy zwiększania 
dobrobytu i, z drugiej strony, likwidacji w społeczeństwie nędzy oraz 
niedostatku. Sen jednak nie jest utopistą, nie wierzy w realizację do-
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skonalej struktury społecznej, państwa, w którym dzięki doskonalej 
teorii raz na zawsze zlikwidowana zostanie bieda. Przeciwnie, uważa 
że nawet bardzo bogate społeczeństwa z tym problemem się boryka-
ją, a  zalecaną przez niego strategią przy konstruowaniu programów 
pomocowych jest branie pod uwagę konkretnej sytuacji danego kraju 
i warunków, w jakich toczy się tam ludzkie życie. 

Ubóstwo, niedostatek głód 

Jedną ze stosowanych przez Sena form popularnego przekazu anali-
zowanych problemów są ilustrujące je opowieści, jak choćby historia 
o dwóch narodach, która opowiada o tym, jak w kraju, gdzie żyje wielu 
biednych ludzi, nagle następuje szybki wzrost gospodarczy, a tylko po-
łowa tego narodu czerpie zyski z tej nowej prosperity. Ci uprzywilejo-
wani wydają większość swych nowych dochodów na żywność i jeśli jej 
podaż nie wzrasta równie szybko, nieuniknionym następstwem jest 
wzrost cen. Pozostała część ludzi biednych nie może sobie pozwolić 
na zakup żywości i głoduje. Przykład ten nie jest całkowicie fi kcyjny, 
lecz ma swoje odbicie w  rzeczywistości. W  istocie podobna historia 
wydarzyła się w 1943 roku w Bengalu, będącym wówczas, jako część 
Indii, jeszcze pod rządami brytyjskimi. Brytyjczycy, chociaż próbowali 
przeciwdziałać wzrostowi cen, nie umieli poradzić sobie z tym proble-
mem i w rezultacie od 2 do 3 milionów ludzi zmarło wówczas z głodu 
(Sen 2008).

Przykład ten ilustruje dwie tezy: po pierwsze, że wzrost gospodar-
czy w skali kraju lub w skali globalnej może spowodować wzrost cen 
żywności i odbić się na losach ludzi, których dochody nie wzrosły; po 
drugie zaś, że wzrost gospodarczy w danym państwie nie przekłada 
się automatycznie na poprawę sytuacji życiowej poszczególnych jed-
nostek.

Ta druga teza jest przez Sena często powtarzana jako argument 
przemawiający przeciwko mierzeniu poziomu życia czy stopnia niedo-
statku wyłącznie w kategoriach ilościowych (wzrastającego dochodu). 
Formułuje on własne defi nicje i metody służące do mierzenia niedo-



9 2

J u s t y n a  M i k l a s z e w s k a ,  I d e a  s p r a w i e d l i w o ś c i  a  p r o b l e m  p o m o c y  w  k o n c e p c j a c h . . .

statku. W jego ujęciu, głód, który należy odróżnić od niedożywienia 
lub niedostatku, to nagły spadek osiągalnego pożywienia na głowę 
(Sen 2002a: 179–180; por. Sen 1981). Miarą ubóstwa nie może być 
jednak wyłącznie dochód przypadający na głowę, gdyż chociaż po-
zwala to określić, jaki procent populacji żyje poniżej granicy ubóstwa 
(poverty line), nie daje obrazu swoistej „dystrybucji biedy”, czyli tego 
jak blisko tej granicy znajduje się dana osoba. Bardziej precyzyjną 
miarę ubóstwa stanowi indeks Sena, który obejmuje trzy elementy: 
określenie porcji dochodu przypadającej na głowę, uwzględnienie luki 
ubóstwa (poverty gap), oraz tego, jak odbywa się dystrybucja dochodu 
pomiędzy ludźmi biednymi (Alkire 2010: 199–200). 

Zdaniem Sena głód jest czymś, co absolutnie nie może być tolero-
wane we współczesnym świecie. Zapewne, jeśli zaistniał w wyniku klę-
ski żywiołowej, potrzebna jest doraźna pomoc, jednak, w długofalowej 
perspektywie przeciwdziałania temu zjawisku, właściwym narzędziem 
są rozwiązania polityczne, instytucjonalne, a przede wszystkim upo-
wszechnienie się demokracji. Wydaje się bowiem mało prawdopodob-
ne, by demokratyczny rząd dopuścił do klęski głodu, mając w perspek-
tywie przegrane wybory. W  tym kontekście Sen porównuje wysoko 
zaludnione kraje, Indie i Chiny, w tym ostatnim rządy komunistyczne 
dopuściły w okresie powojennym do klęski głodu, której demokratycz-
ne Indie nie zaznały (Sen 2002a: 30–31).

