
Peter H. Werhahn 

PRZEDSI BIORCA
Jego funkcja ekonomiczna i spo eczno-

polityczna odpowiedzialno



2

Original (published in German):
Peter H. Werhahn 
DER UNTERNEHMER. SEINE ÖKONOMISCHE FUNKTION UND 
GESELLSCHAFTSPOLITISCHE VERANTWORTUNG 
Editor: ORDO SOCIALIS  
Publishing Company: Paulinus-Verlag, Trier, 1990 
ISBN 3-7902-5200-X 

Translation and digitalization sponsored and organized by: 
ORDO SOCIALIS 
Academic Association for the Promotion of Christian Social Teaching 
Wissenschaftliche Vereinigung zur Förderung der Christlichen Gesellschaftslehre e.V.
The members of the board are published in the impressum of www.ordosocialis.de  
Head Office: Georgstr. 18   •   50676 Köln (Cologne)   •   Germany  
Tel: 0049 (0)221-27237-0   •   Fax: 0049 (0)221-27237-27   •   E-mail: gf@ordosocialis.de    

Polish edition:
Translation: dr Aniela Dylus, Warszawa 
© and edition ORDO SOCIALIS, Cologne, Germany, in cooperation with
Wydawnictwo Fundacji ATK, Biuro regionalne Teologii Katolickiej 
01-815 Warszawa, Dewajtis 5   •   Tel: (22) 395221w.32   •   Fax: 22 453158 
Redaktor: Boguslaw Spurgjasz 
Korekta: Wladylawa Dybowska 
ISBN 83-85737-25-1 

Digitalized by Sebastian Kowalik 2008 

The rights of publication and translation are reserved and can be granted upon request.
Please contact ORDO SOCIALIS. 



3

SPIS TRE CI

PRZEDMOWA.........................................................................................................................................5
I. Sterowanie procesem gospodarczym:............................................................................................6
Gospodarka planowa i gospodarka rynkowa – Konieczno  planowania – Gospodarka 
centralnie zarz dzana – Gospodarka rynkowa 

II. Historyczny rozwój poj cia przedsi biorcy........................................................................................8
Staro ytno  – Chrze cija skie redniowiecze – Katolicka etyka gospodarcza w XIII 
wieku – Zakaz pobierania procentu – Spo eczno-psychologiczne korzenie 
wrogo ci wobec przedsi biorcy – Stanowisko libera ów – Pierwsza definicja roli 
przedsi biorcy: Schumpeter – Karol Marks 

III. Historia gospodarki rynkowej......................................................................................................11
Adam Smith i David Ricardo – Braki funkcjonowania konkurencji – Rewolucja 
przemys owa w XIX wieku – Reakcja: marksizm i ruch chrze cija sko-spo eczny – 
Gospodarka jako automat 

IV. Rola przedsi biorcy w gospodarce rynkowej............................................................................15
Co robi przedsi biorca? – Twórczy przedsi biorca: wielkie i ma e innowacje – 
Rentowno  ka dej jednostki gospodarczej jako warunek podstawowy – S u ebna
wobec dobra wspólnego funkcja zysku – Zysk i zawi  – Zysk jako motyw dzia ania – 
Nieusprawiedliwione zyski – Maksymalizacja zysku a cel przedmiotowy 
gospodarki – Nowoczesne uj cie zawodu przedsi biorcy – Przedsi biorca na 
zlecenie: manager – Spo eczno-polityczne kompetencje pa stwa – Koordynowanie 
ludzi jako nowa funkcja

V. Przedsi biorca w Katolickiej Nauce Spo ecznej............................................................................................20
Nauka spo eczna to nie teoria gospodarcza – Zajmowanie si  kwestiami polityczno-porz dkowymi 
– Wa niejsze spo eczne zasady porz dku – Etyczna kompetencja Ko cio a – Zajmowanie si
przedsi biorc  w Katolickiej Nauce Spo ecznej – Sk onno  ku problematyce obronnej ni
rozwojowej – Wypowiedzi biblijne na temat my lenia o rozwoju – danie postawy podmiotowej od 
wszystkich – Prawa gospodarcze s  traktowane powa nie dopiero obecnie 

