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Bezpośrednią inspiracją do napisania tego 
tekstu było pytanie zadane uczestnikom 
międzynarodowej konferencji zorganizowa-
nej przez EBEN Polska w 2014 r., a brzmią-
ce: Czy wierzymy jeszcze w  wolny rynek? 
Refl eksja nad pytaniem o aktualną wolność 
rynku doprowadziła autorkę do ponownego 
przeanalizowania charakteru wolności eko-
nomicznej, szczególnie w  porównaniu z  jej 
rozumieniem fi lozofi cznym. Wynik tej ana-
lizy w skrócie można oddać w postaci tezy: 
oderwanie rozumienia wolności ekonomicz-
nej od jej fi lozofi cznych źródeł oraz naduży-
wanie tej idei w przestrzeni gospodarczej za 

pomocą indywidualizmu ekonomicznego 
doprowadziło do paradoksalnej sytuacji, 
w  ramach której rynek staje się – głównie 
w  wydaniu korporacyjnym – coraz mniej 
wolny, a rozwój gospodarki oparty na wzro-
ście siły korporacyjnej zagraża wolności 
człowieka zarówno jako pracownika, klien-
ta, jak i obywatela. 

S ł o w a  k l u c z o w e :  w o l n o ś ć , 
w o l n o ś ć  f i l o z o f i c z n a ,  w o l n o ś ć 
e k o n o m i c z n a ,  s a m o w o l a 
k o r p o r a c y j n a ,  s p o ł e c z n a 
o d p o w i e d z i a l n o ś ć  b i z n e s u
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„Wracamy do tego, że mamy wiele różnych mitów, 
o  których wiemy, że są nieprawdziwe. Ale ponieważ 
nie mamy nic lepszego, wierzymy w nie”.

Tomáš Sedláček

Zamiast wstępu

Sformułowanie pytania badawczego w  perspektywie „wyznania 
wiary”1 jest niezwykle pociągające. Nareszcie nie trzeba się oglądać 
na to, co mieści się w głównym nurcie badań, nie trzeba sprawdzać 
co piszą na ten temat Anglosasi, nie trzeba pochylać się nad wielo-
ma tekstami innych autorów, a podczas przygotowania tekstu nie 
trzeba wykazywać się niezwykłą erudycją, aby przekonać słuchaczy 
lub czytelników do swojego zdania. W końcu można, nieomal bez-
karnie, powiedzieć co się myśli. 

Wyznanie niewiary 

Pozostając zatem podczas odpowiadania na tytułowe pytanie kon-
ferencyjne w przestrzeni wiary, dopowiem krótko: nie wierzę w wol-
ny rynek. 

Jednakże odwołanie się do rozważań opartych wyłącznie na wie-
rze w  słuszność własnych przekonań, choć jak wyżej napisałam 
wielce pociągające i wygodne, opatrzone jest jednak oczywistą sła-
bością z  perspektywy myślenia naukowego, może bowiem zostać 
odczytane jako przejaw nadmiernego subiektywizmu czy nawet 
pychy. Zatem, aby skorzystać z możliwości powiedzenia tego, co się 
myśli, nie popadając jednocześnie w skrajny subiektywizm, posta-
ram się punkt po punkcie wykazać dlaczego nie wierzę w  wolny 
rynek, od czasu do czasu odwołując się do bardziej obiektywnej 

1  Jak zauważa Tomáš Sedláček, „historia jasno pokazuje, że za każdym razem, gdy miało 
dojść do zasadniczej zmiany, tego, w co ludzie wierzą pojawiał się problem. Bo trudno jest 
przestać wierzyć. A  ekonomia jest taką samą wiarą, jak każda inna” (Sedláček, Orrell 
2012: 15).
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argumentacji niż własne zsubiektywizowane odczucia i spostrzeże-
nia. 

Zanim wyłuszczę, dlaczego udzieliłam krótkiej i  negatywnej 
odpowiedzi na pytanie o wiarę w wolność rynku, postaram się zde-
fi niować to, co będzie przedmiotem rozważań, ale zacznę od kluczo-
wego pojęcia, czyli wolnego rynku. Nieomal powszechnie przyjmuje 
się, że wolny rynek to miejsce, na którym dokonuje się wymiany 
dóbr w  wyniku dobrowolnie zawieranych transakcji pomiędzy 
kupującymi a sprzedającymi przy dobrowolnie ustalonej cenie. Na 
wolnym rynku kupujący i sprzedający nie podlegają żadnym ograni-
czeniom ani przymusowi ze strony podmiotów zewnętrznych (np. 
władzy publicznej), a warunki transakcji – w szczególności cena – 
zależą jedynie od ich obopólnej zgody. W procesie interakcji sponta-
nicznych decyzji kupujących i  sprzedających, zwanym właśnie 
mechanizmem rynkowym, dochodzi do ustalenia się tak zwanej 
równowagi cenowej, czyli zrównania popytu z podażą oraz ustale-
nia – jak mówią ekonomiści – ceny równowagi2.

Biorąc pod uwagę powyższe rozumienie, nie wierzę w  wolny 
rynek, po pierwsze dlatego, że nigdy nie wierzyłam w jego wolność, 
a  dokładniej dobrowolność działania. Wierzyłam i  wierzę w  jego 
dużą przydatność, w działający na ogół dość sprawnie mechanizm 
alokacji oraz mechanizm wytwórczy (kreacyjny), czyli przyczyniają-
cy się do powstawania nowych dóbr i usług, ale nie w panowanie na 
nim mechanizmu dobrowolności. 

Po drugie, nie wierzę w wolny rynek, ponieważ przestali wierzyć 
w niego sami ekonomiści. Kiedy ktoś używa dzisiaj określenia wol-
ny rynek, większość ekonomistów upomina go i  poprawia, twier-
dząc, że nie ma przecież wolnego rynku. Większość robi to być może 
dlatego, że uznaje oddziaływanie państwa za czynnik uniemożliwia-

2  Choć nie mam w zwyczaju powoływać się na Wikipedię, tym razem uczyniłam to jedynie 
z tego względu, iż często można tam znaleźć rozumienie wielu pojęć oddających zazwyczaj 
to, co pojawia się w myśleniu powszechnym, a przy rozważaniach dotyczących fenomenu 
wolnego rynku warto odwołać się do jego najbardziej powszechnego rozumienia, tym bar-
dziej że pojęcie to stanowi podstawowy fi lar klasycznej i współczesnej myśli ekonomicznej. 
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jący owo wolne działanie. W przypadku innych ekonomistów wyda-
je się to raczej reakcją na uświadomienie sobie niezdolności do oba-
lenia argumentu oczywistego w  obszarze fi lozofi i, że skoro rynek 
jest wolny (tzn. jest obszarem wolnych decyzji), to powinien być 
odpowiedzialny (tzn. być obszarem, na którym każdy podejmujący 
dobrowolną decyzję jest za jej skutki odpowiedzialny/ponosi odpo-
wiedzialność3), gdyż wolność i  odpowiedzialność to dwie strony 
tego samego medalu. Skoro zatem z wolności rynku miałoby wyni-
kać nakaz bycia odpowiedzialnym lepiej zatem zrezygnować z przy-
miotnika wolny, niż przemodelować teorię ekonomiczną oraz zmie-
niać praktykę gospodarczą. Niezależnie od przyczyny odchodzenia 
ekonomistów od przymiotnika wolny przy opisie rynku niezaprze-
czalny jest jednak fakt, że to właśnie ekonomiści coraz częściej 
poprawiają i używają to pojęcie, mówiąc z coraz większym przeko-
naniem: „ale przecież nie ma wolnego rynku”. Przy okazji warto się 
zastanowić jak to jest, kiedyś był wolny rynek4 a teraz go nie ma, to 
co się z nim stało?

