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Tekst poświęcony jest koncepcji etyki ładu 
(Ordnungsethik) Karla Homanna (nazywanej 
także etyką instytucjonalną), wyrosłej z  tra-
dycji ordoliberalizmu niemieckiego i będącej 
początkiem osobnego nurtu tej refl eksji. 
Oferuje ona takie podejście do problematyki 
gospodarczej, które pozwala uniknąć 
sztucznych opozycji mających swe źródła 
w  nieporozumieniach terminologicznych 
(np. utożsamianie moralności z altruizmem 
oraz interesu własnego z  egoizmem) oraz 
w ahistorycznym ujmowaniu natury współ-
czesnej gospodarki, a  prowadzących do 
przekonania o  niemożliwości pogodzenia 
rynkowej konkurencji z moralnością. 
Artykuł ten składa się z  czterech części. 
Pierwsza ukazuje tytułową potrzebę 
„pojednania”, zaś część druga przedstawia 

myślenie o rynku w kategoriach ładu nad-
rzędnego zgodne z  pierwotną propozycją 
ordoliberalizmu Waltera Euckena. Następ-
ne części poświęcone już będą wyłącznie 
argumentom Karla Homanna. Część trze-
cia zaprezentuje modelowe, czyli teore-
tyczne, ujęcie relacji rynkowej konkurencji 
i  moralności, a  część czwarta pokaże jak 
w  konkretnej sytuacji można i  czasami 
trzeba odchodzić od teoretycznych usta-
leń, stawiając na rozwiązania pragmatycz-
ne. Tekst ten zamykają uwagi końcowe 
i próba oceny propozycji Karla Homanna.
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Wprowadzenie

Tekst ten poświęcony jest koncepcji etyki ładu (Ordnungsethik) Kar-
la Homanna (nazywanej także etyką instytucjonalną), wyrosłej z tra-
dycji ordoliberalizmu niemieckiego i będącej początkiem osobnego 
nurtu tej refl eksji. Oferuje ona takie podejście do problematyki 
gospodarczej, które pozwala uniknąć sztucznych opozycji mających 
swe źródła w  nieporozumieniach terminologicznych (np. utożsa-
mianie moralności z  altruizmem oraz interesu własnego z  ego-
izmem) oraz w  ahistorycznym ujmowaniu natury współczesnej 
gospodarki, a prowadzących do przekonania o niemożliwości pogo-
dzenia rynkowej konkurencji z moralnością. Propozycja niemieckie-
go badacza jest warta przybliżenia zwłaszcza dzisiaj, gdy wciąż 
odczuwane są skutki kryzysu fi nansowego z lat 2007–2009, a deba-
ta na temat potrzeby ostrzejszych regulacji i lepszych zabezpieczeń 
przed możliwymi w przyszłości nieodpowiedzialnymi poczynania-
mi przedsiębiorców i  menedżerów – wciąż trwa (zob. np. Barth, 
Caprio, Levine 2012).

W dobie pokryzysowej zdarzają się wypowiedzi, które – bez głęb-
szej analizy – chciałyby całą winę zrzucić na ekscesy neoliberalizmu, 
który staje się w  ten sposób przysłowiowym chłopcem do bicia. 
[Szahaj 2014]. Przy okazji piętnuje się całą tradycję liberalną, oczy-
wiście przede wszystkim w  ekonomii i  fi lozofi i gospodarki1. Uwa-
żam, że tego typu radykalne i  upraszczające podejście nie służy 
refl eksji zwanej etyką biznesu, która – moim zdaniem – nie powin-
na odrywać się ani od ustaleń historii myśli ekonomicznej, ani 
samej historii gospodarczej, ani też od współczesnych realiów 
poszczególnych rynków. Warunki te spełnia prezentowana tutaj 
koncepcja starająca się godzić fi lozofi ę z ekonomią, łączyć kompe-
tencje fi lozofi czne z  ekonomicznymi i  nie tracić z  pola widzenia 

1  Warto podkreślić, że w  tradycji niemieckiej istnieje pojęcie fi lozofi i gospodarki jako 
refl eksji najbardziej ogólnej nad naturą zjawisk gospodarczych, będącej jednocześnie rodza-
jem metaetyki gospodarczej odpowiadającej na pytania o  sens etycznej analizy zjawisk 
z tego obszaru [Szulczewski 2013: 62–63].
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praktyki gospodarczej, która często nie mieści się w  ustalanych 
w debacie teoretycznej schematach.

Artykuł ten składa się z czterech części. Pierwsza ukazuje tytuło-
wą potrzebę „pojednania”, część druga zaś przedstawia myślenie 
o rynku w kategoriach ładu nadrzędnego zgodne z pierwotną propo-
zycją ordoliberalizmu Waltera Euckena. Następne części poświęco-
ne już będą wyłącznie argumentom Karla Homanna. Część trzecia 
zaprezentuje modelowe czyli teoretyczne ujęcie relacji konkurencji 
rynkowej i  moralności, a  część czwarta pokaże jak w  konkretnej 
sytuacji można i czasami trzeba odchodzić od teoretycznych usta-
leń, stawiając na rozwiązania pragmatyczne. Tekst zamykają uwagi 
końcowe i próba oceny propozycji Karla Homanna.

1. Rynek i moralność

Oczywistym wyzwaniem dla etyki gospodarczej było zawsze 
godzenie etycznej refl eksji opierającej się na pojęciach dobra, spra-
wiedliwości, równości, godności osoby ludzkiej czy praw człowieka 
z  myśleniem w  kategoriach ekonomicznych. Historyczne relacje 
refl eksji etycznej oraz rozwijającej się myśli ekonomicznej są fak-
tem, co pokazują dzieła chociażby Adama Smitha – refl eksja 
o bogactwie narodów rozwija się właśnie w obrębie fi lozofi i i posłu-
guje się argumentacją moralną. Nie istnieje tutaj potrzeba żadnego 
„pojednania”, bowiem rozumowania etyczne (konkretnie utylitary-
styczne) podbudowują podstawowe wywody autora. Można kryty-
kować utylitaryzm, ale nie można twierdzić, że ekonomia nie daje 
się pogodzić z normatywnymi koncepcjami etycznymi.

Jednakże wciąż można spotkać się z przekonaniem, że sprawie-
dliwość czy równość niewiele mają wspólnego z dążeniem do zysku 
i  konkurencją rynkową. Miałyby zatem istnieć dwie strony: argu-
mentacja etyczna oraz ekonomiczna kalkulacja przedsiębiorcy2. 

2  Znani autorzy we wstępie do wydanej przez siebie pracy zbiorowej podkreślali utrzymu-
jący się wciąż podział na fi lozofi czne i menedżerskie podejście do etyki biznesu [Brenkert, 
Beauchamp 2010: 3–4].
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Myślenie etyczne docieka, co jest słuszne i sprawiedliwe – myślenie 
ekonomiczne, jak zrobić najlepszy użytek z ograniczonych zasobów. 
To ostatnie zadanie stoi zarówno przed menedżerem, który alokuje 
zasoby w obrębie fi rmy, jak i przed społeczeństwem, czyli jednost-
kami dokonującymi wyborów ekonomicznych. Mechanizm rynko-
wy zasadza się na niezliczonej ilości transakcji (dobrowolnej wymia-
ny) polegających na wzajemnym dostosowywaniu się kupujących 
i sprzedających, dla których podstawową informacją jest cena. Sys-
tem cen stanowi rodzaj informatycznego krwiobiegu rynku, 
a dokładniej mówiąc – rynków. Nad tym spontanicznym procesem 
nikt do końca nie panuje, co więcej, gdyby ktoś chciał zapanować – 
mielibyśmy do czynienia z gospodarką centralnie sterowaną, która 
w  przeszłości zawsze pozostawała projektem niedokończonym. 
Tam, gdzie nadmierna kontrola prowadziła do tzw. gospodarki nie-
doboru, tam zawsze skutkiem ubocznym był czarny rynek, sfera nie 
poddana już żadnej, tym bardziej moralnej, regulacji. Tak więc 
rynek jako proces jest sferą koordynacji bez koordynatora (Aldridge 
2006: 19]. Zjawisko to jednak nie wszystkim teoretykom i prakty-
kom się podoba i  stosunek doń często jest główną linią podziału 
o  charakterze politycznym, ideologicznym, światopoglądowym. 
Wolność wolnego rynku nabiera także wymiaru etycznego, związa-
nego bowiem z  wolnością jednostki jako moralną wartością nad-
rzędną w cywilizacji zachodniej.