VI. Obraz przedsi biorcy: z perspektywy dalszej, bliskiej..........................................................................................24 
i autoportret 
Ró nice obrazów – Specyficzny problem wielkiego przedsi biorstwa – Poprawa obrazu 
przedsi biorcy przez wzrost dobrobytu – Wyniki ankietowe z roku 1983 w Republice Federalnej 
Niemiec 

VII. Nowoczesny przedsi biorca: teoria i praktyka jego..............................................................................................27 
dzia ania
1. Nacisk konkurencji 
2. Pokusa sterowania 
3. Szara sfera gospodarki 
4. Problemy ekologiczne
5. Kierowanie lud mi
6. Kultura przedsi biorstwa



4

Bibliografia.........................................................................................................................................................................................37 

Uwaga ko cowa........................................................................................................................................................39



5

PRZEDMOWA 

Niniejsza publikacja traktuje o przedsi biorcy, o jego funkcji gospodarczej, o roli 
spo ecznej oraz odpowiedzialno ci spo eczno- etycznej. Ksi ka ta jest adresowana w 
pierwszym rz dzie do przedsi biorców oraz do tych wszystkich, którzy sami nie 
b d c przedsi biorcami, pragn  zrozumie  ich rol , zadania i odpowiedzialno .

Zazwyczaj ludzie nie podejmuj  si  oceny zawodów, w których sami nie s  kompetentni. 
Dotyczy to zw aszcza zawodów, w których wymagane jest wykszta cenie akademickie, np. 
prawników, lekarzy, fizyków lub filozofów. Ich pole dzia ania jest bowiem dla laika czym
mniej lub wi cej obcym. W ka dym razie mo na tutaj stwierdzi  przynajmniej pewn
pow ci gliwo  w ocenie kwalifikacji osób nale cych do tych grup zawodowych. 

Sprawa wygl da inaczej, gdy chodzi o przedsi biorc . W tym przypadku ka dy czuje si
wystarczaj co kompetentny do krytycznego os du, chocia  trudno o przyk ad dziedziny 
bardziej z o onej i nieprzejrzystej ni  dzia anie przedsi biorcy. W gospodarce rynkowej 
odbywa si  ono na styku gospodarki, polityki, prawa, techniki, psychologii i etyki. Aby w 
sposób optymalny zestawi  czynniki produkcji, przedsi biorca musi by  stale czujny na 
sygna y docieraj ce z rynku oraz prawie zawsze podejmowa  decyzje oparte na niepe nych
informacjach, czyli zwi zane z ryzykiem. Pracuje on w pewnym uk adzie zamkni tym,
w którym liczne wspó zale ne wielko ci wp ywaj  na siebie. Wszystko to czego w 
przysz o ci dokona w tym systemie, jest wynikiem decyzji, podejmowanych w 
niepewno ci. Z punktu widzenia gospodarczego dokonuje alokacji zasobów. Je li pod 
wp ywem niew a ciwego odczytania sygna ów rynkowych podejmie b dne decyzje, 
zostaje wyeliminowany z rynku. 

Kto – bior c pod uwag  ten kompleksowy stan rzeczy – chce powiedzie  co  na temat 
"przedsi biorca", kto chce rozwia  panuj ce uprzedzenia, a przez to stworzy  przes anki dla 
rzeczowych s dów, musi przedstawi  t  problematyk  bardzo gruntownie. Taka 
prezentacja winna obj  równie  pokazanie historycznych korzeni i zmian obrazu 
przedsi biorcy, jak równie  systemu gospodarki rynkowej, w którym on dzia a. Trzeba te
przedstawi  sposób funkcjonowania tego systemu, w przeciwie stwie do gospodarki 
zarz dzanej centralnie. Tylko w ten sposób stworzy si  szans , e dzia alno
przedsi biorcy, wa na z gospodarczego i spo eczno-politycznego punktu widzenia, 
zostanie zrozumiana i rzeczowo oceniona. 