Po trzecie, nie wierzyłam i  nadal nie wierzę w  wolność rynku, 
gdyż takie określenie wiązało się raczej z opisem o wymiarze ideolo-
gicznym (tj. mającym upowszechnić pewne przekonanie)5 niż z opi-
sem ontologicznym rynku jako przestrzeni wolnego działania czy 
opisem ontologicznym istnienia i  działania konkretnych podmio-

3  Takie stanowisko, wydaje się, zajmował pierwotnie Adam Smith w Teorii uczuć moralnych, 
choć nie używał pojęcia odpowiedzialność, ale kategorii „słusznej niechęci do dokonywania 
czynów krzywdzących innych” (1989: 323). Niestety siłę oddziaływania swej koncepcji osła-
bił, inaczej rozkładając akcenty w kolejnym swym dziele Bogactwo narodów.
4  Jolanta Szapiel zauważa, że „ortodoksyjny nurt ekonomii, związany głównie z ekonomią 
neoklasyczną (…) albo uwzględniał wolność w  analizie ekonomicznej bez »wchodzenia 
w szczegóły« albo wolność traktował jako fundament ustroju gospodarczego, który nie ma 
granic lub ograniczeń. Jeśli takowe ograniczenia są, to zdaniem ekonomistów dotyczą 
natury człowieka….” (2012: 172). Można z tego wyprowadzić wniosek: skoro jednak ekono-
mia nie interesuje się naturą człowieka, to tym samym nie mogła ogarnąć należycie fenome-
nu wolności, używała zatem tego pojęcia bez należytego rozumienia. 
5  Za Tomášem Sedláčkiem warto zauważyć, „że taki jest cel każdej ideologii: udawać, że jej 
nie ma, że nie istnieje, że jest w jakiś sposób »naturalna«” (Sedláček, Orrell 2012: 63). 
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tów gospodarczych. Określając rynek jako wolny, chciano przeko-
nać wszystkich, że skoro jest wolny to musi być dobry (bo przecież 
wolność jest największym dobrem), a  dodatkowo, skoro wolność 
jest celem absolutnym, to i cele realizowane na nim (tj. zyski) muszą 
mieć wymiar absolutny. Wsparciem dla takiego myślenia miała być 
słynna metafora niewidzialnej ręki rynku, ale jak zauważa Th omáš 
Sedláček „oczywiście, że nikt w to nie wierzy. (…) Jest to użyteczne, 
fakt. Ale to kłamstwo. I podobnie z homo oeconomicus, z racjonalno-
ścią albo z efektywnością rynków. W nie także nikt tak naprawdę 
nie wierzy. To nowoczesny mit w swojej najczystszej formie. Wygod-
nie jest udawać, że w niego wierzymy” (Sedláček, Orrell 2012: 45). 

Po czwarte, nie wierzę w wolny rynek, ponieważ wolność rynku 
nie jest i nie była wolnością, o jakiej myślą fi lozofowie, do której ze 
względu na zainteresowania znacznie mi bliżej. Jak starałam się 
wykazać w  jednej ze swoich wcześniejszych prac6, idea wolności 
w  rozumieniu fi lozofi cznym wykorzystana przez ekonomistów 
w  przestrzeni gospodarczej uległa silnemu przekształceniu, żeby 
nie powiedzieć radykalnej transformacji. Pojęcie wolności w  rozu-
mieniu fi lozofi cznym via ujęcie polityczne zostało przez liberalizm 
zwany notabene fi lozofi ą wolności, przejęte, ale w czasie tego przej-
mowania wiele wątków, znaczeń, istotnych elementów dla wolności 
w  rozumieniu fi lozofi cznym zostało zagubionych7. W  ramach tej 
transformacji doszło do: 
1. Dominacji wolności negatywnej przy jednoczesnym zdecydowa-

nym odrzuceniu wolności pozytywnej i  przy rozbudowaniu 
obszaru wolności zewnętrznej za cenę nieomal całkowitego 
zapomnienia o znaczeniu wolności wewnętrznej, co ostatecznie 

6  Szerzej na ten temat zob. Filek 2002.
7  Jak zauważa Sedláček „kiedy człowiek kartkuje Samuelsona (…) to widzi, że Samuelson 
poświęca wiele stron temu, żeby udowodnić drobne matematyczne głupoty. Każdej drobno-
stce poświęca trzy strony. A potem krótko mówi: a ponieważ ludzie są wolni, obowiązuje to 
i to. Skąd, na litość boską wzięło mu się stwierdzenie, że ludzie są wolni?! Gdyby chciał coś 
takiego udowodnić musiałby zapisać dziesiątki tysięcy stron poważnymi fi lozofi cznymi roz-
ważaniami” (Sedláček, Orrell 2012: 84). 
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stało się przyczyną głuchoty ekonomistów na apele o odpowie-
dzialność społeczną podmiotów gospodarczych.

2. Dominacji idei wolności jednostkowej przy jednoczesnej 
totalnej krytyce wolności w ujęciu społecznym (tj. wspólnoto-
wym), co dzisiaj rodzi szereg istotnych problemów: jak przejść 
od wolności jednostki do wolności takiego podmiotu gospo-
darczego jakim jest korporacja, czy inny nie mniej istotny 
problem: jak określić odpowiedzialność korporacji w kontek-
ście faktu, że jest ona bytem zbiorowym, zarówno w aspekcie 
własnościowym, jak i  zarządczym, a  zsumowanie odpowie-
dzialności jednostek ją tworzących nie daje rozstrzygnięć 
praktycznych przy ewentualnej konieczności pociągnięcia jej 
do odpowiedzialności prawnej, a tym bardziej moralnej (spo-
łecznej).

3. Rozumienia wolności jako celu samego w sobie przy jednocze-
snym odrzuceniu rozumienia wolności jako środka, co w prak-
tyce dzisiaj prowadzi do dominacji celu ekonomicznego (czyli 
zysku) nad innymi możliwymi celami podmiotu gospodarczego, 
a co najwyraźniej daje się zauważyć na przykładzie funkcjono-
wania korporacji.

4. Oderwania wolności od refl eksji etycznej wbrew tradycyjnemu 
dla fi lozofi i bardzo silnemu związaniu wolności z  wyborem 
etycznym, stąd niektóre wielkie korporacje podejmują działania 
zgodnie z zasadą, iż cel uświęca środki.

5. Ujmowania wolności wyłącznie jako uprawnienia przy jedno-
czesnym zdyskredytowaniu wolności jako zobowiązania, co 
w  praktyce prowadzi w  przypadku korporacji do przewagi już 
nie tylko nad pojedynczymi pracownikami, klientami czy oby-
watelami, ale do niebotycznej przewagi tych podmiotów nawet 
nad rządami konkretnych państw.

6. Dominacji wolności ufundowanej na prawie własności, które 
stało się ostatecznie w przestrzeni gospodarczej ważniejsze niż 
na przykład prawo do życia czy godności, co np. doprowadziło 
do zagospodarowywania przez wielkie korporacje terenów, któ-
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re ze względów na ich historyczne czy ekologiczne znaczenie nie 
powinny nigdy zostać zajęte i zdegradowane. 

Rozwój teorii ekonomicznych w ramach tak zwanego mainstre-
amu przypieczętował wąskie i  jednostronne ekonomiczne ujęcie 
wolności w sposób trwały, odrzucając wiele z tego, co było istotne 
dla fenomenu wolności w ujęciu fi lozofi cznym. 