Jeśli zaś chodzi o niedostatek, tu potrzebne są zróżnicowane pro-
gramy pomocowe, lecz by ocenić ich skuteczność, musimy najpierw 
zdać sobie sprawę, na czym on polega. W najnowszych pracach Sena 
pojawia się próba ujęcia tego zjawiska nie w terminach ilościowych, 
lecz jakościowych: wskaźnikiem i  miarą biedy nie jest obniżenie 
dochodu, lecz zmniejszenie się ludzkich zdolności funkcjonowania 
(capabilities) (Sen 2009: 256; zob. też: Alkire, 2010: 200). Progra-
my pomocowe błędnie koncentrują się na nierówności dochodu, za-
niedbując inne upośledzenia: bezrobocie, złe zdrowie, brak eduka-
cji, wykluczenie społeczne. Tak więc działania pomocowe nie mogą 
polegać tylko na zwiększaniu dochodu, lecz muszą także brać pod 
uwagę takie czynniki jak: długość życia, różnice między kobietami 
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i  mężczyznami, zdrowie; bowiem, jak twierdzi Sen, błędna teoria 
może zabić.

Uczony ten w  swoich pracach z  pogranicza fi lozofi i społecznej 
i ekonomii podejmuje problem ubóstwa w szerszym i bardziej ogól-
nym kontekście, w świetle teorii rozwoju, który to temat rozważany 
jest na kartach jego książek i w wielu artykułach. Rozwój w jego kon-
cepcji nie jest tylko pojęciem ekonomicznym, lecz ma szersze znacze-
nie (Sen 2002a: 204; Alkire 2010:193). Zapewne rozwój ekonomiczny 
zwykle bywa defi niowany przez wzrost gospodarczy, a zdrowa gospo-
darka wzrasta mocno. Natomiast rozwój, w  koncepcji Sena defi nio-
wany przez wolność, pozwala określić mianem zdrowej gospodarki 
tę, w  której następuje ekspansja rzeczywistych zdolności człowieka. 
Uwaga przenosi się tu na osobę i na skutki, jakie zmiany gospodarcze 
powodują w jej życiu, a narzędziami oceny stają się zdolności jednost-
ki i dostępne jej możliwości wyboru.

Ten nacisk na zdolności i możliwości życiowe jednostki charakte-
ryzuje Senowską koncepcję rozwoju, którą cechuje skoncentrowanie 
na człowieku. Podejście to różni się od utylitaryzmu, gdyż osoba dzia-
łająca nie jest maksymalizatorem indywidualnej użyteczności (homo 
economicus), lecz podmiotem działania i zarazem osobą oceniającą we-
dług jej własnych lub też zewnętrznych kryteriów. Zapewne czynniki, 
takie jak współodczuwanie (sympathy) i  zobowiązanie (commitment), 
splecione są z użytecznością. Jednak generalnie, w koncepcji Sena lu-
dzie postrzegani są nie tylko jako osoby skoncentrowane na własnym 
interesie, lecz jako działacze, którzy powiększają lub hamują postęp. 
Mogą podejmować działania na rzecz redukowania własnej biedy albo 
stwarzać środki do radzenia sobie z ubóstwem społeczeństwa i depry-
wacją. 

Istnieje przy tym relacja między wolnością a rozwojem, gdyż zda-
niem Sena, wzrost ekonomiczny skorelowany jest z  postępem ludz-
kiej wolności, co łączy się także z procesem powiększającej się w spo-
łeczeństwie racjonalności i szerszym dostępem do informacji (Alkire 
2010: 198). Sen w swoich pracach (Rationality and Freedom, Rational 
Fools) podkreśla, że wąska koncepcja racjonalności jest błędna, gdyż 
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stanowiąca jej istotę maksymalizacja własnego interesu pomija ko-
operację między jednostkami. Można sobie wyobrazić świat rządzo-
ny przez doskonałą konkurencję, lecz byłby on wolny od moralności; 
w takim świecie reorganizacja gospodarki w celu poprawy czyjejś sy-
tuacji nie byłaby możliwa (Morris 2010: 45; zob. też Gauthier 1986). 
W świecie, w którym wszyscy są racjonalni i skoncentrowani na sobie, 
wszystkie wymiany są wzajemnie korzystne, nie można poprawić czy-
jejś sytuacji, nie pogarszając innej (Pareto); nie potrzeba więc moral-
ności. W realnym świecie jednak mamy do czynienia z nierównościami 
i sytuacjami, które wymagają zastosowania reguł etycznych, a przede 
wszystkim odwołania się do najbardziej ogólnej wartości – idei spra-
wiedliwości społecznej.