Pogodzenie myślenia etycznego z myśleniem ekonomicznym to 
w  gruncie rzeczy próba pogodzenia namysłu etycznego (np. jak 
zadbać o sprawiedliwość społeczną w gospodarce rynkowej) z myśle-
niem w kategoriach wolnego rynku i spontanicznych procesów spo-
łecznych, których administracyjne ukierunkowywanie czy ograni-
czanie nie musi wcale prowadzić do zamierzonych skutków. 
Potrzeba takiego godzenia ideałów etycznych z realiami gospodar-
czymi jest ważna dla etyki biznesu, co postaram się przedstawić na 
przykładzie poglądów Karla Homanna i – częściowo – jego uczniów. 
Zacząć chciałbym jednak od znanych i  często cytowanych uwag 
Michaela Sandela zawartych w jego pracy Czego nie można kupić za 
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pieniądze. Moralne granice rynku. Pisze on: „Kryzys fi nansowy nie 
tylko rzucił cień na zdolności rynku do efektywnego zarządzania 
ryzykiem, ale także wywołał powszechne poczucie, że rynek oddzie-
lił się od moralności i  że trzeba je jakoś na powrót połączyć”. 
W następnym zdaniu dodaje: „Nie wiadomo jednak dokładnie, co to 
miałoby znaczyć i jak się do tego zabrać” [Sandel 2013: 19]. Wypada 
zgodzić się z fi lozofem, iż okres tzw. triumfalizmu rynkowego i neo-
liberalnej retoryki w sferze publicznej mamy już za sobą. Jednocze-
śnie przyznanie, że nie wiadomo na czym miałoby polegać powtór-
ne połączenie rynku i moralności, nie jest tylko wyrazem zwykłej 
bezradności, lecz wskazuje na bardzo ważny problem: relacji norm 
moralnych do praktyki gospodarczej opartej na rachunku ekono-
micznym i konkurencji.

Czy moralność ma być utożsamiana z ograniczaniem rynku lub 
nawet jego odrzucaniem? Mówiąc wprost, nie można odrzucić 
mechanizmu rynkowego, bowiem jest on podstawą współczesnej 
gospodarki. Krytyki ekscesów myśli neoliberalnej (np. programo-
wego braku nadzoru nad rynkiem kredytów hipotecznych w  USA 
przed kryzysem) nie warto rozszerzać na liberalizm w ogóle, co czę-
sto łączy się – wbrew intencjom – z mistyfi kowaniem tego, co się 
krytykuje, czyli z  uleganiem skrajnie liberalnym złudzeniom, że 
możliwy jest rynek nieoparty na żadnym ładzie prawno-moralnym. 
Nie warto więc angażować się walkę z „wolnością bez ładu” (bowiem 
jest ona iluzją), tym bardziej że w tradycji liberalnej istnieje także 
podejście ordoliberalne zakładające właśnie „wolność w  ramach 
ładu” [Mączyńska, Pysz 2013: 87].

Myśl Karla Homanna tkwi głęboko w  tej właśnie tradycji. Dla-
czego jednak mowa o konieczności pogodzenia etyki z ekonomią? 
Bowiem w  niektórych nurtach etyki biznesu wciąż obecne jest 
zasadnicze niepogodzenie się z  gospodarką rynkową i  tym, czego 
ona wymaga od podmiotów gospodarczych. Uważa się tutaj etykę 
i  ekonomię – parafrazując Petera Koslowskiego – za wrogie sobie 
siostry. Są rodzeństwem, gdyż obie są teoriami działania i podejmo-
wania decyzji. Wrogość bierze się jednak z odmiennych komponen-
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tów normatywnych [Koslowski 2008: 32]. Szukając koncepcji, które 
te odmienności wyraźnie akcentują, można wskazać na przykład na 
poglądy Alisdaira MacIntyre’a i jego krytykę kapitalistycznej gospo-
darki [Cornwell 2010]. Przy takim nastawieniu może się pojawić 
wiara w możliwość radykalnego przeprojektowania systemu gospo-
darczego przypominającego reengineering na wielką skalę czy też 
„wielką transformację” Polanyiego. Tymczasem gospodarka nie 
poddaje się tak łatwo arbitralnym życzeniom moralistów, którzy 
chcieliby interweniować, licząc na natychmiastowy rezultat takiej 
interwencji. Nie wszystkie aspekty życia społecznego muszą być 
podporządkowane logice ekonomicznej (a to właśnie głosi tzw. eko-
nomizm), jednakże moralizm nieliczący się z  rzeczywistością przy-
nosi więcej zła aniżeli dobra. Karl Homann często cytuje kardynała 
Ratzingera, który twierdził, iż „moralność, która wierzy w  możli-
wość nieliczenia się z  prawami ekonomicznymi, nie jest moralno-
ścią, lecz moralizmem, który jest zaprzeczeniem moralności” 
[Homann 2008: 86]3.

2. Ordoliberalizm i  jego źródła

Trudno przedstawiać sposób myślenia szkoły Karla Homanna bez 
wskazania na jej źródła, czyli ordoliberalne przekonania Waltera 
Euckena. Tutaj bowiem rodzi się to przekonanie dotyczące „wolno-
ści w ramach ładu”, wolnego rynku i konkurencji w ramach ustano-
wionego ustroju gospodarczego. Stanowienie to jest domeną polity-
ki gospodarczej. Kluczowe dla szkoły freiburskiej słowo „Ordnung” 
nie oznacza narzuconego porządku czy też porządku, który „ktoś 

3  Do tej myśli Homanna nawiązuje też Aniela Dylus, krytykując moralistów, którzy „grze-
szą brakiem rzetelnej wiedzy ekonomicznej. Nieświadomi swej niekompetencji zwykle dys-
ponują gotowymi, prostymi receptami uzdrowienia gospodarki. […] Prawdopodobnie u źró-
deł moralizmu tkwi zafałszowany, nieco angeliczny obraz człowieka”. Człowiek ten miałby 
się realizować w sferze wartości wyższych, poza gospodarczym „tu i teraz”. W ten sposób 
racjonalność etyczna i  ekonomiczna nigdy nie znajdują wspólnego mianownika [Dylus 
1997: 57].
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zrobił (zwłaszcza – z czymś)”. Chodzi bowiem o reguły gry wyzna-
czane przez nadrzędny system prawnoinstytucjonalny, który 
niczym konstytucja tworzy pewne ramy, w których urzeczywistnia 
się wolność gospodarujących podmiotów4 [Kuhnert 2006: 6]. Ład 
ten nie jest pozbawiony aksjologii, tak jak nie jest jej pozbawiona 
polityka gospodarcza. Nie oznacza to jednak, iż można skutecznie 
nakazać ludziom, w jaki sposób mieliby postępować. Zasadniczym 
założeniem i jednocześnie postulatem Euckena było przekonanie, iż 
należy tak kształtować ów ład, aby ludzie z własnej woli podporząd-
kowywali się m.in. normom moralnym [Szulczewski 2013: 120]. 
Rola apeli do sumienia i poczucia moralnego jednostki jest sprawą 
drugorzędną wobec stanowionego porządku, bowiem tylko on 
może sprawić, iż indywidualne działania przyczynią się do tworze-
nia dobra wspólnego. Ordoetyka, etyka ładu (etyka funkcjonująca 
na poziomie reguł gry) staje się etyką instytucjonalną [Szulczewski 
2013: 131].

