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This article attempts to define the concept of neoliberalism as a factor affecting the wel-

fare of the individual. By presenting the outline of that ideology, its author tries to answer 

the question of how the values resulting from this concept affect the lives of both the state 

and its people. 

 

Neoliberalizm wywodzi się ze słowa łacińskiego liberalia i oznacza wolnościowy, jest 

zatem to jedna z głównych wartości, która jest istotna w tym nurcie. Uznaje się go za 

kierunek myśli filozoficznej, który zapoczątkowany został wraz z kolokwium Waltera 

Lippana, do którego doszło w 1938 roku w Paryżu. W tym też wydarzeniu udział wzięli:  

• Ludwik van Mises, 

• Wilhelm Ropke, 
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• August von Hayek 

• Reymond Aron 

W czasie kolokwium powołano Międzynarodowe Centrum Badań dla Odnowienia Li-

beralizmu, działania zostały przerwane ze względu na wojnę światową, dopiero po zakoń-

czeniu wznowiono ponownie spotkania. Za ojca neoliberalizmu uznaje się Adama Smi-

tha, był on Szkotem, opowiadającym się za założeniami kapitalizmu, cenił sobie także 

założenia etyczne, uznając za stosowne postępowanie zgodne z sumieniem, bez istnienia 

presji ze strony państwa. Etyka wywodzi się z języka greckiego od słowa ethos, oznaczają-

cego zwyczaj. Dawniej kojarzono ją szczególnie z ujęciem filozoficznym, nawiązującym 

do badania moralności, tworzenia systemów myślowych, które służyły do kreowania 

zasad moralnych. Związki z tym aspektem spowodowały, że nazywa się niekiedy etykę 

filozofią moralną [Jędrzej, 1993: 15]. Uznaje się ją za pewien system norm, zasad postę-

powania w danym regionie, czasie, wpływający na postępowanie człowieka. Jest to także 

system normatywny, inaczej system powinności, zaleceń, do których należy się dostoso-

wywać [Jankowski, 1980: 21]. Ze względu na specyfikę etyki zajmuje się ona definiowa-

niem pojęć dobra i zła, wyznaczaniem odpowiednich zachowań [Podsiad, 1983: 95]. Pań-

stwo powinno przyjmować rolę stróża. Za twórców neoliberalizmu uznaje się:  

• Friedricha von Hayeka,  

• Waltera Lippmana,  

• Miltona Friedmana. 

Neoliberalizm w swoich założeniach opowiada się za tolerancją, wolnością dla poglą-

dów innych jednostek, istotne jest także uzyskanie wolności gospodarczej. W podstawach 

opiera się zatem na klasycznych zasadach liberalizmu, z tego też względu jest często okre-

ślany mianem liberalizmu konserwatywnego.  

Podstawowe założenie uznaje państwo za zło konieczne. Jego funkcjonowanie powin-

no realizować wyłącznie niezbędne funkcje i wyznawać zasadę laissez-faire. Neoliberało-

wie przyjmują, iż właściwe są: 

• Ochrona zewnętrzna państwa 

• Przymus wewnętrzny stosowany przez państwo w formie policji, wojska, 

sprawiedliwości 

Za niekonieczne uznaje się natomiast: 

• udział państwa w gospodarce 

• ochronę zdrowia 

• pomoc w zakresie badań naukowych 

• szkolnictwo  

Pierwszy zasady doktrynalne neoliberalizmu zostały ustalone w 1938 roku na Kolo-

kwium Waltera Lippmanna, zadecydowano wtedy, że podstawą jest „uznanie mechani-
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zmu cen rynkowych za kluczową i jedyna formę oddziaływania na działalność ekono-

miczną oraz inicjatywy prywatnej i realizacji interesu osobistego jako gwarantów opty-

malnego zaspokojenia potrzeb społecznych”. Zadaniem państwa jest zatem zapewnienie 

ram prawnych ukierunkowanych na: 

• Mechanizmy wolnorynkowe 

• Politykę antyinflacyjną 

• Niewielką pomoc socjalną dla najuboższych [Winiarski, 2006: 133-137]. 