Rozwój, wolność, sprawiedliwość

Zdaniem Sena, sprawiedliwość dystrybucji można zdefi niować po-
przez dobra, które winniśmy innym. Ma ona charakter pluralistyczny, 
istnieje bowiem wiele teorii określających zasady słusznego podziału 
(Vallentyne 2010: 139). Zapewne sprawiedliwość w  odniesieniu do 
wytwarzania powinna zapewnić każdemu adekwatną ilość korzyści, 
jednak pojawia się pytanie: jaki podział dóbr uznamy za bezstron-
ny? Za przykład niech posłuży historia o trójce dzieci, którym mamy 
przydzielić fl et. Za przyznaniem go Annie, która umie grać na fl ecie, 
przemawia utylitaryzm. Za tym, by otrzymał go najbiedniejszy z tej 
trójki Bob, argumentuje egalitaryzm. Natomiast za wręczeniem in-
strumentu Carli, która go wytworzyła, opowie się libertarianizm. 
Wynika z  tej opowieści, że różne koncepcje etyczne podpowiadają 
odmienne rozwiązania polityczne. Nie ma jednej zasady sprawiedli-
wości, w społeczeństwie trzeba w sposób demokratyczny wybrać ta-
kie kryterium bezstronnego podziału, które uznamy za słuszne (Sen 
2009: 12). 

W opinii Sena trzeba uznać rozwój wolności i  ludzkich zdolności 
(capabilities) – za główny cel społecznych dążeń. Cel ten wydaje się le-
piej uzasadniony niż postulowane przez Rawlsa dostarczenie ludziom 
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podstawowych, koniecznych im do życia dóbr, albo utylitarne mierze-
nie użyteczności. Rozwijając myśl Sena, Martha Nussbaum sformuło-
wała listę centralnych ludzkich zdolności, z których jedną, a zarazem 
najbardziej podstawową stanowi życie i  bycie zdolnym do przeżycia 
pełnej jego długości (Nussbaum 2006: 76; 2010: 86). 

Zdaniem Sena, dla życia człowieka i jego działania, które zmierza 
do osiągnięcia jakiegoś dobra (Arystoteles) nie są konieczne użytecz-
ności, jak chce utylitaryzm, ani dobra podstawowe, jak twierdzi Rawls, 
lecz „podstawowe wolności umożliwiające wybór życia, jakie chce się 
prowadzić” (Sen 2002a: 91). Jeśli więc chcemy uwzględniać możliwo-
ści życiowe jednostki i jej zdolności do realizacji swych zamierzeń, to 
mniej ważne są dobra podstawowe znajdujące się w  jej posiadaniu, 
a bardziej istotne wszystkie czynniki, które decydują o wykorzystaniu 
tych dóbr do stworzenia owych możliwości. Na przykład, osoba star-
sza, chora czy kaleka, może posiadać znaczny zasób dóbr, a mimo to 
jej sytuacja jest trudna i ma ona małe szanse na prowadzenie normal-
nego życia. Istotne jest więc funkcjonowanie: „różne odmiany tego, co 
chce się robić i kim chce się być. Ważne dla danej osoby funkcjonowa-
nie może obejmować coś tak elementarnego jak bycie dobrze nakar-
mionym i niezagrożonym przez choroby, ale także nader skompliko-
wane poczynania lub stany, jak uczestnictwo w życiu wspólnoty lub 
szacunek dla siebie” – pisze Sen (2002a: 91).

„Zdolność danej osoby do realizacji zamierzonych celów to zmie-
niająca się kombinacja wykonalnych funkcji, jest to zatem pewien 
przypadek wolności, zasadniczej wolności do takiej kombinacji (co 
w mniej sztywnym języku znaczy: wolności do realizacji różnych sty-
lów życia)” (2002a: 91). Osoba zamożna na diecie i biedak nie różnią 
się funkcjonalnie, ale mają one różne zespoły możliwości, gdyż czło-
wiek zamożny może jeść tyle, ile zapragnie. Funkcje zrealizowane trze-
ba więc odróżnić od możliwości: „Dieta to nie to samo co przymusowy 
głód” (2002a: 93).

Dlatego też ubóstwo jest przez Sena defi nowane jako „niedostatek 
podstawowych możliwości, a nie tylko niskie dochody, co jest najczę-
ściej stosowanym kryterium ubóstwa” (2002a: 105).
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Niedostatek dochodów często idzie w parze z niedostatkiem moż-
liwości, ale nie zawsze tak się dzieje. Znaczenie ma także dostęp do 
edukacji, służby zdrowia oraz reformy własnościowe. Według niego 
koncentrowanie się w programach rządowych na zwiększeniu docho-
dów kosztem edukacji i  służby zdrowia jest błędem, co potwierdza 
przykład indyjskiego stanu Kerala, w  którym inwestycjom w  sferze 
edukacji i  służby zdrowia towarzyszy zmniejszające się ubóstwo do-
chodowe, przy umiarkowanym wzroście gospodarczym (2002a: 110).