W trakcie pracy nad t  publikacj  dokona y si  w Europie Wschodniej rewolucyjne 
zmiany polityczne, które da y pocz tek nowemu, wolno ciowemu porz dkowi
politycznemu i gospodarczemu. Prezentacja spo ecznej gospodarki rynkowej oraz roli, 
jak  odgrywa w niej przedsi biorca, staje si  wi c na nowo aktualna. W wi kszo ci tych 
krajów brak bowiem przedsi biorców oraz znajomo ci regu  gry w gospodarce 
rynkowej.
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I. STEROWANIE PROCESEM GOSPODARCZYM: 

GOSPODARKA PLANOWA I GOSPODARKA RYNKOWA 

Dzia anie ludzkie nie zawsze jest planowe; jest ono cz sto przypadkowe, czasem chaotyczne, 
nierzadko bywa na ladownictwem lub zabaw . Natomiast dzia anie gospodarcze, je li ma 
by  skuteczne musi by  zawsze planowe i rozs dne. Zwolennicy pa stwowej gospodarki 
planowej s usznie wskazuj , e równie  w gospodarce rynkowej przedsi biorcy dzia aj  zgodnie 
z planami, to znaczy sporz dzaj  krótko, rednio i d ugoterminowe plany, stanowi ce punkty 
orientacyjne ich dzia alno ci gospodarczej. Konieczno  planowego dzia ania w 
gospodarce wynika z ograniczono ci dóbr i si  wytwórczych dost pnych cz owiekowi.
Próbuje on, przy pomocy swoich ograniczonych si  i zasobów, osi gn  jak najlepsze 
zaspokojenie potrzeb. Bez planowania, to znaczy bez odpowiednio wczesnego wywa enia
alternatywnych mo liwo ci decyzyjnych oraz ich optymalnego zestawienia, nie ma 
gospodarowania. Nie znaczy to, e pojedynczy podmiot gospodarczy traktuje planowanie 
zupe nie wiadomie. Pytanie rozstrzygaj ce o ocenie danego ustroju gospodarczego brzmi: 
Kto planuje? Niektórzy uwa aj , e aby osi gn  optymalne rezultaty – wszystko 
winno zosta  zaplanowane centralnie przez pa stwo. Niemieckiemu ekonomi cie 
Walterowi Euckenowi przypisuje si  sformu owanie poj cia "gospodarka zarz dzana 
centralnie" dla okre lenia porz dku gospodarczego polegaj cego na kierowaniu procesami 
gospodarczymi przez pa stwo. Zwolennicy gospodarki zarz dzanej centralnie zwykle 
nazywaj  siebie "socjalistami". Po prawie 70 latach do wiadcze  z gospodark  planow
pa stw socjalistycznych mo na stwierdzi , e takie rozwi zanie problemu kierowania 
procesami gospodarczymi zawiod o. Dramatyczne wydarzenia w Europie Wschodniej od 
jesieni 1989 roku potwierdzaj  t  ocen .