Po piąte, nie wierzę w wolność rynku, nie tylko dlatego, że ekono-
miczne pojęcie wolności różni się od fi lozofi cznego, ale również dlate-
go, że współcześni ekonomiści w zdecydowanej większości zamknięci 
(lub obojętni) na rozważania fi lozofi czne pozostają niezdolni do 
zauważenia zagrożeń, jakie pojawiają się w wyniku tak jednostronne-
go i wybiorczego rozumienia, z jakim mamy do czynienia w przypad-
ku rozumienia wolności ekonomicznej. Koncentrując się na wolności 
w  wymiarze ekonomicznym, nie zauważają złożonego procesu 
powstawania fenomenu wolności oraz niebezpieczeństw, do jakich 
może prowadzić wolność nadmierna8 lub źle rozumiana. Przywołaj-
my zatem główne etapy rozwoju fenomenu wolności, aby zobaczyć te 
zagrożenia, które stają się widoczne dzięki refl eksji fi lozofi cznej9, 
a całkowicie niewidoczne z perspektywy ekonomicznej: 
1. Człowiek uświadamia sobie swoją zależność od bytu, od świata, 

od drugiego, od innych. 
2. Ową totalną zależność człowiek zaczyna jednak z czasem prze-

żywać jako zło zniewolenia. 
3. Zniewolony, pragnie zerwać więzy zależności, ale nieograniczo-

ne, nazbyt silne pragnienie wolności prowadzi go do zrywania 
wszystkich więzów go uzależniających, w sposób coraz bardziej 
zdecydowany, czyli „totalny”.

4. Zerwanie pozwala wprawdzie uzyskać „nie-zależność”, „nie-
-podległość”, „nie-określoność”, ale w  konsekwencji prowadzi 

8  Na co zwracał już uwagę Tomasz Hobbes (2005), mówiąc o bellum omnium contra omnes 
w stanie natury i opierając swoją koncepcję umowy społecznej na oddaniu części wolności 
w zamian za bezpieczeństwo.
9  Opis rozwoju fenomenu wolności został oparty na rozważaniach Jacka Filka (2010: 
127–135). 



144

Janina Fi lek ,   Wolność  i  odpowiedzialność  w świecie wielkich korporacj i . 
Rozważania wokó ł  pytania:  czy wierzymy jeszcze w wolny r ynek?

też czasami do „nie-rządności”. Człowiek dociera do pełni wol-
ności-od, polegającej na obalaniu wszelkich ograniczeń i zerwa-
niu wszystkich więzów. 

5. Uzyskana wolność negatywna prowadzi jednak, obok wspo-
mnianego już zagrożenia nie-rządnością, do nowej trudności, 
człowiekowi bowiem chodziło nie tyle o  to, by być absolutnie 
niezależnym i nieokreślonym, ile raczej o to, by zależeć wyłącz-
nie od siebie samego. Nieokreśloność wynikająca ze zrywania 
tego, co wiązało zostaje wypełniona „samo-określonością”, 
a niezależność „samo-zależnością”.

6. Wyzwalanie od zależności prowadzi jednak do izolacji, jako 
samo-władny, samo-wolny człowiek zaczyna być także sam-
-otny. Z czasem swoją samotność człowiek przeżywa jako nowe 
zło, zatem zaczyna myśleć o  przezwyciężeniu zła samotności. 
Może to zrobić poprzez powrót do zależności w  rozumieniu 
zadomowienia w świecie, ponownego zakorzenienia lub poprzez 
ponowne zawiązanie zależności międzyludzkiej.

7. Jednakże człowiek wybiera najczęściej inną drogę jej przezwy-
ciężenia, mianowicie poprzez uzależnienie świata od siebie. 
Zależność od świata zostaje zastąpiona zależnością świata od 
człowieka. Człowiek, jak pokazuje historia, często wybiera dro-
gę przezwyciężenia bólu samotności poprzez uczynienie świata 
i innych mu podległymi.

8. Ta droga prowadzi jednak do pojęcia wolności jako czystej samo-
woli, a ta do „»niszczenia więzi stworzonego świata«, do »łama-
nia logosu«, do »profanacji misterium«” (Filek 2010: 129). 
W tym świecie człowiekowi wszytko wolno. 

9. Niektórzy zauważają, że pobłądzili, ale nie wszyscy. 

I na końcu, czyli po szóste, nie wierzę w wolny rynek, ponieważ 
na tym rynku powstały podmioty będące zaprzeczeniem wolności, 
a mam tu na myśli wielkie transnarodowe korporacje, które stwo-
rzyli właśnie ci, którzy nie zauważyli, że ludzkość w poszukiwaniu 
nieustannego zwiększania zakresu wolności jednak pobłądziła. 
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Wolność w wydaniu korporacyjnym 

Przyjrzyjmy się zatem bytowi, jakim jest korporacja transnarodo-
wa. Notabene zadanie to zaczyna być coraz bardziej palące z  per-
spektywy społeczno-ekonomicznej, gdyż to właśnie korporacje – 
jak dość powszechnie się obecnie sądzi – oddziałują w  stopniu 
najsilniejszym na charakter i poziom rozwoju społeczeństwa10. Ale 
tu napotykamy już pierwsze trudności, związane z  określeniem 
czym jest korporacja, jak funkcjonuje oraz jaki jest zakres jej oddzia-
ływania. Problem w tym, że nie ma jednej, jasnej i precyzyjnej oraz 
zadowalającej wszystkich defi nicji korporacji transnarodowej. 
W  tym kontekście warto zauważyć, że nawet tak wydawałoby się 
oczywisty, mocno zakorzeniony bowiem w świadomości społecznej 
i funkcjonujący od dziesiątków lat podmiot gospodarczy, jakim jest 
przedsiębiorstwo, choć ma swoją w miarę jednolitą defi nicję, to jed-
nak i  wokół tej defi nicji jest sporo kontrowersji (zob. szerzej w: 
Bocheński 1993; Filek 2004), szczególnie jeśli chodzi o cele działal-
ności gospodarczej w  kontekście uczestnictwa tego podmiotu 
w życiu społeczeństwa. W świetle prawa „przedsiębiorstwo jest zor-
ganizowanym zespołem składników niematerialnych i  material-
nych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej”11. 
Ostatnio jednak mówi się coraz częściej o  innych niż materialne 
rodzajach kapitału, to znaczy na przykład o niełatwym do uchwyce-
nia niematerialnym kapitale: organizacyjnym, intelektualnym czy 
społecznym, a nawet o kapitale zaufania. 

W  przypadku korporacji transnarodowej trudności dotyczące 
opisu bytu zbiorowego, czyli zdefi niowania czym jest korporacja 
ponadnarodowa, ustalenia jej podstawowych funkcji oraz zakresu 