Najważniejsza w fi lozofi i politycznej Sena wartość – wolność jed-
nostki jest przez niego określana jako zdolność do robienia tego, co 
człowiek rozsądnie pragnie robić (2002a: 70), ma ona więc charakter 
funkcjonalny. Sen twierdzi, że sposoby funkcjonowania są konsty-
tutywne dla bytu danej osoby i obejmują one różne sytuacje: od ele-
mentarnych stanów, jak bycie odpowiednio odżywionym, w dobrym 
zdrowiu, unikanie przedwczesnej śmierci – do bardziej skompliko-
wanych: bycie szczęśliwym, posiadanie szacunku dla siebie, uczest-
nictwo w życiu zbiorowości. Owa koncepcja wolności nie jest jednak 
typowym funkcjonalizmem, bowiem dobrobyt jednostki nie polega 
jedynie na bieżącym stanie i działaniu, na tym, jak ona w danej chwili 
funkcjonuje, lecz na posiadaniu przez nią realnych szans i możliwości 
funkcjonowania, alternatywnych do obecnej sytuacji. Sen określa te 
rzeczywiste możliwości funkcjonowania mianem zdolności (capabili-
ties) [Sen 2000: 101]. Jego zdaniem, główne cele społeczne, takie jak: 
sprawiedliwość i  rozwój powinny być opisywanie w  terminach ludz-
kich funkcjonalnych zdolności, to znaczy, dostępnych ludziom szans 
do podjęcia działań, w które chcą się zaangażować i do bycia tym, kim 
chcą być, bowiem owe działania, stany egzystencji i wolność ich podej-
mowania konstytuują wartość ludzkiego życia.

Różnica między bieżącym funkcjonowaniem a zdolnościami, pole-
ga na odróżnieniu tego, co jest realizowane aktualnie, od tego, co jest 
efektywnie możliwe, albo inaczej: między osiągnięciami, a wartościo-
wymi opcjami, z których ktoś może wybrać tę lub inną (Crocker and 
Robeyns 2010: 63). Przykładem funkcjonowania są czynności, takie 
jak: pracowanie, odpoczywanie, bycie zdrowym, bycie wykształco-
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nym, bycie członkiem społeczeństwa. Ludzie posiadający funkcjonal-
ne zdolności, mają rzeczywistą wolność i mogą żyć tak jak chcą. Jeśli 
mają rzeczywiste okazje i sposobności, wówczas mogą wybrać opcję, 
która preferują.

Warto w  tym miejscu podkreślić swoistość Senowskiej koncepcji 
wolności, która przejawia się w działaniu jednostki i mierzona jest po-
przez dostępne jej możliwości wyboru. Jeśli porównać tę koncepcję 
z ujęciem wolności w egzystencjalizmie, który przyznaje człowiekowi 
absolutną swobodę wyboru, przejawiającą się na przykład, w aktach 
sprzeciwu, to widać, że Sen ma na myśli coś zupełnie innego. Nie cho-
dzi mu bowiem o taką wolność wyboru jak w opisywanym przez niego 
przykładzie muzułmańskiego robotnika, którego w latach 40. XX wie-
ku, w czasie toczącej się w Indiach wojny domowej, zamordowali wy-
znawcy hinduizmu, ponieważ w poszukiwaniu pracy trafi ł do części 
przez nich zamieszkiwanej. Robotnik ów miał do wyboru umrzeć 
z głodu wraz ze swą rodziną albo szukać pracy w niebezpiecznym re-
gionie, narażając swe życie. Zdaniem Sena, tego rodzaju możliwości, 
które stoją przed człowiekiem nie są efektywne, nie prowadzą bowiem 
do rzeczywistego polepszenia losu jednostki. Efektywna i realna wol-
ność istnieje wówczas, gdy mamy do wyboru bezczynność i głodową 
egzystencję lub podjęcie pracy i  polepszenie swojego życia1. Podany 
przykład nie dowodzi więc wolności wyboru, lecz jej braku, a zniewo-
lenie zmusza jednostki do działań niekorzystnych. „Gdyby rodzina 

1 „Miałem dziesięć lat, albo coś koło tego, i  pewnego popołudnia bawiłem się w  ogródku 
naszego domu w Dakce – dziś jest to stolica Bangladeszu – kiedy w bramie pojawił się krzy-
cząc przeraźliwie zakrwawiony mężczyzna. Okazało się, że raniono go nożem w plecy. Były 
to czasy walk między muzułmanami i  hinduistami, które poprzedziły uzyskanie niepodle-
głości i odłączenie się Pakistanu od Indii. Mężczyzna ten, Kader Mia, muzułmanin, który za 
niewielkim wynagrodzeniem pracował w sąsiednim domu, został zaatakowany nożem przez 
awanturniczych wyznawców hinduizmu (stanowiących większość w tej okolicy). Dałem mu 
wody i zacząłem wołać na pomoc dorosłych. Gdy chwilę później ojciec wiózł go do szpitala, 
Kader Mia powiedział nam, że żona nie pozwoliła mu iść na nieprzyjazny teren w tak niespo-
kojnym czasie. On jednak iść musiał, aby zarobić cokolwiek, gdyż rodzina nie miała co jeść. 
I  tak owo ekonomiczne zniewolenie stało się przyczyną śmierci, która dosięgła go pomimo 
pomocy lekarskiej”.
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Kadera Mii miała jakąś inną szansę przeżycia, on nie musiałby w czas 
zamieszek udawać się w tak niebezpieczną okolicę” (2002a: 23).