Główne nastawienie neoliberalizmu skupia się wokół wolności, czyli wartości zakłada-

jącej w samej sobie brak przymusu. Założenia ukierunkowane są w stronę monopolów, 

nie posiadając filozofii politycznej, co zmniejsza prawdopodobieństwo występowania 

przemocy. Stosuje się etykę uniwersalną, odnoszącą się do rządzących. Określa się ją 

mianem etyki Rządu, jest ona tożsamą z etyką dużych monopoli, ustawiając na samym 

końcu etykę osoby. Zgodnie z założeniami każda jednostka ma prawo samodzielnie zade-

cydować, z którymi wartościami się zgadza i w jaki sposób zamierza postępować. Tym 

samym zyskuje ona prawo do bycia bądź nie bycia moralną.  

Rozpatrując etykę należy pamiętać, że termin ten posiada dwa znaczenia. Jeden z nich 

odnosi się do zespołu norm, drugi zaś  do nauki o moralności, która ma za zadanie wyja-

śniać podział kategorii [Jankowski, 1980: 21].   

Istnieje również podział na: 

• etykę ogólną − zajmującą się ustalaniem znaczenia takich pojęć, jak cel, dobro, 

powinność, sumienie, odpowiedzialność czy obowiązek; 

• etykę szczegółową − zajmującą się formułowaniem zasad postępowania 

odpowiednio do najważniejszych i typowych sytuacji ludzkiego działania[Podsiad, 

1983: 95]. Sformułowanie zasady postępowania równoznaczne jest z określeniem 

właściwego wyboru, czyli wyboru, którego osoba etyczna powinna dokonać w 

danej sytuacji. Zasady formułowane przez etykę szczegółową są konsekwencją 

ustaleń dokonywanych na poziomie etyki ogólnej. 

Etyka nie jest także tym samym co moralność, jedynie wiąże się z nią, warunkując 

pewne oceny, wzorce, a z czasem także nakazy i zakazy. Moralność to jeden z najstarszych 

systemów normatywnych, rządzących małymi społecznościami. Rozumie się ją, jakoogół 

norm, zasad, ocen, wzorów, ideałów - zmierzających do regulowania stosunków pomiędzy 

ludźmi. Całokształt zachowań jednostki lub grupy społecznej ocenia się według funkcjonu-

jącego systemu norm, zasad moralnych. Najstarsze były normy moralne, religijne, następ-

nie pojawiły się normy prawne i obyczajowe[Jankowski, 1980: 21]. Etyka to naukowe for-

mułowanie tych ocen i norm, czyli naukowe ujęcie moralności. Zatem etykę traktujemy 

jako dziedzinę filozoficzną która bada zdarzenia zaliczane do aspektów moralnych co 

odróżnia etykę od popularnie ujętej moralności.  
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Etyczne postępowanie wynika z wielu źródeł, do których zalicza się: 

• Normy grup, członków 

• Postępowanie konsekwentne 

• Sankcje [Hołówka, 2001: 26-27]. 

W przypadku liberalizmu wartości akcentują autentyczną moralność, jak i dobre zwy-

czaje zarówno samych jednostek, jak i grup, gdyż żadne działanie nie może być uznawane 

za wirtualne, chyba że jest podejmowane w wolności, dobrowolnie tolerując osobę, prze-

jaw cnoty jako owoc wolności dobrze stosowanej 

[http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,5931 z dnia 26.11.2012 r.]. 

Neoliberalizm czyli neoklasyczny liberalizm zawiera koncepcje społeczne, ekonomicz-

ne, polityczne, etyczno-moralne nawiązujące do ideologii klasycznego liberalizmu. Uwa-

runkowane jednak ideami scholastycznej filozofii ekonomii, teorii praw zwyczajowego i 

ładu spontanicznego w nieco odmienny sposób precyzują własne poglądy.  