10  Skoro Max Weber twierdził, że sprawniej funkcjonują biurokracje w  przedsiębiorstwach 
kapitalistycznych niż w administracji państwowej (Weber 1994), to fakt ten może napawać nie-
pokojem wynikającym z coraz bardziej zauważalnego zagrożeniu ze strony wielkich zbiurokra-
tyzowanych i wyalienowanych organizacji, jakimi stały się obecnie korporacje transnarodowe. 
Należy pamiętać, że Weber dostrzegał obok możliwej współzależności także poważne zagroże-
nie konfl iktem „między nowoczesnymi organizacjami a demokracją” (Giddens 2006: 368).
11  Kodeks cywilny art. 55.
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jej oddziaływania społecznego, rosną do potęgi. Skoro nie wiadomo 
czym jest korporacja, trudno przypisać jej jakiekolwiek cechy. Zło-
żoność struktury organizacyjnej, rozczłonkowanie geografi czne 
poszczególnych elementów korporacji, całkowite rozmycie własno-
ści potęgują te trudności. Najtrudniejszą rzeczą do ustalenia w przy-
padku korporacji jako podmiotów gospodarczo-społecznych jest 
wspomniana już wcześniej niemożność przypisania im jakiejkol-
wiek odpowiedzialności społecznej (a czasami nawet prawnej). Pod-
czas gdy przykładowo przedsiębiorstwo krajowe może zostać pocią-
gnięte do odpowiedzialności przez instytucje prawne tego kraju lub 
trybunał oceniający, którym może stać się własne społeczeństwo 
(lub pewne jego grupy, jak klienci, pracownicy czy społeczność 
lokalna), to w  przypadku korporacji transnarodowych przynależ-
ność narodowa (będąca jedną z  cech charakterystycznych mniej-
szych przedsiębiorstw) ulega całkowitemu rozmyciu. Nie ma zatem 
sił, i to w rozumieniu instytucji prawnej, które mogłyby pociągnąć 
do odpowiedzialności za niezgodne z prawem i szkodliwe działania, 
ani tym bardziej trybunału społecznego, który mógłby ocenić 
zachowanie korporacji w perspektywie dobra społecznego, bowiem 
zarówno pracownicy, jak i klienci są zbyt zdecentralizowani, odizo-
lowani oraz porozrzucani choćby w  sensie geografi cznym. W  tym 
kontekście dodatkowym niepokojem napawa sprzeciw płynący ze 
strony podmiotów korporacyjnych i  stojących za nim sił wobec 
narzucenia im nawet najbardziej podstawowych form odpowie-
dzialności społecznej, co wydaje się kuriozalne przy jednoczesnym 
coraz bardziej intensywnym zwiększaniu się ich mocy sprawczej 
i siły oddziaływania na całe społeczeństwo, co w ujęciu Hansa Jona-
sa (1996) jest powodem do przyznania im większego zakresu odpo-
wiedzialności. Dodatkowo należy podkreślić, że wykorzystanie kon-
cepcji odpowiedzialności jednostkowej w  przypadku korporacji 
staje się zupełnie nieprzydatne. Dzieje się tak, po pierwsze, dlatego 
że „pod względem prawnym nie są one w ogóle utożsamiane z ludź-
mi” (Chryssides, Kaler 1999: 233), po drugie, ze względu na nieja-
sny (rozmyty) charakter własności, po trzecie, ze względu na roz-
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miary i złożoność struktury wewnętrznej tego bytu zbiorowego12, 
po czwarte, ze względu na brak jasnej defi nicji tego, czym korpora-
cja transnarodowa jest (nawet w wymiarze prawnym), oraz po pią-
te, ale być może najważniejsze, ze względu na siłę (fi nansowo-eko-
nomiczno-prawną), jaką te podmioty dysponują13, oraz po szóste, 
ze względu na brak odpowiedniego trybunału14. 

Jeśli nawet uda się wykazać korporacji jako podmiotowi prawne-
mu zawinienie i zmusić do odszkodowania czy zadośćuczynienia za 

12  Założyciel spółki Peachpit Press Ted Nance napisał dość ciekawie o złożoności korpora-
cji: „rodzi się coś skomplikowanego, a nawet żyjącego, nie rządzą tym już jednak oparte na 
intuicji swojskie motywy i wartości. Zastępuje je wyrafi nowany, złożony, elastyczny, wciąż 
ewoluujący system – coś na kształt nieczułej, choć inteligentnej istoty – kierowany przez 
wielość wewnętrznych i zewnętrznych programowań” (Nace 2004: 18). 
13  Jako przykład bezsiły wobec wyegzekwowania czegokolwiek od wielkiej korporacji 
niech posłuży kazus fi rmy Shell opracowany przez Martę Soniewicką, który po raz pierwszy 
przywołałam w  pracy Rozważania wokół odpowiedzialności bytu zbiorowego (Filek 2014).   
„Korporacja Royal Dutch Shell (…) była wielokrotnie publicznie krytykowana w  związku 
z  różnymi skandalicznymi praktykami, takimi jak powiązania biznesowe z  reżimem 
apartheidu w RPA, wspieranie wyzysku mieszkańców i eksploatacji środowiska naturalnego 
Nigerii (sprawa Ogoniland w  Delcie Nigerii w  latach 90-tych XX wieku). Gdy tego typu 
powiązania korporacji Shell z politycznymi reżimami afrykańskimi, łamiącymi prawa czło-
wieka, wyszły na jaw, korporacja była bojkotowana przez wiele ruchów antyglobalistycz-
nych oraz organizacji pozarządowych. Również niektóre lokalne rządy zareagowały na te 
nieetyczne praktyki korporacji Shell, restrykcjami. Rada miejska miasta Vancouver w Kana-
dzie, wydała rezolucję o  selektywnym handlu, która zakazywała zakupu paliwa od fi rmy 
Shell na cele publiczne. Radni uzasadniali swoją decyzję tym, że fi rma Shell była zamieszana 
we wspieranie dyktatorskiego rządu Nigerii, który wykorzystywał niewolniczą pracę obywa-
teli swego kraju. Firma Shell zaskarżyła rezolucję do sądu kanadyjskiego, jak również do 
WTO, oskarżając miasto o naruszenie zasady wolnego handlu, zasady uczciwej konkurencji 
oraz o dyskryminację względem innych fi rm paliwowych. (…) Rezolucja rady miejskiej Van-
couver o selektywnym handlu została w efekcie uchylona, gdyż SN uznał ją za naruszającą 
zasadę konkurencyjności na wolnym rynku” (M. Soniewicka, „Przykładowe kazusy dotyczą-
ce odpowiedzialności transnarodowej korporacji”, maszynopis).
14  Jak zauważają Wener i Weiss „wyjątkami są te przedsiębiorstwa, które albo działają na 
płaszczyźnie regionalnej i dlatego muszą przestrzegać wymuszanych przez prawo, zachod-
nich standardów socjalnych i ochrony środowiska, albo takie, które się decydują na podpo-
rzadkowanie się uczciwemu handlowi oraz przyjaznemu środowisku naturalnemu i posta-
wiły te zasady ponad zyski” (2009: 9).
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złamanie obowiązującego prawa, co zresztą zazwyczaj trwa bardzo 
długo, to w przypadku wielkich korporacji jest to zazwyczaj śmiesz-
nie mały wymiar kary, na przykład małe odszkodowanie (wliczone 
przez korporację najczęściej do kosztów działalności) w  stosunku 
do zysków, jakie te podmioty generują. Można zatem, odwołując się 
do myśli Nicolaia Hartmanna (1974), stwierdzić, że refl eksja doty-
cząca działań w przestrzeni gospodarczej, koncentrująca się wyłącz-
nie na jednostce lub na jej jednostkowym działaniu, zrozumienie 
tego, co ma charakter zbiorowy, pozostawia w znacznym zaciemnie-
niu, ponieważ cały strumień świtała został przeniesiony na to, co 
jednostkowe. Na rynku mamy zatem do czynienia z sytuacją niedo-
świetlenia tego, co jest wynikiem oddziaływania wielkich organiza-
cji gospodarczych (a korporacja jest niewątpliwie jedną z nich), ale 
także tego jak doszła do takiej pozycji. Jak zauważa Nace, „Istotna 
część zaprogramowania korporacji leży poza jej obrębem i jest osa-
dzona w strukturze praw, które określają korporacyjne uprawnienia 
i zalecają pewne zachowania” (2004: 19).

Z historii korporacji

Aby zrozumieć, czym są dzisiaj korporacje transnarodowe, zadajmy 
pytanie z  pozoru może niezwiązane z  podejmowanym tu proble-
mem, ale w rzeczywistości niezwykle istotne, mianowicie: dlaczego 
korporacjom przyznano ograniczoną odpowiedzialność, która dzi-
siaj w znacznym stopniu uniemożliwia pociągnięcie ich do odpowie-
dzialności. Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, choć dotarcie do 
historycznych źródeł przyjęcia takiego rozwiązania społeczno-
-prawnego może wiele powiedzieć o samej korporacji jako działają-
cym obecnie coraz agresywniej i w coraz silniej monopolistycznym 
duchu podmiocie gospodarczym. 