Przeciwnym stanowiskiem w stosunku do gospodarki zarz dzanej centralnie jest 
kierowanie procesami gospodarczymi przy pomocy cen rynkowych, kszta tuj cych si  pod 
wp ywem konkurencji poda y i popytu. Nazywamy to gospodark  rynkow ; planowanie jest w 
niej rozdzielone pomi dzy wiele jednostek. Gospodark  planow  cechuje przymus, 
natomiast gospodark  rynkow  - wolno . W jej ramach decyzje poszczególnych 
podmiotów gospodarczych nie s  sterowane jakim  szczegó owym planem centralnym, 
ale s  podejmowane w oparciu o sygna y, jakimi s  ceny na dobra i us ugi. W takim 
systemie przedsi biorca pe ni centraln  rol . Przecie  w a nie on w oparciu o sygna y
rynkowe rozstrzyga o inwestycjach i o produkcji. W sprawnie funkcjonuj cej gospodarce 
rynkowej dzi ki cenom rynkowym dobra i us ugi docieraj  do najlepszych gospodarzy; 
dotyczy to zarówno producentów, jak i konsumentów. W zwi zku z tym musi mie  miejsce 
wolne kszta towanie si  cen i to nie tylko na dobra konsumpcyjne, ale tak e na pó fabrykaty
i surowce. Chodzi o to, aby ceny mog y wype ni  swoj  funkcj  steruj c . Porz dek
gospodarki rynkowej mo e jednak funkcjonowa  jedynie wówczas, kiedy pa stwo
zagwarantuje istnienie odpowiedniego porz dku ramowego. A zatem o tyle te  równie
gospodarka rynkowa nie mo e zrezygnowa  z przymusu pa stwowego, niemniej zakre la mu 
granice, zawarte w poj ciu "interwencje zgodne z rynkiem" (Röpke). Rozstrzygaj ce jest 
tu istnienie skutecznego porz dku prawnego, zw aszcza adekwatnego prawa 
reguluj cego konkurencj , aby zapobiec rozpadowi systemu rynkowego wskutek uk adów 
antyrynkowych, zawieranych przez strony tworz ce rynek. Dla funkcjonowania systemu 
rynkowego nie jest wa ne istnienie doskona ej konkurencji, ale w ogóle jej istnienie. Podstaw
jest uznanie w asno ci prywatnej oraz mo liwo  przestrzegania zasady Pacta sunt servanda1

Stanowi to zabezpieczenie wolno ci dzia ania gospodarczego przed samowol  i 
nadu yciem w adzy. Porz dek w asno ci prywatnej jest jednak nie tylko funkcjonaln

1  Umów nale y dotrzymywa  (przyp. red.) 



7

przes ank  gospodarki rynkowej. Z etycznego punktu widzenia stanowi on 
równocze nie gwarancj  wolno ci i godno ci cz owieka.
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II. HISTORYCZNY ROZWÓJ POJ CIA PRZEDSI BIORCY 

Rozumienie procesu gospodarczego oraz roli przedsi biorcy w jego obr bie ma 
d ug  i urozmaicon  histori .

W staro ytno ci oraz w d ugich okresach historii chrze cija stwa opatrywano 
czynno ci handlarza, kupca i przedsi biorcy przymiotnikami: "po lednie", "brzydkie" i 
"grzeszne". Takie podej cie wywodzi si  od Arystotelesa, który °otium cum dignitate2

filozofów oceni  jako styl ycia godniejszy ni  czynno ci handlarza. Temu ostatniemu 
brakowa  mia o wewn trznego wyciszenia: to czym si  zajmuje, jest w a nie negotium 
(zaaferowaniem). W ten sposób Arystoteles wyst powa  gorliwie przeciw zach anno ci 
swoich czasów oraz przeciw zniszczeniu "naturalnego" porz dku spo ecznego, jaki 
rzekomo z niej wynika . wi ty Chryzostom, arcybiskup Konstantynopola, yj cy na 
prze omie IV i V wieku, podawa  w w tpliwo , jakoby kupcy mogli y  bez 
grzechu. Równie  Tomasz z Akwinu ocenia  zawód kupca jako ska ony 
moraln  ni szo ci .  W znanym za  XII-wiecznym podr czniku prawa kanonicznego 
Gracjana czytamy: "Kupiec nie mo e si  podoba  Bogu albo jedynie z trudem." 