Natura i rodzaje pomocy społecznej

Kolejnym zagadnieniem, które pojawia się w związku z naturą pomo-
cy społecznej, jest w koncepcji Sena problem priorytetów społecznych: 
„Chociaż więc absolutnie nie można umniejszać znaczenia wzrostu go-
spodarczego dla istotnych przemian społecznych, to zarazem nie moż-
na twierdzić, że takim sferom jak zdrowie czy edukacja uwagę można 
poświęcić dopiero wtedy, gdy kraj stanie się odpowiednio zamożny: 
dodatkowym argumentem za podejmowaniem takich działań jest 
fakt, że są one także produktywne w kategoriach wzrostu gospodar-
czego. Bardzo ważnym celem politycznym jest podnoszenie jakości ży-
cia, a chociaż można to uzyskiwać także bez dynamicznego zwiększa-
nia produktu narodowego, to jeszcze ważniejsze jest zabieganie o to, 
by oba te procesy wzajemnie się wspomagały” (2002a: 63–64).

Zdaniem Sena, można zmniejszyć śmiertelność, ułatwiając lu-
dziom dostęp do służby zdrowia i poprawić tym samym jakość ich 
życia bez radykalnego wzrostu dochodów na głowę mieszkańca, 
a dokonuje się to dzięki programom pomocy społecznej. Często wy-
suwanym argumentem przeciwko ich wdrażaniu jest pytanie: skąd 
wziąć pieniądze na ich fi nansowanie, jeśli nie ma wzrostu gospodar-
czego? Jednak w krajach ubogich pomoc społeczna i świadczenia, ta-
kie jak ochrona zdrowia czy edukacja, są mniej kosztowne niż w kra-
jach bogatych. Czasem jest to więc kwestia braku woli politycznej, 
a jeśli ona zaistnieje, wtedy problemy rachunkowe tracą swą ważność 
(2002a: 63).

Sen powołuje się na prowadzone wspólnie z Jeanem Drèze bada-
nia, których wyniki zawarli w  książce India. Economic Development 
and Social Opportunity (1995). W  pracy tej, na przykładzie Indii, 
wskazywali, że wspomaganiu polityki prorynkowej powinien towa-
rzyszyć intensywny rozwój infrastruktury społecznej (rozwijania 
usług powszechnej służby zdrowia i  elementarnej edukacji). Trud-
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no jednak stwierdzić, w jakim stopniu te zalecenia wdrażane są dziś 
w reformujących się Indiach, które obecnie stają się światową potęgą 
gospodarczą (Business in India 2011).

Rozważając problem stworzenia dobrej teorii politycznej, która 
ułatwiłaby odpowiedź na pytanie: jak pomagać i komu pomóc? – Sen 
przytacza kolejną opowieść, której bohaterką jest kobieta o  imieniu 
Annapurna. Chce ona nająć jedną osobę spośród trojga bezrobotnych 
do uporządkowania ogrodu i pragnie przy tym dokonać sprawiedliwe-
go wyboru. Z tej trójki Dinu jest najbiedniejszy, Bishanno niedawno 
zubożał i cierpi z powodu nędzy, do której Dinu się już przyzwyczaił, 
zaś Rogini choruje, a pieniądze mogłaby przeznaczyć na kurację i wy-
zdrowienie, co zmieniłoby jakość jej życia (Sen 2002a: 70). I chociaż 
egalitarysta opowiedziałby się za tym, by dać pracę pierwszej osobie, 
a  utylitarysta – tej drugiej, to Sen wybrałby trzecią z  nich, bowiem 
istotnym celem pomocy jest poprawienie jakości życia jednostek, po-
przez stworzenie im okazji i możliwości poprawy swego losu. Dlatego 
też adekwatnym ucieleśnieniem praktycznym Senowskiej teorii po-
mocy wydaje się działalność Muhammada Yunusa.

Profesor ekonomii i działacz społeczny w Bangladeszu – Muham-
mad Yunus, jak już wspomniałam, został uhonorowany Pokojową Na-
grodą Nobla za swoje osiągnięcia naukowe w  zakresie teorii mikro-
kredytu i  za działalność stworzonego przez niego Grameen Banku. 
Pomysł narodził się w połowie lat 70., gdy Yunus prowadził projekty 
badawcze mające poprawić sytuację na wsi. W 1976 roku trafi ł do wsi 
Jobra, w  której kobiety wytwarzały bambusowe stołki i  zarabiały 2 
centy dziennie, jednak nie stać ich było na zakup materiału za 20 cen-
tów, musiały więc pobierać go od przyszłego nabywcy. Wówczas Yunus 
pożyczył im potrzebną kwotę, co stanowiło inspirację do utworzenia 
Grameen Banku, który udziela mieszkańcom Bangladeszu niewielkich 
kredytów na własną działalność gospodarczą, bez poręczeń i zaświad-
czeń. Klientami są głównie kobiety (ponad 90 procent) pożyczające 
niewielkie sumy. Pomimo dosyć wysokich odsetek, spłacanych jest bli-
sko 98 procent kredytów. Możliwe są też pożyczki grupowe, w których 
uczestnicy wzajemnie za siebie poręczają (Yunus 2011: 20–23).
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Sukces Yunusa zainspirował inne kraje do utworzenia podobnych 
banków, jednak nie zawsze ich twórcom chodzi o niesienie pomocy, 
jak w  wypadku Grameen Banku, lecz ich celem jest zysk. Zdaniem 
Yunusa, nie mają one więc prawa podszywać się pod teorię mikrokre-
dytów, docenioną przez Komitet Noblowski, który w uzasadnieniu na-
grody przyznanej Yunusowi stwierdził, „że nie będzie można osiągnąć 
trwałego pokoju, dopóki duże grupy ludności nie znajdą sposobu na 
wydostanie się z nędzy” (Yunus 2011: 20–23).