Jak relacjonują Chryssides i Kaler, korporacje dzisiejsze wywo-
dzą się ze średniowiecznych korporacji rozumianych jako stowa-
rzyszenia religijne (np. klasztory) czy publiczne (np. uczelnie). Sta-
tus takiej korporacji-stowarzyszenia został z  czasem przyznany 
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także związkom rzemieślniczym (mającym pierwotnie charakter 
grup patronackich [Nace 2004: 35]) oraz gildiom kupieckim, 
a potem przedstawicielom różnych zawodów, na przykład bankie-
rom czy rzemieślnikom – jak podają historycy – w  celu ścisłego 
kontrolowania działań i  zachowań przedstawicieli konkretnych 
grup rzemieślniczych. Stowarzyszenia te miały osobowość prawną. 
Z czasem taką osobowość uzyskały także „»kupieckie spółki poszu-
kiwawcze« zakładane w  celu prowadzenia handlu z  zamorskimi 
krajami” (Chryssides, Kaler 1999: 234). Z tym że uzyskanie w tam-
tych czasach zgody na prowadzenie tej działalności związane było 
z uzyskaniem przywileju „nadanego przez monarchę lub na mocy 
ustawy parlamentu” (s. 235), a  zatem wiązało się z  przyznaniem 
im monopolistycznych przywilejów, takie też uzyskała największa 
i  najsłynniejsza Kompania Wschodnioindyjska. Owe historyczne 
początki pierwowzoru dzisiejszej korporacji wskazują, że u jej źró-
deł był zarówno monopol, jak i  panowanie, to ostatnie na bazie 
powszechnie akceptowalnej doktryny kolonialnej. Nietrudno 
zauważyć, że obie te cechy, czyli skłonność do uzyskania pozycji 
monopolistycznej15 oraz umiejętność panowania i  wykorzystania 
słabszych gospodarek, nadal są charakterystyczne (choć obecnie 
w wersji postkolonialnej) dla wielkich spółek akcyjnych oraz kor-
poracji transnarodowych, co także utrudnia pociągnięcie ich do 
jakiejkolwiek odpowiedzialności. Dalszy rozwój kompanii związa-
ny był z  coraz mniejszym prawem do podejmowania samodziel-
nych działań zaplanowanych przez poszczególnych kupców, wcho-
dzących w  jej skład lub w  przez nich zawiązaną grupę. Decyzje 
zaczęły zapadać na samej górze, a udział kupców w ich podejmowa-
niu zaczął zależeć od ich udziału fi nansowego w  kapitale akcyj-
nym16. Im większy udział, tym więcej mocy decyzyjnej i  władzy. 

15  Dobrą ilustracją tej tendencji mogą być praktyki fi rmy Microsoft, kilkakrotnie oskarża-
nej przez europejski wymiar sprawiedliwości o praktyki monopolistyczne czy sprzedaż pro-
duktu w ramach transakcji wiązanej. 
16  Choć jak zauważa Nace (2004: 35) „średniowieczne gildie rzemieślnicze były pierwotnie 
grupkami »zwykłych ludzi«, w których wszyscy członkowie byli sobie równi, a ich związek 
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W ten sposób zrodziła się w ramach tego podmiotu gospodarczego 
silna hierarchia, która jest kolejną istotną cechą charakterystyczną 
dla dzisiejszych korporacji transnarodowych, widoczną nawet na 
pierwszy rzut oka. 

Warto zauważyć, że negatywna ocena działalności Kompanii 
Wschodnioindyjskiej oraz Kompanii Wirginijskiej spowodowały 
w  pewnym okresie dużą ostrożność wielu Amerykanów wobec tej 
formy organizacyjno-prawnej, słusznie obawiających się zagrożenia 
ze strony skłonności do monopolistycznych praktyk. „Jesteśmy 
zdecydowanie przeciwni inkorporacji spółek – napisał przedstawi-
ciel National Trades Union – prowadzących ręczną mechaniczną 
działalność, uważamy bowiem, że są one skłonne kończyć jako 
monopole, paraliżując tym samym energię indywidualnego przed-
siębiorstwa i  naruszając prawa drobniejszych kapitalistów” (Nace 
2004: 81)17. Można stąd wnosić, że monopolistyczne działania 
transnarodowych korporacji zagrażają albo nawet niszczą swobodę 
działania mniejszych podmiotów gospodarczych i  zmuszają do 
„przepracowania całego życia w służbie dla innych” (s. 84). 

Wraz z ustawą o spółkach akcyjnych z 1844 roku złamany został 
wprawdzie monopol kompanii, bo procedura rejestracji spółki została 
znacznie uproszczona i  mogły się o  rejestrację starać także nowo 
powstające podmioty gospodarcze, ale wraz z  tą ustawą przyznano 

spełniał funkcje obronne, religijne i  samopomocowe, dopiero później nastąpiło silne roz-
warstwienie w obrębie samej gildii, jak i pomiędzy gildiami branżowymi”.
17  Przykładem takiego zagrożenia była próba uzyskania koncesji w 1801 roku przez nowo-
jorskich biznesmenów dającej prawo do wyłącznego dostarczania chleba do miasta, na co 
jeden z dotychczasowych piekarzy stwierdził, że gdyby parlament przyjął tę propozycję, to 
„niezależny duch, tak w  dzisiejszych czasach silnie się zaznaczający pośród naszych rze-
mieślników i  wielce pożyteczny dla naszych republik, zostanie całkowicie unicestwiony” 
(Nace 2004: 82). Stąd wiele ograniczeń, jakie w tamtych czasach nakładano na korporację 
lub odebranie koncesji, które było równoznaczne z odebraniem przywileju. Jak zauważa ten 
sam autor „system licencyjny był potwierdzeniem, że aby demokracja rozwijała się prawi-
dłowo, jej siła musi zatriumfować nad siłą korporacji” (s. 89), zastąpienie koncesji licencjo-
nowaniem znanym jako powszechna inkorporacja po wojnie domowej otworzyło drzwi do 
nieograniczonego rozwoju korporacji. 
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zarejestrowanym podmiotom osobowość prawną, uznając jednak, że 
działanie spółki jest niezależne od ludzi tam pracujących, ponieważ 
„nie zależy od uczestnictwa żadnych konkretnych osób” (Chryssides, 
Kaler 1999: 236). Wprawdzie, jak się często zauważa, legalizację 
i rejestrację fi rm wprowadzono głównie w celu kontroli rynku, to jed-
nocześnie przyniosły one w praktyce rozwiązanie problemu „nieprze-
rwanej ciągłości posiadania”, a  przedsiębiorcom istotną korzyść 
w postaci ograniczonej odpowiedzialności (tamże). Skoro bowiem do 
zachowania nieprzerwanej ciągłości posiadania przedsiębiorstwo 
zdefi niowano pierwotnie jako zestaw zasobów materialnych i fi nan-
sowych, to nie można było mu przypisać odpowiedzialności, zasoby 
materialne i fi nansowe takowej przecież nie mają, stąd jedyną odpo-
wiedzialnością fi nansową (dla niektórych zwaną ryzykiem) można 
było obarczyć udziałowców, ale dla lepszej sprawności rynku tylko do 
wysokości sumy ich udziałów w tej spółce. To rozwiązanie efektywne 
dla rozwoju rynku spowodowało, że mówienie o społecznej odpowie-
dzialności biznesu lub przedsiębiorstwa stało się na dziesiątki lat 
czymś zgoła niemożliwym (zob. Filek 2014). A zgodnie z fi lozofi czną 
tezą o związku wolności z odpowiedzialnością próżnym trudem sta-
wało się mówienie o rozumnej wolności, kiedy nie akceptowało się jej 
dopełnienia, jakim jest odpowiedzialność. Wprawdzie dla niektórych 
podmiotów gospodarczych przyjmujących jedynie wolność w jej zna-
czeniu negatywnym (wolności-od) brak odpowiedzialności potwier-
dza właśnie pełnię wolności, to w rzeczywistości brak uzupełniającej 
wolność odpowiedzialności świadczy raczej o  myleniu wolności ze 
zjawiskiem samowoli, wykraczającej daleko poza obszar racjonalnie 
rozumianych granic wolności. 