Na negatywny obraz przedsi biorczo ci w minionych epokach, utrwalony a  do 
dzisiaj, wp yn y tak e pisma Starego Testamentu oraz nauczanie Jezusa o bogaczach. 
W Starym Testamencia wielokrotnie cytuje si  tekst o zakazie pobierania procentu 
(Deuteronomium 23, 19-20). Przy ocenie mów Jezusa o bogaczach zapominano, e
bogactwo rozumiane jest w Pi mie wi tym jako ja owe i rozrzutny luksus. Nie ma 
to nic wspólnego z nowoczesnym "bogactwem", stanowi cym twórczy wk ad 
przedsi biorcy w dobro wspólne. Ja owy luksus, jaki pot pia Biblia, mo na dzi
znale  nie tyle w tak zwanych krajach kapitalistycznych, ile w niektórych pa stwach 
rozwijaj cych si . Ich spo ecze stwa s  niekiedy zorganizowane na sposób 
przedkapitalistyczno-feudalny. 

Mimo surowego werdyktu moralnego wi tego Tomasza, katolicka etyka gospodarcza XIII 
wieku odkry a przedsi biorc , na co zwróci  uwag  szczególnie Johannes Messner. Odkry a
mianowicie rol  przedsi biorcy w wype nianiu przez gospodark  celów s u ebnych 
wobec dobra wspólnego. Punktem wyj cia przy ocenie nowo powsta ych
przedsi biorstw handlowych by o dla niej dobro wspólne, Poniewa  osi gni cia 
przedsi biorcy le  w interesie wspólnym, osi gni te przez niego zyski nie mog  zosta
moralnie zakwestionowane. Ówcze ni etycy spo eczni trzymali si  wprawdzie redniowiecznej 
teorii pieni dza, wed ug której pieni dz sam w sobie nie przyczynia si  do wzrostu warto ci, 
niemniej podkre lali, e zysk przedsi biorcy nie wykracza przeciw zakazowi lichwy. W 
ten sposób zakaz pobierania procentu oznacza  poparcie dla ducha przedsi biorczo ci:
pobieranie procentu od po yczek by o zakazane, dozwolony by  natomiast zysk kapita owy,
jako rezultat dzia alno ci przedsi biorcy. Pó niejsi historycy, na przyk ad Werner Sombart, 
wskazywali na wielk  wag  tego rozró nienia. Wobec jednak starej niech ci teologów i 
filozofów do przedsi biorców, zbyt szybko zapomniano o tym znacz cym odkryciu 
redniowiecznych etyków spo ecznych. Mimo teoretycznej niech ci wi kszo ci teologów 

wzgl dem kupców , Ko ció  bardzo wcze nie zaproponowa  im ochron . I tak papie  Grzegorz 
VII broni  w roku 1074 kupców w oskich przed napa ciami króla francuskiego, gro c mu 
ekskomunik . Okaza o si  te , e kupcy s  traktowani jako dobrzy chrze cijanie i jako tacy 
nie s  odsuwani od Ko cio a, ale przyjmowani do niego. Coraz wi kszy wp yw na stosunek 
redniowiecznego Ko cio a do kupców mia a ich u yteczno . Chodzi tu mi dzy innymi o 

kupców nawi zuj cych kontakty z krajami Dalekiego Wschodu. Teoria i praktyka pokrywa y
si  jeszcze tylko cz ciowo.

2  Szlachetny odpoczynek (przyp. red.) 
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Powodem niech ci licznych teologów i filozofów do przedsi biorców móg  by  fakt, e w 
czasach poprzedzaj cych epok  przemys ow  (gospodarka naturalna dla zaspokojenia 
potrzeb) gospodarstwo domowe i zak ad pracy stanowi y jedno , a funkcja przedsi biorcy 
nie odgrywa a wi kszej roli. Utrzymuj ca si  przez ca e stulecia niech  wobec postaci 
twórczego przedsi biorcy ma równie  korzenie spoleczno – psychologiczne. W przesz o ci 
zgodnie z wyobra eniami wi kszo ci ludzi idea em udanej ludzkiej egzystencji by
usposobiony pokojowo rolnik uprawiaj cy sw  ziemi . W jego yciu nie nast powa y adne
zasadnicze zmiany. Rok po roku powtarza  si  ten sam rytm ycia. By  to symbol pokojowego 
spo ecze stwa. W przeciwie stwie do niego przedsi biorc  s usznie traktowano jako 
posta , której istotnym zadaniem yciowym jest zmiana zastanej rzeczywisto ci poprzez 
zdolno ci twórcze. 