Instytucje są tutaj rozumiane zgodnie z  przyjętym w  naukach 
społecznych, zwłaszcza socjologii i ekonomii, zwyczajem – właśnie 
jako reguły gry istniejące w społeczeństwie. Mówiąc bardziej ucze-
nie, są to społecznie zaprojektowane „ograniczenia, które kształtu-
ją ludzkie interakcje. W konsekwencji strukturyzują one bodźce do 
międzyludzkiej wymiany, politycznej, społecznej czy też gospodar-
czej. Instytucjonalna zmiana kształtuje sposób, w  jaki społeczeń-
stwa ewoluują w czasie i dlatego jest ona kluczem do zrozumienia 
zmian historycznych” [North 1990: 3]. Instytucje decydowały 
o bogactwie narodów, które tak zajmowało Adam Smitha a analizy 
instytucjonalne do dzisiaj oddają wielkie usługi myśli ekonomicznej 
[North 1990: vii; Eggertsson 1996: 6].

4  Ład ten bywa różnie nazywany: ład nadrzędny, prawny, polityczno-społeczny, prawnoin-
stytucjonalny, prawno-moralny. Tak naprawdę chodzi o instytucje mające oparcie w syste-
mie prawnym, który jednocześnie odzwierciedla obowiązujące normy etyczne i obyczajowe. 
Aby uniknąć wrażenia, iż mówi się o  różnych odmianach czy typach ładu, będą używać  
zamiennie tylko trzech równoznacznych określeń: „ład instytucjonalny”, „ład nadrzędny”, 
„porządek stanowiony” lub w określonym kontekście krótko: „ład”.
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Ten sposób myślenia przejmuje Karl Homann, a  także jego 
uczniowie: Ingo Pies, Andreas Suchanek, Christoph Lütge i  inni. 
Tytułowe pojednanie etyki z ekonomią widoczne jest w ich poglą-
dach na naturę konkurencji. Trudno wyobrazić sobie rynek bez 
konkurencji podmiotów gospodarczych w  nim uczestniczących. 
A przecież – wydawałoby się – oznacza to walkę, która wydaje się 
nie mieć nic wspólnego z ideałami moralnymi, tradycyjnie kojarzo-
nymi raczej z  miłością bliźniego, altruizmem czy wręcz poświęca-
niem się dla innych. W jaki sposób zatem miałoby dojść do pogo-
dzenia konieczności konkurowania z  dbałością o  dobro wspólne 
czyli pośrednio o drugiego człowieka? Jak można konkurować i jed-
nocześnie realizować ideały moralne? Jak pogodzić rynek z moral-
nością? Szkicując ordoliberalną odpowiedź Karla Homanna na to 
pytanie, chciałbym się skoncentrować przede wszystkim na kluczo-
wym dla poglądów autora tekście Konkurencja i oralność” (Wettbe-
werb und Moral) [Homann 1990; Homann 2006a]. Ustalenia tu 
poczynione powtarza on w  wielu innych opracowaniach (m.in. 
Homann, Lütge 2005: 25–27]. Metoda analizy jednego tekstu 
pozwala na dokładną rekonstrukcję logiki wywodu w kwestii pod-
stawowej dla całej koncepcji jej autora.

W  omawianym tekście przywołuje on istotny fragment z  kla-
sycznego dzieła Maksa Webera, w którym pisze on o konieczności 
dostosowania się przedsiębiorcy do wymogów kapitalistycznej 
gospodarki opartej na konkurencji, bowiem przetrwać (na rynku 
oczywiście) mogą tylko najlepiej dostosowani5 [Homann 2006a: 3]. 
Tu bowiem leży źródło wszelkich zastrzeżeń kierowanych pod adre-
sem rynku i  konkurencji ze strony niektórych teologów i  etyków. 
Karl Homann przytacza trzy typy argumentacji odnoszącej się do 
nieporównywalności porządku moralnego i  porządku rynkowego. 
Pierwsze dwa, w uproszczeniu, przyznawałyby rację tylko jednej ze 

5  Wypowiedź Maksa Webera brzmi oczywiście bardziej pesymistycznie niż interpretacja 
Homanna. „Dzisiejszy kapitalizm, który zdominował życie gospodarcze, kształtuje sobie 
zatem i tworzy na drodze ekonomicznego doboru takie podmioty gospodarcze – przedsię-
biorców i robotników – jakich potrzebuje” [Weber 2010: 37].
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stron, np. Marksowi oraz zaprzeczającemu mu Hayekowi. Trzeci 
opierałby się na próbie pośredniczenia pomiędzy stronami i szuka-
niu kompromisu. Na przykład twierdzi się tutaj, że konkurencja nie 
może przekraczać pewnych granic, jeżeli ma znaleźć się miejsce dla 
moralności. W szczególności wielkie fi rmy miałyby dbać o takie wła-
śnie nieprzekraczanie określonych granic i dzięki temu to one mia-
łyby dawać przykład wszystkim innym przedsiębiorstwom. Mając 
wysokie zyski i mocną pozycję rynkową, nie tylko byłyby zobligowa-
ne do przestrzegania określonych reguł, lecz mogłyby również 
pozwolić sobie na pilnowanie reguł gry, dbając o to, aby konkuren-
cja nie była nadmiernie „ostra”. W ten sposób warunkiem możliwo-
ści działań moralnych byłoby powstrzymywanie konkurencji w pew-
nych momentach lub obszarach. Jeżeli jednak istnienie moralności 
w biznesie miałoby zależeć od ograniczeń nakładanych na konku-
rencję, problem nie byłby wcale rozwiązany, bowiem wciąż mieliby-
śmy dwa nieprzystające do siebie zjawiska: z  perspektywy rynku 
moralność byłaby rodzajem nieproszonego gościa, czy raczej nie-
chcianego kaznodziei, konkurencja zaś– z perspektywy etycznej – 
byłaby złem koniecznym i  powodem nieustających wyrzutów 
sumienia. W teorii zatem moralność i konkurencja nie dawałyby się 
nigdy pogodzić [Homann 2006a: 5].

Zdaniem Homanna teoretyczna refl eksja nad społeczeństwem 
oparta na wykluczających się pojęciach (np. altruizm lub solidar-
ność vs konkurencja) wymaga przemyślenia właśnie podstawowych 
pojęć, samych podstaw teorii. To wykluczanie się może być tylko 
pozornie logiczne i  uzasadnione i  wynikać mogłoby z  przyjętych 
wcześniej założeń, które wcale nie muszą być słuszne czy choćby 
z grubsza tylko adekwatne. Bez takich przemyśleń zjawiska, które 
chcielibyśmy opisywać i wyjaśniać, będą od początku zafałszowane 
za sprawą proponowanego schematu pojęciowego. O  ile dla etyki 
jako refl eksji podstawowym pytaniem byłoby Kantowskie „co mam 
czynić?”, o tyle Homanna interesują działania wielu jednostek zaan-
gażowanych w procesy gospodarcze, i to procesy regulowane rynko-
wo. A zatem pytanie właściwe brzmi: „W jaki sposób idee i normy 
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moralne mogą być potwierdzane w sytuacji rynkowej konkurencji?” 
[Homann 2006a: 6]. Innymi słowy, nie powinno być pytaniem, jak 
pogodzić moralność z konkurencją, bowiem już same założenia tego 
pytania zawierają odpowiedź. Pytanie właściwe dotyczy istnienia 
moralności w ramach rynku.