Zastanawiając się nad złożonością i problematycznością fenome-
nu korporacji, zadajmy jeszcze kolejne pytanie: dlaczego jednostka 
jako podmiot czynności prawnych jest po wielekroć mocniej obcią-
żona odpowiedzialnością niż podmiot zbiorowy, jakim jest właśnie 
korporacja? Otóż jeśli mamy jednego sprawcę czynu i  jeśli odpo-
wiednim instytucjom uda się udowodnić mu sprawstwo, kwestia 
przypisania mu odpowiedzialności w rozumieniu odpowiedzialno-
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ści negatywnej czy restrykcyjnej za skutki jego czynów nie jest oczy-
wiście sprawą banalną ze względu na wielość dodatkowych czynni-
ków i trudności, to jednak jest wyzwaniem znacznie prostszym, niż 
kiedy mamy do czynienia z  grupą sprawców, która dokonała tego 
samego czynu, szczególnie kiedy głównym problemem jest ustale-
nie zakresu sprawstwa. Owa różnica w ustaleniu sprawstwa nie tyl-
ko jest jedną z najpoważniejszych trudności w dotarciu do odpowie-
dzialności korporacji, ale też wskazuje na istotne zagrożenie, jakie 
niesie z sobą brak idei odpowiedzialności bytu zbiorowego. Jednak-
że niepodjęcie próby dotarcia do tak rozumianej odpowiedzialności 
oznacza, że kiedy jednostka zatruwa strumyk, jest prędzej czy póź-
niej pociągana do odpowiedzialności restrykcyjnej, podczas gdy ta 
sama osoba, zatruwając dużą rzekę, ale w ramach struktury wielkiej 
korporacji (nierzadko z pomocą także innych pracowników), może 
pozostać (i  jak pokazuje praktyka najczęściej pozostaje) bezkarna, 
bo zazwyczaj bezkarne pozostają duże podmioty gospodarcze, nie 
tylko te zatruwające rzeki. Nawet osobie, która bezpośrednio brała 
udział w zanieczyszczaniu rzeki, o ile było to opłacalne dla korpora-
cji, zazwyczaj nie grozi żadna odpowiedzialność, chyba że zarządza-
jący nią menedżerowie w celu zmniejszenia kary uczynią ją kozłem 
ofi arnym. Zatem system prawny wraz uregulowaniami administra-
cyjnymi nie przeciwdziała w  wystarczającym stopniu działaniom 
zespołowym, słabo dając sobie radę z większymi podmiotami zbio-
rowymi, a  będąc nieomal całkowicie bezradnym wobec wielkich 
organizacji takich właśnie jak korporacje18. Jak zauważył Andrew 
Young, były burmistrz Atlanty i były ambasador przy ONZ, „nic nie 
jest nielegalne, jeśli postanowi to zrobić stu biznesmenów” (cyt. za: 

18  Przykładem fi rmy łamiącej wiele zasad jest fi rma Monsanto założona w  1901 roku 
w USA i działająca w branży rolniczej (produkcja herbicydów i pestycydów), której nieomal 
każdy produkt budził szereg wątpliwości co do bezpieczeństwa zdrowotnego zwierząt (pro-
dukowali bydlęcy hormon wzrostu, zwiększający wprawdzie produkcję mleka, ale powodu-
jący szereg chorób tych zwierząt) czy ludzi (produkcja Aspartanu, zwiększającego ryzyko 
zachorowania na raka). Innych przykładów korporacji łamiących wszelkie zasady dostarcza 
praca Czarna lista fi rm (Werner, Weiss 2009). 
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Nace 2004: 8). Parafrazując tę myśl, można by powiedzieć: nic nie 
jest nielegalne, jeśli postanowi to zrobić wielka transnarodowa kor-
poracja, a tym bardziej kiedy postanowi to robić jednocześnie kilka-
naście wielkich korporacji. 

Zaproponowane tu pobieżne sięgnięcie do historycznych źródeł 
korporacji jasno pokazuje, przy jednoczesnej znajomości mechani-
zmów ich aktualnego funkcjonowania, że korporacje ze względu na 
charakterystyczny dla siebie sposób działania (zasadzający się na 
praktykach monopolistycznych) nie przyczyniają się do zwiększa-
niu wolności na rynku, ale raczej do jej ograniczania, szczególnie 
wobec znacznie mniejszych i słabszych podmiotów. Jednakże naj-
większym ograniczeniem w  pewnej fazie rozwoju rynku staje się 
dominacja celu ekonomicznego, czyli potocznie mówiąc, uznanie 
zysku za jedyny i  wyłączny cel przedsiębiorstwa, które nie bez 
powodu w  najbardziej skrajnych przypadkach określane jest jako 
„wrogie człowiekowi myślenie” (Werner, Weiss 2009: 11), prowa-
dząc do niekończącej się potrzeby wzrostu, która z  jednej strony 
przyczynia się do poprawy życia ludzkiego, z drugiej jednak pozo-
stawia (przy niezrównoważonym wzroście) spustoszenie w świecie 
człowieka i natury. 

Wolność w korporacji 

Ten sam niepokój o wolność człowieka pojawia się, kiedy spojrzymy 
na korporację od środka, w kontekście jej struktury organizacyjnej, 
bowiem od razu daje się zauważyć, że organizacje te, oparte na hie-
rarchii i panowaniu, nie wspierają wolności jednostkowej znaczącej 
części jednostek w niej zatrudnionych. W ramach wewnętrznej kul-
tury dochodzi tam najczęściej nie tylko do klasycznego uprzedmio-
towienia, ale także w jego konsekwencji do znaczącego zniewalania 
pracowników. Nie bez powodu mówi się o zmianach osobowościo-
wych pracowników wyższej kadry korporacyjnej uzależnionej 
w znacznym stopniu od swoich zwierzchników i czasami zmuszo-
nych do ślepego wykonywania ich poleceń. Na tę okoliczność 
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powstało nawet nowe pojęcie opisujące człowieka korporacji jako 
zwierzęcia korporacyjnego, ponieważ „menedżerowie częściej sta-
rają się zmarginalizować ludzki, nie zaś zwierzęcy pierwiastek, 
zwłaszcza gdy chcą sprawić, żeby organizacja działała jak maszyna 
(Conniff  2006: 12). Nie można jednak nie zauważyć, że w ostatnim 
okresie niektóre duże fi rmy, także korporacje, starają się temu prze-
ciwstawić, wprowadzając zasady społecznej odpowiedzialności 
w  zakresie pracowniczym. Jednakże nadal takie działania mają 
raczej charakter wyjątku od powszechnie stosowanej reguły, a cza-
sami owe odwołanie się do zasad społecznej odpowiedzialności ma 
jedynie charakter zastępczy. Z pozoru bowiem wydaje się, że fi rma 
dba o  pracownika, na przykład propagując półgodzinną przerwę 
w pracy na lunch, ale jeśli przerwa ta jest obowiązkowa i nie wlicza 
się jej do czasu pracy, rozwiązanie to w praktyce oznacza, że pracow-
nik z defi nicji wraca do domu o pół godziny później, co nierzadko 
jest szkodą wobec jego rodziny. Jak jednak słusznie zauważa Orrell, 
„główną przeszkodą do zmian nie jest niedostatek teorii albo myśli. 
One są do dyspozycji już od jakiegoś czasu. Tą główną przeszkodą 
jest władza” (Sedláček, Orrell 2012: 81), jaką mają zarządzający 
wielkimi korporacjami. A tam, gdzie jest dominacja władzy, nie ma 
zazwyczaj miejsca na wolność. 