Joseph Schumpeter okre li  proces kapitalistyczny, którego istotnym motorem jest 
przedsi biorca, jako proces "twórczego niszczenia". Nic dziwnego, e od najdawniejszych 
czasów kojarzono typ przedsi biorcy ze z ymi, niszczycielskimi silami. Jedn  z g ównych
cech istoty ludzkiej jest to, e mocne trzymanie si  istniej cych form yciowych pozostaje 
w cis ym zwi zku ze strachem, wywo anym przewidywanymi szkodami, jakie mo e
spowodowa  pewna zmiana. Mo na wi c zrozumie , e w ró nych kulturach ycie
rzetelnego rolnika uchodzi o za idea  ludzkiej egzystencji, przedsi biorcy za , jako postaci 
niemal demonicznej, odmawiano zaufania. 

Nawet twórcy liberalnych nauk gospodarczych nie przewidzieli dla twórczego 
przedsi biorcy adnego miejsca. Wydawa  si  im zb dny. Adam Smith (1723 – 1790) 
dokona  wprawdzie wielkiego odkrycia. e proces gospodarczy mo na rozumie  jako proces 
cyrkulacji. Pozostawa  jednak w kr gu mechanistycznych wyobra e  XVIII wieku i 
interpretowa  proces gospodarczy jako rodzaj prawa natury. Rezultatem tego by a teoria 
laissez-faire-liberalizmu, oparta na wierze w steruj ce oddzia ywanie "niewidzialnej r ki", 
gwarantuj cej ustanowion  z góry harmoni . Równie  David Ricardo, drugi twórca 
pierwotnego liberalizmu (manchesteryzmu), traktowa  przedsi biorc  jako kogo
zb dnego: proces gospodarczy funkcjonowa  mia  poniek d sam z siebie. Zgodnie z tym 
wyobra eniem przedsi biorca by  jedynie kapita odawc , a wi c kapitalist , jak go pó niej 
okre li  równie  Karol Marks. 

Wysokie uznanie, jakim cieszyli si  Smith i Ricardo, doprowadzi o do tego, e wiele 
nast pnych pokole  trzyma o si  tej negatywnej oceny twórczego przedsi biorcy. Dopiero 
znacznie pó niej, mniej wi cej na prze omie XIX i XX wieku, ekonomi ci rozpoznali 
decyduj ce znaczenie, jakie dla wzrostu gospodarczego ma twórczy przedsi biorca. Alfred 
Marshall (1842 – 1924) do trzech klasycznych czynników produkcji, tj. ziemi, kapita u i 
pracy, doda  czwarty: organizacj . Powszechnie zacz to uznawa  pozytywn  teori
przedsi biorcy dopiero w 1912 roku, kiedy to ukaza a si  ksi ka A. Schumpetera "Teoria 
rozwoju gospodarczego". Dla Schumpetera istotna funkcja przedsi biorcy sprowadza a si  do 
jego szczególnej roli: rozpoznawania i realizacji nowego zestawienia czynników 
produkcji. Jest to typ twórczego przedsi biorcy, b d cego decyduj cym motorem 
innowacji, a przez to wzrostu gospodarczego, opisywanego przez Schumpetera. 