Ukazać to można w teorii, czyli modelowo, opierając się na typach 
idealnych (co do zasady) czy też – jak pisze Homann – na poziomie 
paradygmatycznym. Istnieje też poziom rozważań praktycznych, 
dotyczących konkretnych przypadków i sytuacji, które odbiegają od 
teoretycznych modeli i wymagają szczególnych, nietypowych dzia-
łań – poziom pragmatyczny w języku niemieckiego badacza. 

3. Konkurencja i moralność – ujęcie modelowe

Na płaszczyznie paradygmatycznej czy też modelowej nie może być 
sprzeczności między konkurencją i  moralnością. Tutaj oczywiście 
muszą pojawić się nawiązania do Adama Smitha i  jego koncepcji 
indywidualnych interesów, które jednak prowadzą do dobra wspól-
nego. Z drugiej strony nie jest wcale tak, że indywidualne dążenie 
do dobra wspólnego, w  skali społecznej dobro to przyniesie. 
Homann odwołuje się też do myśli Josepha Schumpetera, który 
w samym mechanizmie rynkowym widział dobro wspólne. Już jed-
nak Adam Smith podkreślał, że polepszenie sytuacji wszystkich 
dzięki funkcjonowaniu rynku to nie tylko zasługa niewidzialnej 
ręki, ale także wynik funkcjonowania wielu czynników: jest to moż-
liwe tylko dzięki pewnemu porządkowi opartemu na konstytucji 
i ładzie, który tworzą ustawy oraz np. prawo własności6. Badacz nie-
miecki nie wygłasza tu prostej pochwały tzw. wolnego rynku, widzi 
bowiem jasno, iż procesy rynkowe mogą prowadzić do nieakcepto-
wanych rezultatów. W takiej sytuacji jednak nie jest zalecana inter-
wencja i zakłócanie całego procesu, lecz zmiana warunków począt-
kowych, czyli podjęcie pracy nad umożliwiającym rynek ładem 

6  Był to stały wątek w pracach Adama Smitha [Blaug 1994: 82].
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nadrzędnym. Moralnie motywowana interwencja w  mechanizm 
rynkowy, zwłaszcza prowadzona regularnie, podważałaby wszyst-
kie reguły i niszczyłaby cały ten mechanizm. W tym sensie, i tylko 
w tym, konkurencja jest „wolna” od moralności. Jeżeli ma doprowa-
dzić do moralnego celu, czyli polepszenia sytuacji wszystkich, nie 
może być zakłócana moralnie uzasadnianą interwencją [Homann 
2006a: 7].

Konkurencja i  rynek – w  tym modelowym ujęciu – mają swój 
wymiar moralny, gdyż nie tylko prowadzą do dobra wspólnego, ale 
dobro to realizują: są skuteczne. Wymiar ten nie bierze się z faktu 
realizacji ludzkiej wolności – jak chciał Hayek – lecz z wydajności. 
Gdyby rację przyznać Hayekowi, na rynku osoba o  mniejszej sile 
nabywczej lub mniejszym kapitale mogłaby zrealizować mniej wła-
snej wolności niż osoba bardziej zasobna. Etyczność biznesu to 
etyczność społecznego porządku, ładu instytucjonalnego, który 
umożliwia funkcjonowanie instrumentalnie traktowanego rynku. 
Etyka biznesu jako refl eksja właśnie tego poziomu powinna doty-
czyć. Tutaj też możliwe są dyskusje na każdy temat: zmian w prawie 
własności, ustalania proporcji pomiędzy rynkową i  państwową 
regulacją, priorytetów polityki społecznej, edukacji przyszłych 
pokoleń, tak aby każdy mógł być pełnoprawnym uczestnikiem ryn-
ku. Etyka biznesu nie służy więc kontroli procesu, lecz dotyczy jego 
warunków początkowych [Homann 2006a: 8].

Oczywiście podział efektów funkcjonowania mechanizmów ryn-
kowych może być różnie oceniany. Na ogół moralny sprzeciw budzą 
nierówności społeczne, pogłębiający się podział na biednych i boga-
tych. Efekty te jednak – podkreśla Homann – zależą od wcześniej-
szych podziałów istniejących w  społeczeństwie. Upraszczając, 
powiedzieć można, iż w  przeszłości to nie rynek decydował, kto 
zostawał księciem, a kto żebrakiem. Rynek nie tworzy sam siebie, 
lecz jest podsystemem społeczeństwa – nie zaś systemem wydzielo-
nym i niezależnym. Ten społeczny charakter gwarantuje także ów 
moralny wymiar rynku. „Procesy konkurencji w  obrębie rynku 
mogą funkcjonować jedynie na podstawie systemowego założenia 
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istnienia normatywnie zapośredniczonego porządku społecznego: 
bez wcześniejszego ugruntowania praw własności procesy te byłyby 
»niewydajne«” [Homann 2006a: 7].

W tym sensie ów ład jest rodzajem dobra publicznego, którego 
żadna jednostka nie jest w stanie stworzyć ani też nie jest zdolna 
w pojedynkę zagwarantować ciągłości jego istnienia. Może jednak 
go psuć. W toku walki konkurencyjnej możliwe jest zaniżanie stan-
dardów, niebezpieczne zbliżanie się do granicy prawa i jeśli wygry-
wa ten, kto zbliży się bardziej – może stać się to dominującą strate-
gią. Mówi się w tym przypadku o moralności krańcowej (Grenzmoral) 
i  ciągłym obniżaniu standardów [Homann 2006a: 4]. Jednostka, 
która chce korzystać z ładu instytucjonalnego jako dobra publiczne-
go, a  jednocześnie ucieka się do działań nieprzewidzianych przez 
ten ład, np. wchodząc w zmowy kartelowe, korzysta na tym podwój-
nie. Gdy jest to wygodne, czerpie korzyści np. z  ochrony prawnej 
tak jak wszystkie jednostki, które jednak konkurują zgodnie z zasa-
dami, a ponadto wypracowuje sobie dodatkowo lepszą pozycję kon-
kurencyjną wynikającą z postawy tzw. gapowicza. Wyłamywanie się 
z reguł gry w sytuacji, gdy obowiązują one wszystkich innych – jest 
w  tym modelowym ujęciu opłacalne ekonomicznie. Grożą za to 
określone sankcje, niemniej wypracowywanie korzystnej pozycji 
konkurencyjnej, wykorzystując strategię gapowicza, jest zgodne 
z  logiką rynkowej rywalizacji. Jest to tradycyjny problem dóbr 
publicznych. O  ile taka konkurencja w  ramach rynku przynosi 
w sumie pozytywne rezultaty, o tyle w odniesieniu do samego ładu 
instytucjonalnego takie kierowanie się interesem własnym prowa-
dzi do kolektywnej irracjonalności, bowiem pogarsza się sytuacja 
wszystkich. Homann przytacza tutaj znane konkluzje Mancura 
Olsona oraz sytuację dylematu więźnia. Brak współpracy prowadzi 
do nieoptymalnych rozwiązań [Homann 2006a: 9].