Wolność innych podmiotów 
tzw. interesariuszy korporacyjnych 

Podobnie wygląda sprawa w kontekście relacji korporacji z innymi 
grupami interesariuszy. Jedną z  nich są konsumenci. Korporacje, 
dysponując ogromnymi środkami fi nansowymi przeznaczonymi na 
marketing, zaczynają panować także nad klientami, nierzadko 
korzystając z najnowszych technik manipulatorskich. Działy mar-
ketingowe niektórych korporacji nie tylko potrafi ą zachęcić do 
zakupu, stosując techniki manipulacyjne lub transakcje wiązane, 
ale nawet wygenerować nieistniejące potrzeby. W świecie nadmiaru 
liczby produktów oraz fantastycznych zachęt klient pozostaje nie-
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zdolny do dokonywania racjonalnych i swobodnych wyborów, ule-
gając stosowanej wobec niego wyrafi nowanej perswazji. Nie tylko 
nie zawsze dokonuje właściwych wyborów, ale dodatkowo staje się 
uzależniony w coraz większym stopniu od samego aktu zakupowe-
go. Zjawisko pustego konsumpcjonizmu wzrasta z roku na rok.

Korporacje potrafi ą również zapanować nad kolejną grupą inte-
resariuszy, jaką są społeczności lokalne. W środowiskach lokalnych 
przedstawiciele korporacji potrafi ą dzięki sile swego pracodawcy 
zrealizować nieomal wszystkie jego plany i zamiary, nawet te, które 
w  ostatecznym fi nalnym efekcie przyczyniają się do zniszczenia 
środowiska naturalnego czy wspaniałego pejzażu, potrafi ą bowiem 
zapanować nad społecznościami lokalnymi, albo je zastraszając, lub 
nimi manipulując, to obiecując niemożliwe. Sedláček trafnie opisuje 
ten mechanizm. Choć większość z  nas ma świadomość, „że nie 
powinniśmy zanieczyszczać krajobrazu, okolicy, estetyki reklamą. 
To uczucie [to] jest niematerialne, miękkie. Przeżycie związane 
z widokiem to wartość, która nie ma metki z ceną. Z drugiej strony 
reklama, materializm, zysk to jest twarda siła, wartość, która cenę 
ma – twardą, bezdyskusyjną. Ta bitwa jest okropnie niesprawiedli-
wa” (Sedláček, Orrell 2012: 27–28). Jeśli jest rzeczywiście niespra-
wiedliwa, to dyskusyjna jest dobrowolność wymiany na rynku. 
A jeśli nie ma tej dobrowolności, to i wolność samego rynku staje się 
coraz bardziej dyskusyjna. 

Na koniec, korporacje potrafi ą także, w ostatnim okresie nawet 
coraz częściej, panować na rządami, używając lobbingu, szantażu 
ekonomicznego czy technik spekulacyjnych. Największe z  nich 
potrafi ą zapanować, a  nawet uzależnić od siebie całkowicie rządy 
krajów słabo rozwiniętych, a niektóre z tych działań nabierają cha-
rakteru nowego kolonializmu ekonomicznego. Jak zauważa Juliette 
Beck, „Korporacje zagarniają tyle władzy, ile tylko mogą…” (cyt. za: 
Nace 2004: 5). Idąc tropem zwiększającego się władztwa korporacji, 
być może należałoby się zacząć zastanawiać nad ograniczaniem, 
jakie doświadczają rządy ze strony korporacji, a nie tylko nad ogra-
niczeniami państwa wobec rynku. 
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Siła i moc korporacji

Warto w tym kontekście zauważyć także, że korporacje jako osoby 
prawne mogą i  żądają coraz silniej respektowania ich praw przy 
coraz słabszej praktycznej możliwości innych podmiotów (instytu-
cji lokalnych, rządów czy niektórych instytucji międzynarodowych) 
do wyegzekwowania od nich odpowiedzialności prawnej (restryk-
cyjnej), a co dopiero społecznej. 

Zatem pozycja monopolistyczna korporacji zaczyna niszczyć 
rynek, uniemożliwia bowiem mniejszym i słabszym fi nansowo pod-
miotom gospodarczym swobodne działanie Pozostają im tylko 
nisze lub zgoda na warunki narzucone przez korporacje, a  zatem 
skoro narzucone to niedobrowolne, jak w przypadku supermarke-
tów narzucających ceny oraz zasady dystrybucji swoim mniejszym 
dostawcom. Prawo swobodnego wyjścia z rynku, o ile do owego wyj-
ścia przedsiębiorca został zmuszony przez monopolistę, nie jest 
argumentem na rzecz rzeczywistej wolności, a jedynie dowodem na 
słabość rynku. 

Można zatem powiedzieć, że siła zhierarchizowanej kultury 
organizacyjnej zniewala pracowników, siła marketingowa zniewala 
klientów, siła prawno-fi nansowa zniewala, a czasami wręcz pacyfi -
kuje społeczności lokalne, podczas gdy siła fi nansowo-ekonomicz-
na, jaką dysponują korporacje, zniewala rządy wielu krajów, z tym 
że tych najsłabszych w  największym stopniu. Zatem pytanie: kto 
jest wolny na rynku?, nabiera charakteru retorycznego. Wolne 
pozostają jedynie te podmioty, które reprezentują siłę, i  to one 
narzucają zasady wymiany i reguły obowiązujące na rynku. Jeśli do 
tego dodamy złożoność i wirtualność rynków fi nansowych, za któ-
rymi kryją się sieci powiązań, myślenie o  wolności na rynku lub 
o wolnym rynku wydaje się z wolna przeszłością. Rynek nie jest już 
przestrzenią wolności, bo nie są wolni ludzie na nim działający 
(pracownicy, klienci, dostawcy, lokalni mieszkańcy). Rynek nie jest 
przestrzenią wolności także dlatego, że zdecydowana większość 
podmiotów gospodarczych nie dokonuje dobrowolnego wyboru, 
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ponieważ zmuszona jest albo do stałego zwiększania swojego 
zysku, albo podporządkowania się regułom narzuconym przez sil-
niejsze podmioty gospodarcze19. Panujący na rynku wszechwład-
nie racjonalizm technokratyczny osłabia możliwość podejmowania 
rzeczywistych dobrowolnych decyzji. Biznes „wykazuje skłonność 
do podążania własnym torem, działając środkami siły, znanej jako 
»władza korporacyjna«, napędzającej wiele zdarzeń zarówno w sfe-
rze polityki, jak i w życiu prywatnym” (Nace 2004: 8-9). Im spółka 
staje się większa, tym z  jednej strony staje się coraz silniejsza, 
zatem jakby swobodniejsza (bardziej wolna) w  swym działaniu, 
z drugiej jednak, aby przetrwać, musi nieustannie walczyć z kon-
kurencją i  podejmować działania, których być może, będąc mniej-
sza, nie podjęłaby. Jak zauważają Klaus Werner i Hans Weiss, glo-
balny wyzysk jest dzisiaj podstawą interesów wielu dużych 
przedsiębiorstw, które osiągają korzyści z ubóstwa w najbiedniej-
szych krajach” (2009: 7). Założenie fi rmy nadal pozostaje aktem 
głęboko osobistym i opartym na wolnej decyzji, ale chęć utrzyma-
nie spółki wymusza działania nie zawsze akceptowane wcześniej, 
na przykład obojętność wobec wartości moralnych. W  krajach 
o słabszej demokracji lub niedoskonałej administracji państwowej 
dobrowolność działania jest ograniczana głównie czynnikami 
zewnętrznymi, czasami jest bowiem brak kultury (tradycji) gospo-
darczej, czasami nadmierny interwencjonizm państwowy, zaś 
w  przypadku krajów rozwiniętych zarówno gospodarczo, jak 
i  demokratycznie na pierwszy plan wysuwają się czynniki 
wewnętrzne, czyli sama niedoskonałość rynku, polegająca na 
dopuszczeniu do powstania monopolizujących rynek korporacji 
oraz niedoskonałość demokracji pozwalającej w majestacie prawa 
na powstanie siły nie mającej mandatu obywatelskiego, a mogącej 
zapanować nawet nad rządami, taki mandat posiadjącymi. 