Na początku 2011 roku Yunus został usunięty ze stanowiska głów-
nego dyrektora Grameen Banku, gdyż zarzucono mu, że bank zmienił 
charakter i udziela obecnie pożyczek młodym ludziom na zakup dóbr 
konsumpcyjnych oraz że działalność banku nie wpłynęła znacząco na 
rozwój kraju i nie doprowadziła do likwidacji panującej w nim biedy. 
Na swym wystąpieniu w  Londynie w  maju 2011 roku (Muhammad 
Yunus in London: the scandals and the optimism 2011) Yunus odpowia-
dał na te zarzuty i  wyjaśniał, że wierzy w  potencjał ludzi młodych, 
oraz w  ich siłę, potrzebną do zmiany istniejących struktur, jednak 
uważa, że potrzebują oni materialnego wsparcia dla swych inicjatyw. 
Na drugi zarzut krytyków, którzy pytali, dlaczego wciąż istnieje tak 
wiele obszarów biedy w Bangladeszu, skoro działalność mikrofi nanso-
wania jest rzekomo wielkim sukcesem, założyciel banku dla ubogich 
odpowiedział, podając dane liczbowe. Jego zdaniem, od 1979 roku, 
odkąd Grameen Bank stał się niezależną instytucją, procent ludności 
w Bangladeszu żyjącej poniżej granicy ubóstwa spadł z 85 procent do 
32 procent. I  chociaż nie wiadomo, czy te dane liczbowe są w pełni 
wiarygodne, jednak w  powszechnym odczuciu liczba ludzi, którzy 
żyją w nędzy, zmniejszyła się znacznie w ostatnich latach. Yunus nie 
twierdzi, że stało się to wyłącznie za przyczyną mikrokredytów, jednak 
zauważa, że problem nie polega na tym, iż Grameen Bank miał za za-
danie całkowicie zlikwidować nędzę, lecz że powinien w tym pomóc. 
W  swym wystąpieniu Yunus powoływał się także na niedawne pra-
ce Sena, dotyczące relatywnego poziomu rozwoju społecznego w In-
diach, Chinach i Bangladeszu. Wynika z nich, że chociaż krajowy pro-
dukt brutto (GDP) Bangladeszu wynosi połowę osiąganego w Indiach, 
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to jednak wskaźniki społeczne, dotyczące jakości życia w Bangladeszu 
są nieznacznie wyższe niż w Indiach. I tak, na przykład: długość życia 
w Bangladeszu wynosi 66,9, zaś w Indiach 64,4; wskaźnik niedożywie-
nia dzieci w pierwszym z tych krajów wynosi 41,3 procent, w drugim 
zaś 43,5 procent; natomiast przeciętna edukacja w Bangladeszu obej-
muje 4,8 lat, podczas gdy w Indiach trwa 4,4 lat. 

Sen objaśniał te różnice dużymi inwestycjami w  sektor socjalny 
w Bangladeszu, aktywnością organizacji pozarządowych (NGO) i sto-
warzyszeń obywatelskich w tym kraju, działaniami Grameen Banku, 
a także pewnych programów rządowych. Zdaniem Yunusa więc, choć 
mikrokredyt nie jest całkowitym rozwiązaniem problemu biedy, to nie 
jest prawdą, że nie pomógł Bangladeszowi, w  którym wciąż jeszcze 
ona występuje.

Argumentacja, którą posługuje się Yunus, opiera się na założe-
niach fi lozofi cznych dotyczących pojęcia wolności, zaczerpniętych 
od Sena, który twierdzi, że istotą i  celem rozwoju jest wolność in-
dywidualna, wolność jednostki. Jednostka w  ujęciu Sena stanowi 
podmiot procesów rozwojowych i  działań pomocowych, a  nie jest 
przedmiotem i  benefi cjentem toczących się ponad nią procesów, 
toteż instytucje, takie jak państwo lub społeczeństwo, mogą służyć 
umacnianiu ludzkich możliwości, jednak traktować je trzeba jako po-
mocnika, nie zaś dostarczyciela gotowych produktów, w tym wypad-
ku – dobrobytu (Sen 2002a: 68). 