Ładu nadrzędnego nie stworzy jednostka. Mogą to zrobić ludzie, 
w znacznej ich liczbie, poprzez współpracę w ramach demokratycz-
nych procesów politycznych. Logika tworzenia tego ładu jest więc 
odmienna od logiki konkurencji. Na rynku – w ujęciu modelowym – 
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współpraca oznaczałaby zmowę i złamanie zasad ustanowionych na 
wyższej płaszczyznie, gdzie jednak skuteczna jest tylko logika 
współpracy i  otwartej komunikacji. W  sumie wpływ jednostki na 
systemowe reguły gry – by tak rzec, z poziomu rynku – jest nie tylko 
niewielki, ale może być przeciwskuteczny: bankrutujący z nadmiaru 
skrupułów moralnych przedsiębiorca nie buduje ładu, lecz jedynie 
pokazuje, iż moralne odruchy mogą być ekonomicznie samobójcze, 
zgodnie z diagnozą Webera7. Jednocześnie oddaje on pole graczom 
o niższym poziomie moralnym. W efekcie zatem, w nowoczesnych, 
anonimowych społeczeństwach drogowskazem moralnym gospo-
darki powinna być etyka społeczna (na poziomie politycznego pro-
cesu budowanie ładu) jako bardziej skuteczna aniżeli etyka indywi-
dualistyczna. Ideały moralne należy wcielać w  życie na poziomie 
projektowania ładu instytucjonalnego [Homann 2006a: 11].

Można oczywiście zapytać, co z tego modelowego ujęcia wynika 
dla działającej w sferze gospodarczej jednostki. Skoro indywidualna 
moralność ma tutaj mniejsze znaczenie, czego moglibyśmy od tej 
jednostki oczekiwać? Przede wszystkim, twierdzi Homann, może-
my od niej oczekiwać, że nie będzie podważała podstaw systemu 
i nie będzie wykorzystywała rynku i konkurencji w roli gapowicza, 
uciekając się do zmowy kartelowej lub domagając się nienależnych 
subsydiów. Możemy także wymagać, aby respektowała istniejący 
porządek jako dobro wspólne. Wprawdzie nie jest w stanie go stwo-
rzyć w pojedynkę, ale może go wspierać, jeśli widzi, że inni czynią to 
samo, a w konsekwencji powinna nawet angażować się politycznie 
lub obywatelsko na rzecz kształtowania ładu instytucjonalnego 
umożliwiającego funkcjonowanie rynku jako podsystemu społecz-
nego [Homann 2006a: 11].

7  Doskonałą ilustracją byłaby tutaj znana historia fi rmy Malden Mills, która zbankrutowa-
ła, forsując społecznie odpowiedzialne, lecz nieliczące się z  realiami, rozwiązania [Gini, 
Marcoux 2014].
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4. Ujęcie pragmatyczne – poziom konkretnych zaleceń

Jeżeli od jednostki możemy oczekiwać jedynie tego, że nie będzie 
podważała przyjętych zasad konkurowania – czy nie będzie ozna-
czało to swoistego rozgrzeszenia a  priori? Każdą nieuczciwość 
będzie można wytłumaczyć koniecznością konkurowania i robienia 
tego, „co robią wszyscy”. Otóż – zdaniem Karla Homanna – indywi-
dualna moralność ma dużą rolę do spełnienia w konkretnych oko-
licznościach rynkowych. Stwierdzenie to nie unieważnia ustaleń 
modelowych, będących wynikiem tzw. procedury idealizacji i  abs-
trahujących od wielu konkretnych okoliczności, a  jedynie sprowa-
dza dyskusję na poziom bardziej konkretny i szczegółowy. Uprasz-
czając, można powiedzieć, że wprawdzie ujęcie modelowe nie 
pozwala oczekiwać zbyt wiele od jednostki, to jednak w praktyce, 
w  określonej sytuacji można adresować do niej pewne roszczenia 
uzasadniane etycznie. Zwłaszcza gdy podsystem gospodarczy 
(rynek i konkurencja) nie funkcjonuje prawidłowo, nie ma bowiem 
oparcia we właściwym ładzie nadrzędnym [Homann 2006a: 12].

Homann wylicza tu sześć przykładów. Pierwszy dotyczy sytuacji, 
gdy na poziomie omawianego porządku istnieją luki lub uregulowa-
nia tego poziomu przychodzą zbyt późno. Znany jest przykład opóź-
nienia stanowienia prawa w relacji do osiągnięć techniki i medycyny, 
których do niedawna nikt jeszcze nie przewidywał lub których nadej-
ścia tak szybko nikt się nie spodziewał. Drugi przykład odnosi się do 
takich okoliczności, gdy system sankcji przewidzianych przez prawo 
i  inne regulacje jest nieadekwatny w tym sensie, że koszt wykrycia 
nieprawidłowości i  sankcji za to jest zbyt wysoki. Funkcjonowanie 
takiego systemu jest nieopłacalne i w efekcie nieskuteczne. W takiej 
właśnie sytuacji przydaje się wyczulenie moralne jednostki i jej decy-
zje dotyczące reakcji na zauważone nieprawidłowości8. Oczywiście – 

8 Klasycznym przypadkiem może być sytuacja niewielkich niedoborów i problem reakcji na 
nie związany z pytaniem, czy koszty wykrycia sprawcy nie będą większe. Oczywiście koszty 
nie tylko fi nansowe, lecz także te związane z dezorganizacją pracy i utratą poczucia zaufania 
do kierownictwa przez sporą liczbę pracowników.
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wciąż podkreśla Homann – nie można oczekiwać zbyt wiele od 
indywidualnego przedsiębiorcy. Gdyby jego indywidualne działania 
miały rekompensować brak społecznie akceptowanych regulacji, 
osłabiłby swoją pozycję na rynku i  z  tego rynku szybko wypadł. 
Trzeci przykład sprowadza się do pewnego dylematu przedsiębior-
cy. Jeżeli odpowiedni ład instytucjonalny nie istnieje w innych kra-
jach (np. w kwestii ochrony środowiska czy prawa pracy) jednostka 
oczywiście mogłaby nie inwestować na tych obszarach lub wycofać 
się z nich, lecz zamiast wpłynąć pozytywnie na sytuację – ryzykowa-
łaby tylko osłabienie swojej pozycji konkurencyjnej9. Można jednak 
i należy oczekiwać, iż włączy się w akcję apelowania do rządów tych 
państw, aby to one wprowadziły odpowiednie, np. porównywalne 
z europejskimi, uregulowania prawne [Homann 2006a: 13].