Główną zasadą jak już zostało to wspomniane jest zapewnienie poczucia wolności in-

dywidualnej nad instytucjami politycznymi, wiąże się ją z brakiem arbitralnego przymu-

su. Jej gwarancję stanowi nienaruszalność własności prywatnej oraz rządy prawa (rule of 

law), wykluczające instrumentalne bądź uznaniowe wykorzystywanie jego norm przez 

elitę władzy do realizacji konkretnych celów społeczno-politycznych i gospodarczych 

[http://biznes.pwn.pl/haslo/3946634/neoliberalizm.html z dnia 24.11.2012 r.]. W zależ-

ności jednak od podejścia w różny sposób ujmuje się i postrzega zasady wolności.  

Ogromne znaczenie w precyzowaniu poglądów posiada doświadczenie, zakłada się, że 

z tego względu powstające teorie i poglądy powinny być kontrolowane i poddawane dys-

kusji. Każda jednostka posiada własną prawdę o świecie, w ramach swoich działań zmieni 

i kształtuje cele życiowe. Za duże zagrożenie uznaje się tzw. inżynierię utopijna, w ramach 

której przejawiają się teorie racjonalistyczne oparte na konstruktywistycznej idei rozumu 

ludzkiego jako doskonałego narzędzia umożliwiającego przebudowywanie i projektowa-

nie stosunków społeczno-politycznych i ekonomicznych 

[http://biznes.pwn.pl/haslo/3946634/neoliberalizm.html z dnia 24.11.2012 r.]. W tym też 

wypadku zdarza się, że władza państwowa zamiast pomagać społeczeństwu staje się apa-

ratem opresji, przymusu i zniewolenia. Zgodnie z koncepcją L. von Misesa kluczowym 

motywem działania człowieka jest poczucie dyskomfortu, działanie jest nastawione na 

jego usunięcie. Dążąc do maksymalizacji poczucia szczęściaoraz unikając nieprzyjemno-

ści (bólu), człowiek podejmuje decyzje na podstawie własnego, subiektywnego osą-

du[Winiarski, 2006: 133-137]. Nie jest właściwym postanawianie za jednostkę, która 

będzie odczuwała późniejsze konsekwencje decyzji.  

Neoliberalny model gospodarki wolnorynkowej uwzględnia: 
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• Swobodę zawierania umów, możliwość decydowania o najważniejszych 

parametrach 

• Ekspansja praw rynku 

• Liberalizacja zasad stosunków pracy,  

• Otwarcie dostępu do rynków kapitałowych i funduszy inwestycyjnych;  

• Radykalne ograniczenie wydatków budżetowych państwa na cele socjalne i w 

innych dziedzinach sektora usług publicznych  

• Deregulacja rynku nastawiona na redukcję kontroli państwa  

• Zwiększenie efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłowych.  

 

Trudno jest jednoznacznie wykazać czy neoliberalizm jest zgodny z zasadą maksymali-

zacji szczęścia i minimalizacji cierpienia dla największej liczby istot. Z jednej strony od-

nosi się on do zasad wolności i pozwala jednostce decydować za siebie samą, nie odczu-

wając presji państwa powinna ona być szczęśliwsza i wolna. Pytanie jednak brzmi czy 

przy uzyskaniu tego typu wolności człowiek rzeczywiście byłby szczęśliwy, czy jego wybo-

ry życiowe i samodzielne umiejętności zapewniłyby mu odpowiedni byt. Ciężko jest sobie 

wyobrazić w jaki sposób wyglądałoby nasze państwo bez interwencji w ochronę zdrowia, 

czy też szkolnictwo. Istnieje współcześnie wiele problemów, które zaostrza państwo, brak 

jego całkowitej ingerencji mógłby oznaczać gorszy los i byt społeczeństw. Wiele zależy z 

pewnością od podejścia, dla jednostek kierujących się założeniami neoliberalizmu odpo-

wiedz na pytanie będzie brzmiała pozytywnie – założenia maksymalizują szczęście i mi-

nimalizują cierpienie. Patrząc jednak z perspektywy osób uboższych, które przy pomocy 

państwa współcześnie nie radzą sobie na co dzień odpowiedz brzmiałaby negatywnie – 

państwo dostarcza środków finansowych, doradztwa, oferuje rozwiązania, które wpływają 

na losy jednostek.  
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