19  Dawid Orrell zwraca uwagę, że „dochody 1 procenta najbogatszych Amerykanów wzro-
sły od lat siedemdziesiątych bardzo wyraźnie, a jeżeli zawęzić tę grupkę do 0,1 procent naj-
bogatszych, możemy mówić o  astronomicznym tempie wzrostu” (Sedláček, Orrell 2012: 
20). Wzrastają też niebotyczne uposażenia menadżerów.
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Podsumowując, nie wierzę zatem w możliwość wolnego działa-
nia na niewolnym rynku. Monopolizujący się rynek staje się bowiem 
zaprzeczeniem tego, co do tej pory ludzkość wiązała z fenomenem 
wolności. 

Wyznanie wiary 

Każdy jednak w  coś wierzy, zatem – za Kantem – wierzę jednak 
w  zdolność człowieka (jako gatunku) do racjonalnego myślenia 
(w  jego sapiencjalnym wymiarze), co oznacza, że w  perspektywie 
długookresowej ludzkość, jeśli zbłądzi lub dochodzi do ściany, 
zaczyna szukać nowej, lepszej drogi i  znajduje bardziej właściwe 
rozwiązanie problemu, który się przed nią pojawił lub który co gor-
sze, sama wygenerowała20. Sądzę, że właśnie ze względu na trudno-
ści związane z ograniczaniem wolności na rynku, które zaczęły się 
ujawniać coraz wyraźniej, od początków drugiej połowy XX wieku 
zrodziła się idea społecznej odpowiedzialności biznesu (SOB21), 
która wdrożona w praktyce mogłaby przeciwdziałać coraz większe-
mu ograniczaniu swobody gospodarczej. Pewnego rodzaju chytrość 
tego rozwiązania polega na samoograniczeniu się podmiotów 
gospodarczych poprzez wykorzystanie idei odpowiedzialności 
pozytywnej, co w  języku fi lozofi cznym mogłoby oznaczać odwoła-
nie się do idei autonomicznego rozumu w rozumieniu Kanta (1971). 
Myśliciel ten zakładał, że jako istoty ludzkie, obdarzone rozumem, 
mamy zdolność do sformułowania zasady imperatywu kategorycz-
nego, wedle której powinniśmy postępować jedynie tak, jak chcieli-

20  Przykładowo, coraz częściej oskarża się, głównie w Ameryce, wielkie fermy hodowlane, 
które w pogoni za zyskiem ponad 40 lat temu zaczęły używać antybiotyków nie tylko jako 
środka medycznego, ale głównie jako środka zwiększającego masę hodowanych zwierząt, 
tym samym przyczyniając się w znacznym stopniu do oporności wielu bakterii atakujących 
dzisiaj także ludzi, bez możliwości ich wyleczenia dostępnymi na rynku antybiotykami, 
stwarzając tym samym nowy, bardzo poważny problem społeczno-medyczny.
21  W wersji angielskiej Corporate Social Responsibility (CSR) zob. Th e Oxford Handbook of 
Corporate Social Responsibility, 2009.
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byśmy, by postępowali inni wobec nas, a  zatem wedle maksymy, 
która mogłaby się stać dla nas wszystkich prawem powszechnym 
(a zatem i obowiązującym). Idea SOB miałaby zatem zachęcić przed-
siębiorców do unikania działań nieetycznych ze względu na z jednej 
strony zagrożenie wynikające dla rynku i samego podmiotu gospo-
darczego w przypadku działania nieetycznego (własnego lub innego 
podmiotu gospodarczego), zaś z drugiej – ze względu na możliwość 
osiągnięcia korzyści (dla fi rmy oraz społeczeństwa) wynikających 
z uczciwego postępowania22. Na dalszym etapie chodzi o nakłonie-
nie przedsiębiorców do dobrowolnego kreowania działań pozytyw-
nych, czyli czynienia społecznego dobra, ponad to oczywiste, pole-
gające na odpłatnym dostarczeniu towarów i usług, zaspokajających 
potrzeby członków społeczeństwa. Punkt ciężkości tej idei położo-
ny jest na dobrowolność i samoświadomość podmiotów. 

Jednakże koncepcja ta spotkała się z dużym sprzeciwem, głów-
nie właśnie ze strony wielkich korporacji i  nastawionych skrajnie 
indywidualistycznie teoretyków ekonomii (Friedman 1970), nato-
miast znalazła się w  centrum zainteresowania średnich i  dużych 
europejskich fi rm, stanowiąc z czasem element nowoczesnej strate-
gii zarządzania przedsiębiorstwem (Rok 2013). Nie można jednak, 
aby nie popaść w kolejne złudzenie, nie zauważyć, że obok dużego 
sprzeciwu (szerzej Filek 2005), jaki wywołała ta propozycja, w trak-
cie jej wdrażania zauważono także jej słabości, takie jak możliwość 
wykorzystania idei SOB jako zwykłego zabiegu reklamowego czysz-
czącego nadszarpnięty nieetycznym działaniem wizerunek, a nawet 
jego przemalowywanie (np. greenwashing). Największe zagrożenie 
ze strony tej idei związane jest jednak z powolnym wdrażaniem jej 
odmiany zwanej Corporate Citizenship, zasadzającej się na niewin-
nie wyglądającej próbie przekształcenia korporacji w podmioty oby-
watelskie, a w praktyce polegającej na wprowadzaniu przedstawicie-

22  Najtrudniej jednak z wielkimi korporacjami, ponieważ „zwykle dobra wola kończy się, 
kiedy koncerny uświadamiają sobie, że uczciwe postępowanie kosztuje” (Werner, Weiss 
2009: 8).
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li biznesu do ciał ustawodawczych, co w  dalszej perspektywie 
mogłoby oznaczać przejęcie władzy także legislacyjnej przez korpo-
racje oraz uzyskanie nieposiadanego dzisiaj mandatu do rządzenia 
państwem. Takie rozwiązanie pozbawiłoby w przyszłości nie tylko 
rynek, ale i całe społeczności resztek wolności i to nie tylko ekono-
micznej. 
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S u m m a r y

Freedom and Responsibility in the World of Big Corporations. 
Reflection on the Question: Do We Still Believe in the Free 
Market?

A direct inspiration to write this text was a question asked to participants of the Internatio-
nal Conference organized by EBEN Poland in 2014: do we still believe in the free market? 
Refl ection on the question of the current market freedom has made the author re-examine 
the nature of economic freedom, particularly compared with its philosophical understan-
ding. Th e result of this analysis could be shortly presented in the form of a following thesis: 
separation of economic freedom understanding from its philosophical roots, and over-use 
of this idea in the economic space by means of economic individualism, has led to a parado-
xical situation in which the market becomes – mainly in the corporate environment – less 
and less free, while development of economy based on the growth of corporate power thre-
atens the freedom of man as an employee, customer and citizen alike. 
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