Tak więc, eliminacja biedy, rozwój jednostki i realizacja należnych 
jej uprawnień do cieszenia się dobrami dokonuje się dzięki własnym 
wysiłkom ludzi, ale też dzięki instytucjom powołanym przez nich do 
życia. Trzeba jednak pamiętać, że instytucje, w których żyjemy i funk-
cjonujemy, oparte są na jednym z wielu możliwych bezstronnych uza-
sadnień, rozważanych w  fi lozofi i politycznej pod nazwą teorii spra-
wiedliwości, a to, którą z nich dana zbiorowość wybiera do realizacji, 
określa ramy, w  jakich toczą się działania poszczególnych obywateli. 
Społeczeństwo demokratyczne może więc skutecznie decydować o for-
mach i programach polepszających możliwości życiowe jednostek, zaś 
ich charakter i skutki muszą być poddane wszechstronnej dyskusji.
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Przedsiębiorstwo społeczne

W  swej niedawno przetłumaczonej na język polski książce Przedsię-
biorstwo społeczne. Kapitalizm dla ludzi Yunus charakteryzuje nową 
wynalezioną przez siebie instytucję, jaką jest przedsiębiorstwo spo-
łeczne. Rozważa to zagadnienie na szerszym tle, w  ramach reformy 
kapitalizmu, która, jego zdaniem, jest w obecnej chwili konieczna. Do-
tychczasowy kapitalizm opiera się bowiem na dwóch fundamentach, 
na koncepcji człowieka ekonomicznego (homo oeconomicus) i na zasa-
dzie maksymalizacji zysku przez podmioty gospodarcze. Oba te za-
łożenie są błędne, a ich bezwzględne podtrzymywanie w działaniach 
gospodarczych doprowadziło do obecnego kryzysu. 

Przedsiębiorstwo społeczne jest nową, nieznaną wcześniej instytu-
cją. Różni się ono od znanych już form przedsiębiorczości społecznej 
i nie może zostać sprowadzone do istniejących już działań gospodarki 
wrażliwej na potrzeby społeczeństwa, polegających przede wszystkim 
na upowszechnieniu idei społecznej odpowiedzialności korporacji 
(CSR), która w praktyce stanowi tylko nową nazwę dla tradycyjnej fi -
lantropii. 

Yunus kwestionuje dotychczasowy model kapitalizmu, w którym 
podstawą dobrobytu społeczeństwa są fi rmy nastawione na zysk i jego 
maksymalizację; fi rmy, które w czasach prosperity i dla celów marke-
tingowych przeznaczają część zysków na zmniejszenie ubóstwa lub 
wspomagają inne nierynkowe dziedziny życia, takie jak kultura czy 
oświata. Działania te podejmowane z motywów etycznych lub marke-
tingowych i mające na celu zbudowanie wizerunku fi rmy jako odpo-
wiedzialnej społecznie, zdaniem Yunusa, nie oznaczają nic innego niż 
tradycyjna fi lantropia; fi rmy te bowiem przeznaczają pewne, czasem 
nawet wielkie sumy na pomoc dla potrzebujących, jednak działalność 
ta ustaje w czasach kryzysu, gdyż zysk ma priorytet nad względami 
etyki.

Inaczej jest w przedsiębiorstwie społecznym, w którym cel społecz-
nie ważny ma pierwszeństwo nad zyskiem, co oznacza w praktyce, iż 
właściciele i  akcjonariusze nie dostają dywidend od zainwestowane-
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go kapitału. Przedsiębiorstwo powinno się samofi nansować, a wszel-
kie zyski muszą być przeznaczone na jego dalszy rozwój i inwestycje. 
Yunus podobnie jak dziewiętnastowieczni socjaliści utopijni wierzy 
w przemianę kapitalizmu, w odróżnieniu od nich jednak nie odrzuca 
własności prywatnej, przeciwnie, uważa że musi ona pozostać podsta-
wą gospodarki kapitalistycznej. Przedsiębiorstwo społeczne ma wła-
ścicieli, którzy mogą w każdej chwili wycofać swój wkład, tyle że bez 
zysku. Takie podejście do własności sprawia, że pomimo pozornych 
zbieżności z ideami socjalistycznymi, Yunus nie sympatyzuje z żadną 
z istniejących form socjalizmu i zbiorowej własności czy to w formie 
państwowej, czy spółdzielczej. Pragnie on jedynie zreformować ka-
pitalizm i uważa, że proces ten dokona się małymi krokami poprzez 
zakładanie nowych nie nastawionych na zysk instytucji biznesowych, 
które na początku trochę na zasadzie eksperymentu mogą współist-
nieć z  dotychczasowymi instytucjami gospodarki kapitalistycznej, 
a  być może w  przyszłości staną się formami dominującymi (Yunus 
2011: 47).