Pó niej Götz Briefs zdefiniowa  dalsz  wa n  funkcj  przedsi biorcy, a mianowicie jego 
zadanie utrzymywania cen i kosztów w szachu i proporcji. 
Dla wype nienia tych zada  wskazane jest, aby w przdsi biorstwie istnia a efektywna 
rachunkowo . Dzi  zastosowanie komputerów pozwala przedsi biorcy na skuteczn
kontrol  jego w asnych decyzji, a przez to - na wype nienie zadania, okre lonego przez 
Briefsa.

Rzecz  szczególnie ciekaw  jest to, e teoria Adama Smitha sta a si  jednym z punktów 
wyj cia dla przemy le  Karola Marksa. Dla Marksa przedsi biorca by  jedynie kapitalist ,
który zainwestowa  swój kapita  we w asnym przedsi biorstwie. Natomiast p ac c
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robotnikom zbyt niskie p ace, zatrzymywa  dla siebie wypracowan  rzekomo wy cznie 
przez nich warto  dodatkow , a zatem ich wyzyskiwa . Paradoksalnie, innym ród em dla 
ateisty, m odego Marksa, w jego spo eczno-etycznych ambicjach troski o wi ksz
sprawiedliwo  spo eczn , by a biblijna nauka o grzeszno ci bogactwa. W a nie motyw 
zazdro ci sk oni  socjalizm XIX i XX wieku do b du: do tego, aby przy walce z ubóstwem 
traktowa  polityk  podzia u jako wa niejsz  ni  polityk  wzrostu. Co ciekawe, Karol Marks 
zrozumia  jednak, i  jego utopijne wyobra enie rajskiego spo ecze stwa obfito ci mo e
zosta  zrealizowane tylko wówczas, je li w fazie przej ciowej pozwoli si  niekochanemu 
przedsi biorcy na akumulacj  kapita u, aby przez to umo liwi  wzrost gospodarczy. W ten 
okr ny sposób twórczy przedsi biorca znalaz  miejsce w nauce Karola Marksa - cho  by  tylko 
przej ciowo tolerowan  postaci , któr  rewolucja mia a ostatecznie usun .



11

III. HISTORIA GOSPODARKI RYNKOWEJ 

U pocz tków historii gospodarki rynkowej znajduje si  pochodz ce od Adama Smitha i 
Davida Ricardo rozpoznanie steruj cej funkcji ceny rynkowej. W ten sposób w nowszych 
czasach uczyniono pierwszy krok w kierunku teorii gospodarki rynkowej. Niemniej twórcy 
tej teorii byli przekonani o ca kowicie mechanicznym przebiegu procesów 
gospodarczych, kierowanych niewidzialn  r k . Oznacza o to oderwanie gospodarki od 
cz owieka. Przedsi biorca pe ni  w takim systemie jedynie rol  kapitalodawcy, a nie si y
nap dowej procesu gospodarczego. Dlatego nie by o te  w tym systemie miejsca na 
jak kolwiek spo eczn  odpowiedzialno  uczestników gospodarki, a wi c równie  na 
adn  etyk  gospodarcz . Prowadzi o to do polityki gospodarczej czystego leseferyzmu, w

Anglii do tak zwanego liberalizmu manchesterskiego, w Stanach Zjednoczonych – do 
wypacze  pocz tków epoki przemys owej, gdzie niektórzy protagoni ci 
przedsi biorczo ci bywali okre lani mianem "rozbójników". 

W przeciwie stwie do paleo-liberalizmu, wiemy dzi  o pewnych brakach instrumentu 
konkurencji, ujawniaj cych si  w formie rynków niedoskona ych: w formie oligopoli i 
monopoli. Nie mamy w tpliwo ci, e system rynkowy - w przeciwie stwie do credo starego, 
smithowskiego liberalizmu – dzia a w najlepszym wypadku jak pó automat, wymagaj cy
sensownej obs ugi. Aby sprosta  okre lonym wymogom równo ci spo ecznej i 
bezpiecze stwa socjalnego, trzeba si  postara  o wbudowanie odpowiednich stabilizatorów. 
Porz dek oparty na konkurencji wymaga uzupe nienia o tak  polityk  spo eczn  i socjaln ,
która nie traktuje cz owieka wy cznie funkcjonalnie,  jako producenta i 
konsumenta, ale widzi go równie  w jego osobowej egzystencji. 