Czwarty przykład opisywany przez badacza dotyczy nowych idei, 
które zawsze mają swoich indywidualnych autorów starających się 
zarazić nimi innych ludzi. Gdy idee te zyskają rozgłos i  publiczną 
aprobatę, przedsiębiorcy mogą eksperymentować z nowymi forma-
mi gospodarowania, np. bardziej ekologicznymi lub nowymi forma-
mi organizacyjnymi, np. bardziej przychylnymi wobec dyskrymino-
wanych dotychczas grup, licząc na pozytywną reakcję innych 
przedsiębiorców. Firmy, które zdecydują się na tego typu ekspery-
ment, mogłyby być nawet czasowo chronione przez państwo (zwol-
nienia podatkowe, cła ochronne) aż do momentu, w  którym ich 
innowacje staną się standardem, a one same będą znowu w pełni 
konkurencyjne. Przykład piąty odnosi się do pewnej grupy długofa-
lowych inwestycji, na które decydują się przedsiębiorstwa, a które 
skazują je na wieloletnią kooperację z  określonymi partnerami 
(transaction-specifi c investment). Sytuacja rynkowa w ciągu tych lat 
może się zmienić w sposób, którego nie da się przewidzieć i uwzględ-

9  Paradoksalnie mogłaby pogorszyć się także sytuacja kluczowych interesariuszy, np. 
zatrudnianych dzieci, które po wycofaniu się zachodnich fi rm skazane byłyby na pracę w fi r-
mach lokalnych oferujących o wiele gorsze warunki pracy. Jeden z uczniów Karla Homanna 
powołuje się tutaj na badania Kaushika Basu, ekonomisty i wiceprezesa Banku Światowego, 
które dobitnie o tym świadczą [Lütge 2005: 109].
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nić w umowie regulującej tę kooperację. Tutaj oczekuje się od przed-
siębiorcy, na którego jesteśmy skazani, lojalności i  uczciwości. 
Wreszcie przykład szósty dotyczy spontanicznego i oddolnego dzia-
łania samych przedsiębiorców, którzy tworzą pewne normy na 
zasadzie „jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie” (tit for tat). Przedsiębiorca 
ze względów moralnych postępuje w  sposób, który osłabia jego 
możliwości konkurencyjne. Jest to jednak zaproszenie do naślado-
wania adresowane do konkurentów, którzy mają szanse odpowie-
dzieć podobnym gestem. Jeśli nie – przedsiębiorca wraca do pier-
wotnej strategii. Jeśli tak – jego odpowiedź będzie kontynuacją 
pierwszej moralnie motywowanej próby. Przypomina to – jak pisze 
Homann – dylemat więźnia jako grę wielokrotnie powtarzaną. 
Szansa powodzenia takiej strategii ustanawiania norm zależy jed-
nak także od możliwości nakładania sankcji na przedsiębiorcę, któ-
ry nie podejmuje zaproszenia i  stara się wykorzystać inicjatywę 
moralną konkurenta [Homann 2006a: 15].

Przykłady te jednak – zdaniem niemieckiego badacza – pokazu-
ją, iż indywidualna moralność ma w gospodarce znaczenie wspoma-
gające czy też uzupełniające cel nadrzędny: debatę nad regułami 
gry, publiczne formowanie ładu instytucjonalnego. W  praktyce 
indywidualne interwencje moralne mogą być pomocne, niemniej 
w  ujęciu paradygmatycznym, co do zasady (w  ramach gospodarki 
jako subsystemu społecznego) liczą się tylko jako działania prowa-
dzące do przekształcenia nadrzędnego ładu, czyli zasad gry. „Indy-
widualna moralność traci stopniowo na znaczeniu na rzecz zbioro-
wej odpowiedzialności w  obrębie nadrzędnego porządku [framing 
order] – cokolwiek innego przeczyłoby konstytutywnym uwarunko-
waniom nowoczesności i  cofałoby nas do czasów przednowocze-
snych” [Homann 2006a: 16].

Można i warto zapytać skąd ten nacisk na reguły gry charaktery-
styczne dla nowoczesności. Tłumaczy to inny (siódmy już) przykład 
podany przez omawianego przedstawiciela ordoliberalizmu – sytu-
ujący się także na poziomie pragmatycznym. Nawiasem mówiąc, 
jest to często przywoływany w  podręcznikach etyki biznesu dyle-
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mat moralny, który można streścić w pytaniu: czy przedsiębiorca, 
zmuszony sytuacją swojej fi rmy, może zwolnić część swoich pracow-
ników, wiedząc, że w  najbliższych latach nie znajdą oni żadnego 
innego zatrudnienia. Przedsiębiorca nie ma tu wsparcia w wyższej 
instancji, bowiem nie istnieją przecież ogólne reguły w  ramach 
porządku instytucjonalnego, które łagodziłyby cierpienia ludzi 
i zdejmowały poczucie winy z przedsiębiorcy. Być może dałoby się 
ten porządek zmienić w przyszłości, niemniej w danym momencie 
jest on czymś danym a przedsiębiorca odpowiada tylko przed wła-
snym sumieniem, nawet jeśli działania takie są jak najbardziej uza-
sadnione ekonomicznie.

Sześć przytoczonych wcześniej przykładów dotyczyło narzuca-
nia gospodarce rynkowej pewnych ograniczeń i  formułowania 
roszczeń moralnych. Przykład ze zwolnieniami pracowników doty-
czy jednak moralnej odpowiedzialności jednostki za jej własne 
decyzje. Różnica ta – zdaniem Karla Homanna – ma istotne zna-
czenie. Wydawać by się mogło, iż w etyce biznesu dominować powi-
nien ten ostatni wątek, czyli problem indywidualnego sumienia 
czy też – jak pisze Homann – „perspektywa duchowego przewodni-
ka” (Beichtvaterperspektive) [Homann 1990: 52]. Gdyby tak było, 
pominięto by jednak problem kształtowania nadrzędnego ładu, 
który w ten sposób zostałby uznany za niezmienny i raz na zawsze 
dany. Etyka biznesu pomijałaby w ten sposób najistotniejszy pro-
blem nowoczesnej gospodarki: kształtowanie ładu instytucjonal-
nego zgodnie z pewnymi ideałami etycznymi. Zamiast tego reko-
mendowałaby coś zastępczego, co można osiągnąć łatwiej i taniej: 
dobroczynność i pomoc humanitarną. „Datki na działalność dobro-
czynną lub obejmowanie patronatem wydarzeń artystycznych 
przez oligopolistyczny wielki biznes kosztują go o wiele mniej niż 
[pozwolenie na – J. S.] wejście na rynek nowych, innowacyjnych 
przedsiębiorstw, a  pomoc fi nansowa dla krajów nierozwiniętych 
świadczona przez Republikę Federalną Niemiec jest o wiele tańsza 
aniżeli otwarcie granic dla dóbr importowanych z  tych krajów” 
[Homann 2006a: 16].
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Bardziej wydajna i sprawiedliwa wydaje się zmiana nadrzędnego 
ładu, która uczyni niepotrzebnymi spektakularne interwencje. Nie 
będzie także zachętą do upominania się o  pomoc grup, które nie 
zawsze zasadnie utrzymują, iż taka pomoc jest im niezbędna. 
Homann odwołuje się tutaj do znanego problemu dylematu Sama-
rytanina, który opisał James Buchanan w  latach siedemdziesią-
tych10. Dobry Samarytanin może być wzorcem w małych wspólno-
tach i przednowoczesnych społeczeństwach opartych na kontaktach 
bezpośrednich, lecz nie w  anonimowych społeczeństwach współ-
czesnych czy też globalnej gospodarce. W tej ostatniej pomoc udzie-
lana krajom ubogim, zamiast włączania ich do międzynarodowej 
wymiany gospodarczej, powoduje jeszcze większe uzależnienie od 
zagranicznej pomocy. Także w obrębie gospodarki narodowej indy-
widualne altruistyczne odruchy wywołują podobną reakcję ze stro-
ny grup uważających się za pokrzywdzone. Etyka społeczna na 
poziomie projektowania nadrzędnego ładu jest – zdaniem Homan-
na – o wiele bardziej skuteczna i sprawiedliwa w dłuższym okresie 
[Homann 2006a: 16].