Tak więc nie jest on socjalistą ani myślicielem utopijnym, nie po-
stuluje bowiem radykalnej przemiany współczesnego społeczeństwa 
kapitalistycznego – w całkowicie różne od obecnego, doskonałe spo-
łeczeństwo przyszłości. Zajmuje natomiast stanowisko liberalnego 
reformatora, który wierzy w dobroć natury ludzkiej i w tym właśnie 
upatruje czynnik sprawczy zachodzących przemian.

Ponadto w przeciwieństwie do Amartyi Sena, który rozważa i usi-
łuje rozwiązać problemy biedy i niedostatku na gruncie teorii ekono-
micznych i  politycznych, Yunus jest przede wszystkim praktykiem, 
wprowadzającym swe nowatorskie programy pomocowe w życie i na 
tej podstawie konstruującym określoną teorię. Tak było w  przypad-
ku mkrokredytu, gdy od pomysłu udzielania drobnych pożyczek dla 
drobnych wytwórców na zakup materiału, przeszedł do stworzenia 
instytucji banku, który się w  nich specjalizuje, i  do teorii mikrokre-
dytu. Z kolei pomysł utworzenia wespół z fi rmą Danone fabryki pro-
dukującej tanie jogurty dla niedożywionych dzieci, zaowocował teo-
rią przedsiębiorstwa społecznego. Przy czym przedsiębiorstwo to ma 
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dwie postaci: pierwszą, którą reprezentuje Grameen Bank i w której 
cele społeczne nie wykluczają osiągnięcia zysku przez współwłaści-
cieli – akcjonariuszy, oraz drugą, bardziej w opinii Yunusa doskonałą 
etycznie, przedsiębiorstwa niegenerującego zysków dla właścicieli. Ce-
lem nie jest bowiem powiększanie istniejących nierówności, lecz likwi-
dacja ubóstwa w skali całego świata, przy czym Yunus wierzy, że może 
się to dokonać w ramach zreformowanego kapitalizmu.

Sen jest ekonomistą i fi lozofem, a Yunus ekonomistą-praktykiem, 
ale łączy ich wiara w postępujący w świecie proces rozwoju w zakre-
sie powiększania ludzkiej wolności (Sen) i  likwidacji biedy (Yunus). 
Łączy ich wiara w to, że proces ten dokonuje się dzięki zdolnościom 
człowieka i  dzięki jego twórczym działaniom. System instytucjonal-
ny, polityczny i ekonomiczny, powinien, w ich przekonaniu, wyzwalać 
przedsiębiorczość jednostek i umożliwić im samym wydobywanie się 
z biedy. Yunus podkreśla, że ludzie nie są biedni z powodów losowych, 
lecz społecznych, czasem kulturowych, jednostki zaś powinny żyć 
w warunkach, które im samym umożliwiają godne życie, realizowanie 
swych pragnień i wydobycie się z biedy.

Zdaniem ich obu ludzie nie różnią się radykalnie od siebie, a różnice, 
które obserwujemy, są przeważnie wynikiem oddziaływania kultur i re-
ligii; jeśli jednak pewne cechy kulturowe czy narodowe przeszkadzają 
w  rozwoju wolności i przedsiębiorczości ludzkiej, należy je zmieniać. 
Można powiedzieć, że sukces Grameen Banku i innych podobnych ini-
cjatyw opierał się na dostrzeżeniu potencjału, jakim było niewykorzy-
stanie zdolności produkcyjnych i przedsiębiorczości kobiet w Bangla-
deszu. Yunus potrafi ł uaktywnić zawodowo tę grupę i  przyczynił się 
tym samym do poprawienia sytuacji całej zbiorowości. Nie wymaga to 
działań radykalnych, rewolucji politycznej, ekonomicznej ani obyczajo-
wej, lecz można zmieniać krępujące ludzką wolność i inicjatywę uwa-
runkowania kulturowe poprzez argumentację, perswazję i ukazywanie 
korzyści ekonomicznych, jakie z tych przemian płyną dla jednostek.

Zarówno Yunus, jak i  Sen podzielają założenie o  uniwersalności 
ludzkiej natury i  tkwiących w  człowieku możliwościach twórczych, 
oraz kreatywności. Nie ma różnicy pod tym względem między Euro-
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pejczykami i Azjatami, między ludźmi Wschodu i Zachodu, a  istnie-
jące różnice kulturowe często bywają wyolbrzymiane w  celach poli-
tycznych, co może prowadzić do konfl iktów i wojen. Sen porusza ten 
problem w  swej książce Identity and Violence (2006), gdzie wyraża 
stanowisko kosmopolityczne i przekonanie o możliwości osiągnięcia 
przez ludzkość pokojowego rozwoju. Zapewne wizja świata bez wo-
jen, niedostatku i nędzy, w którym ludzie korzystać będą z wolności, 
podejmując racjonalne i etyczne decyzje, jest ideą wyrastającą z myśli 
Oświecenia – z koncepcji Condorceta, także Kanta i Adama Smitha. 
W  pracach Sena i  w  działalności Yunusa teoria postępu, połączona 
z ideą sprawiedliwości społecznej, znajduje swoje współczesne odbicie. 
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