Etyka instytucjonalna Homanna opiera się na założeniu, iż kate-
gorie moralne społeczeństw przednowoczesnych nie mogą być 
przenoszone do społeczeństw nowoczesnych. Reguły rządzące 
małymi grupami przenoszone do dużych grup nie tylko są niesku-
teczne, lecz wręcz wywołują skutki przeciwne. Na przykład zamiast 
pomagać w rozwoju uzależniają od pomocy i rozwój ten w praktyce 
uniemożliwiają. Te ekonomiczne konstatacje – twierdzi Homann – 
mają istotne znaczenie dla rozważań etycznych, bowiem „fi lozofi cz-
na i teologiczna etyka Zachodu była i do dzisiaj jest uzależniona od 
paradygmatu małej grupy” [Homann 2006a: 17]. Dominowała „per-
spektywa duchowego przewodnika” i  przekaz adresowany do jed-
nostki żyjącej w świecie, którego nie może zmienić. Nie pojawia się 

10 James Buchanan jest często przywoływanym autorem przez Homanna i jego uczniów ze 
względu na swój nacisk na reguły gry, które pomagałyby jednostkom przezwyciężać sytu-
acje w rodzaju dylematu więźnia. Odrzuca więc sensowność moralizowania na rzecz projek-
towania podstaw instytucjonalnych [Buchanan 1975].
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wówczas możliwość kształtowania nadrzędnego ładu, którego aktu-
alny kształt postrzegany jest jako dany i  niezmienny, a  przede 
wszystkim – jako coś poza zasięgiem jednostki. Nie zaistnieje też 
etyka biznesu, która dostrzegałaby i  akceptowała zróżnicowanie 
społeczne i wyodrębnianie się w ramach systemu społecznego pod-
systemów – „jako warunku możliwości większej wolności dla 
wszystkich” [Homann 2006a: 17] .

Problem zwiększania się sfery wolności w nowoczesnym świecie 
jest obecny w  wielu tekstach niemieckiego uczonego. A  zatem 
Homann i jego uczniowie zaczynają od analiz historycznych zarów-
no w odniesieniu do gospodarki, jak i etyki. Podział na czasy przed-
nowoczesne i nowoczesne jest oczywisty i banalny, ale w tym przy-
padku przypominanie tego podziału ma sens. Badacz niemiecki 
pyta bowiem, dlaczego w  dzisiejszym świecie, demokratycznym, 
pluralistycznym, anonimowym, opartym na podziale pracy i specja-
lizacji, konkurencji (nie tylko zresztą w  sferze gospodarki), obda-
rzającym jednostkę sporą dozą praw i  wolności – ludzie mieliby 
przestrzegać norm moralnych [Homann 2006c: 3]. W  społeczeń-
stwie, w którym jednostki mogą mieć sprzeczne dążenia i interesy, 
ludzie nie będą postępowali moralnie, jeżeli będzie to ich stawiało 
na przegranej pozycji. (Oczywiście nie tylko w  sensie konkurencji 
gospodarczej). Społeczeństwo jest także oparte na współpracy, ale 
właśnie w celu osiągania indywidualnych korzyści przez wszystkich 
zainteresowanych. Etyka zatem w  swoich normatywnych roszcze-
niach nie tyle powinna być adresowana do jednostek działających 
i  skonfrontowanych z  życiowymi problemami, ile do jednostek 
debatujących publicznie nad kształtem ładu instytucjonalnego, 
ustalających reguły gry. Przypomina to rodzaj umowy społecznej, 
projektu instytucji, który miałby umożliwiać wszystkim zaintereso-
wanym osiąganie indywidualnych korzyści. Nie jest możliwe oma-
wianie tutaj wszystkich odniesień koncepcji etyki instytucjonalnej 
Homanna do fi lozofi cznych i politologicznych zawiłości teorii umo-
wy społecznej. Powiedzmy więc tylko, że odpowiedź na pytanie, dla-
czego ludzie mieliby postępować moralnie, brzmi w  tej koncepcji 



34

Jacek Sójka ,  Etyka instytucjonalna Karla Homanna jako propozycja „pojednania” 
etyki  z  ekonomią

zgodnie z tą tradycją właśnie. „W kontraktualizmie moralność jest 
oparta na indywidualnym oczekiwaniu pewnych korzyści. Do osią-
gnięcia społecznych korzyści, czyli korzyści wszystkich jednostek, 
porządek społeczny musi gwarantować to, że moralne zachowanie 
w formie indywidualnego działania lub/i sekwencji działań będzie 
także indywidualnie nagradzane. Tylko w taki sposób uniknąć moż-
na dylematu więźnia wraz z  jego wątpliwą strukturą zachęt” 
[Homann 2006c: 12]. Te dwa terminy – zachęty (Anreize, ang. incen-
tives) i korzyści (Vorteile, ang. advantages) – są więc kluczowe w kon-
cepcji Karla Homanna [Homann 2002]. Zamiast metafi zycznego 
uprawomocnienia norm moralnych, ale także zamiast tradycyjnie 
fi lozofi cznego ich ugruntowania za sprawą pojęcia uniwersalnego 
rozumu mamy obietnice indywidualnych korzyści wbudowane 
w społeczne reguły [Homann 2006b: 6]. Jest to propozycja etyczna 
dla pluralistycznych, nowoczesnych społeczeństw funkcjonujących 
w zglobalizowanym świecie.

Nie sposób omawiać szczegółów tej propozycji w  tym miejscu, 
niemniej trzeba zaznaczyć, iż wprawdzie pojawia się tutaj określony 
model uprawiania etyki gospodarczej (etyki biznesu), jednak kon-
cepcja Karla Homanna jest przede wszystkim projektem etyki 
w ogólnym sensie. Nie chodzi tylko o etykę ekonomiczną w znacze-
niu etyki dla gospodarki, lecz przede wszystkim o etykę posługującą 
się metodą ekonomiczną, będącą odpowiedzią na niemożność 
metafi zycznego i uniwersalistycznego (w rozumieniu Kanta) ugrun-
towania norm etycznych. Jedyną możliwością w  pluralistycznym 
społeczeństwie – w którym ludzie współpracują dla osiągania wza-
jemnych korzyści – jest zgoda na reguły, które takie korzyści umoż-
liwiają. Dlaczego jest tu mowa o etyce posługującej się metodą eko-
nomiczną, a  nie po prostu o  kontraktualnym podejściu do etyki? 
Homann wskazuje w tym kontekście na wzrastającą rolę mechani-
zmów gospodarczych w zglobalizowanym świecie, a także wzrasta-
jącą rolę indywidualnych kalkulacji kosztów i korzyści w demokra-
tycznym i pluralistycznym społeczeństwie. W odniesieniu do tego 
świata Homann powraca do problemu postawionego przez Waltera 
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Euckena: dlaczego ludzie mieliby przestrzegać norm moralnych 
w  sytuacji braku bezpośrednich sankcji, jak miało to miejsce 
w  małych grupach charakterystycznych dla przednowoczesnego 
społeczeństwa? Jego odpowiedź brzmi: muszą być „wygrani” w sen-
sie teorii gier, muszą traktować moralne zachowanie jako swego 
rodzaju inwestycję w  przyszłe interakcje i  transakcje [Homann 
2002]. Ludzie gotowi są podporządkować się regułom o  ile mają 
nadzieję, że ich sytuacja się poprawi. Oczywiście podporządkowy-
wanie się regułom oznacza ograniczenia nakładane na możliwości 
działania jednostek. Jednak dzięki nim otwierają się dla nich nowe 
możliwości. Jak twierdzi Homann, „kolektywne rozwijanie indywi-
dualnej wolności jest istotą programu nie-metafi zycznego ekono-
micznego ugruntowania moralności” [Homann 2006b: 8].

Ta koncepcja etyczna – z oczywistych względów – ma sporo do 
zaproponowania gospodarce (i etyce biznesu). Jej twórca przyznaje, 
że kultywuje tradycyjne ideały liberalizmu chroniące wolny rynek 
przed doraźnymi interwencjami dyktowanymi pobudkami moral-
nymi. Różni się jednak od wielu liberałów tym, że widzi miejsce dla 
etyki w sferze gospodarki rynkowej. Jednak nie w obrębie samego 
mechanizmu rynkowego, lecz na poziomie debaty politycznej 
kształtującej nadrzędny ład [Homann 2006a: 17].

Konkluzja

Pojednanie etyki z ekonomią to oczywiście skrót myślowy. Chodzi 
o taki model etyki biznesu, który nie opiera się na fałszywych opozy-
cjach, np. rynku i moralności. Gdyby taka opozycja – co do zasady – 
rzeczywiście istniała, zadaniem etyki byłoby proponowanie metod 
zwalczania lub choćby ograniczania rynku. Oznaczałoby to jedno-
cześnie dysfunkcjonalność jednego z  kluczowych podsystemów 
społecznych. Wszyscy jednak jesteśmy albo producentami, albo pra-
cownikami, albo też konsumentami, a najczęściej występujemy w co 
najmniej dwóch rolach naraz, tj. pracowników najemnych oraz 
klientów niezliczonej ilości fi rm. Trudno byłoby sobie wyobrazić 
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współczesne społeczeństwo bez mechanizmów rynkowych w sferze 
gospodarczej. Pod tym względem etyka biznesu powinna być reali-
styczna – innym mechanizmem gospodarczym nie dysponujemy. 
Jednocześnie nowoczesna gospodarka przypomina grę o  sumie 
dodatniej, w  której zwycięzca nie zabiera wszystkiego. Jednakże 
wiele pojęć moralnych ma rodowód przednowoczesny, pochodzący 
z czasów przedindustrialnych, gdy silniejszy zabierał cały plon i nie 
pozostawiał wiele innym ludziom, a  harmonię społeczną ratować 
mogła etyka umiarkowania, altruizmu i dzielenia się z bliźnimi. Te 
pojęcia nie przystają do współczesnych pluralistycznych i anonimo-
wych społeczeństw, a formułowane przy ich użyciu apele moralne 
pozostają bez większego odzewu. Z  tego powodu Homann i  jego 
współpracownicy projektują etykę, która nie traci z pola widzenia 
specyfi ki społeczeństwa współczesnego i realnych możliwości wpro-
wadzania w życie reguł dotyczących gospodarki.

Rozważania Karla Homanna na temat moralności w gospodarce 
są elementem szerszej koncepcji uwzględniającej problem ugrunto-
wywania norm moralnych we współczesnym świecie. To z pewno-
ścią silna strona tych propozycji. Ich autor wypowiada się z  dużą 
kompetencją jako fi lozof i jako ekonomista. Można oczywiście zgła-
szać wiele zastrzeżeń do rozróżnień niemieckiego badacza, np. 
wskazując na to, iż mimo wszystko debata publiczna projektująca 
nowe formy ładu nadrzędnego, owa etyka społeczna nie zastąpi cał-
kowicie etyki biznesu czyli przekazu adresowanego do konkretnego 
przedsiębiorcy, który zmuszony będzie do podejmowania trudnych 
decyzji, np. w kwestiach personalnych. To, co nie mieści się w mode-
lowej wizji relacji rynku i moralności, może okazać się bardzo czę-
stym przypadkiem, uzasadniającym istnienie etyki biznesu (etyki 
przedsiębiorczości, etyki menedżerskiej) – przeciwstawionej etyce 
ekonomicznej będącej refl eksją nad funkcjonowaniem gospodarki 
jako całości i  zajętej projektowaniem takich reguł gry, które tej 
gospodarce i  ludziom w  nią zaangażowanym będą służyć lepiej. 
Można także zadać pytanie bardziej podstawowe. O kształtowanie 
jakiego ładu nadrzędnego tutaj chodzi? Łatwo sobie wyobrazić 
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zmianę prawa i  nowy kształt ustawodawstwa gospodarczego, ale 
czy jednocześnie wyzwolone zostaną bardziej moralne postawy 
zaangażowanych podmiotów? Czy rzeczywiście można świadomie 
kształtować ład moralny, obyczajowy, zmieniać przyzwyczajenia 
ludzi i ich przekonania w skali masowej? Jaki rodzaj zachęt byłby tu 
najbardziej pożądany? Gdyby miało chodzić tylko o zmiany prawa, 
które wywoływałyby określone skutki w  odniesieniu do ludzkich 
postaw i motywacji – czy nie oznaczałoby to wiary w możliwość cał-
kowitego zastąpienia norm moralnych normami prawnymi? Prze-
czyłyby temu jednak częste debaty publiczne zaliczane do tzw. etyki 
stosowanej wywoływane przez kontrowersje wokół projektów 
nowych ustaw.

Niezależnie od możliwych zarzutów pod adresem omawianej 
koncepcji, właśnie dzięki połączeniu kompetencji fi lozofi cznych 
i  ekonomicznych – etyka biznesu proponowana przez Homanna 
i jego uczniów dotyczy realnych problemów współczesnej gospodar-
ki oraz jednocześnie uwzględnia realne dylematy współczesnej myśli 
etycznej (i metaetycznej). Nie sprowadza się zatem – jak to nieraz 
ma miejsce – do zwykłego apelowania do przedsiębiorców i mene-
dżerów, aby nie myśleli tylko o zysku i własnych zarobkach, bowiem… 
już w starożytności potępiano chciwość i wszelkie nieumiarkowanie.

Ordoliberalny charakter propozycji Homanna przypomina nam 
jednocześnie, iż liberalizm niejedno ma imię. Historia europejskie-
go liberalizmu nie może być sprowadzona do często niejasno defi -
niowanego i  traktowanego niczym obelga neoliberalizmu. Warto 
zatem przypominać i twórczość Waltera Euckena (wraz z jego kon-
tynuatorami), i twórczość Friedricha Augusta von Hayeka widzianą 
szerzej niż tylko z wąskiej perspektywy neoliberalnej [Szulczewski 
2015: 103]. Demonizowanie liberalizmu nie przysłuży się dobrze 
refl eksji nad problemami współczesnej gospodarki. Nawet jeżeli 
chcielibyśmy mieć „więcej państwa” w gospodarce, warto pamiętać 
argumenty Stephena Holmesa, który właśnie bronił idei demokra-
tycznego i  liberalnego – ale jednak – państwa opiekuńczego [Hol-
mes 1995].
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S u m m a r y

Karl Homann’s institutional ethics as a proposal 
of „reconciliation” between ethics and economics

Th is article is dedicated to the idea of order ethics (Ordnungsethik) by Karl Homann, called 
also an institutional ethics, which has been developed within the German ordoliberal tradi-
tion and has become a separate strand within this movement. It off ers an approach to eco-
nomic life which avoids the traps of terminological misunderstandings (such as identifying 
morality with altruism and self-interest with egoism) and of an ahistorical approach to the 
nature of contemporary economy which could lead to the belief that morality and market 
competition cannot be reconciled.

Th e article is composed of four parts. Th e fi rst deals with the title problem of reconcilia-
tion while the second presents an understanding of a market in terms of a framing order in 
accordance with the original, ordoliberal  proposal of Walter Eucken. Other parts are focu-
sed on the work of Karl Homann. Th e third part presents a theoretical, paradigmatic appro-
ach to a relation of competition and morality within a market, and the fourth one deals 
with the problem of a departure from the theoretical perspective caused by the need for 
pragmatic solutions to given problems. In conclusion an evaluation of Homann’s proposals 
will be given.

K e y  w o r d s :  o r d o l i b e r a l i s m ,  O r d n u n g s e t h i k ,  b u s i n e s s  e t h i c s , 
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