Sam rynek, jako warto  s u ebn  dla optymalnego zaopatrzenia w dobra, s usznie 
uwa a si  za co  zasadniczo moralnie dobrego. 

Zak ada to w a ciwe funkcjonowanie konkurencji, dzi ki której d enie przedsi biorcy do 
osi gania zysku ma spo ecznie pozytywne skutki. Poza tym musz  jednak zosta
spe nione przes anki, które gwarantowa yby sprawiedliwo  spo eczn . Sprawiedliwej 
za  polityki spo ecznej nie da oby si  prowadzi  wbrew podstawowym prawom 
ekonomicznym, jak na przyk ad wbrew ograniczono ci istniej cych zasobów, czy 
konieczno ci ustalania takich cen, które pokrywa yby koszty. 

Droga od starej, liberalistycznej gospodarki rynkowej do spo ecznej gospodarki rynkowej, 
by a d uga i ciernista. 

Industrializacji krajów europejskich od pocz tku XIX wieku towarzyszy a masowa n dza
proletariatu przemys owego. D ugi czas pracy, cz sto siedem dni w tygodniu od wczesnego 
rana do pó nej nocy, praca dzieci i niskie p ace, a do tego brak jakiegokolwiek zabezpieczenia 
na wypadek choroby i na staro  – charakteryzowa y w tym czasie sytuacj
robotników przemys owych.

Istot  rewolucji przemys owej by y zmiany w dwóch obszarach: 

1. przej cie od feudalistycznego do liberalistycznego ustroju gospodarki; 

2. nagromadzenie wynalazków i odkry  technicznych, s u cych pomno eniu produkcji dóbr, 
poczynaj c od wynalazku maszyny parowej, dokonanego przez Jamesa Watta przed 
prawie dwustu laty. 

Mimo pozytywnych okoliczno ci sprzyjaj cych rozwojowi gospodarczemu pierwsza faza epoki 
przemys owej przynios a za sob  wiele ludzkiego cierpienia, masowego ubóstwa i n dzy. 
Czym mo na to t umaczy ? Likwidacja systemu feudalnego doprowadzi a do wyzwolenia 
ludno ci wiejskiej, która przedtem w przewa aj cej mierze podlega a
pa szczy nie. Oznacza o to, e odt d wszyscy mogli si  pobiera  i zak ada  rodziny. 
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Wystarczaj cym prawnym uzasadnieniem prawnie wolnej egzystencji sta a si  teraz zdolno
do pracy. Usta y wi c tak e ograniczenia przy zawieraniu ma e stw. Skutkiem tego 
by  nieoczekiwany wzrost liczby ludno ci. W pa stwach przemys owych liczba ludno ci
w przeci gu stu lat potroi a si . Na przyk ad w Anglii liczba mieszka ców w roku 1800 
wynosi a jeszcze 10 milionów, ale w roku 1850 ju  20 milionów. Przyczynia  si  do tego 
równie  coraz wy szy poziom medycyny i higieny, co powodowa o sta y wzrost 
oczekiwa yciowych ludzi. Za tak szybkim przyrostem ludno ci nie nad a  jednak 
gwa towny sk din d rozwój gospodarczo-techniczny. Wprawdzie szybko ros a liczba 
miejsc pracy w nowo zak adanych fabrykach, ale jeszcze szybciej ros a liczba urodzin, a 
co za tym idzie – liczba poszukuj cych pracy. Oto istotny powód paradoksalnej masowej 
n dzy robotników w pierwszej fazie rewolucji przemys owej.

Niemniej trafne jest spostrze enie, e to za spraw  liberalnego ustroju gospodarczego p aca
pozbawionych w asno ci mas robotniczych, ju  i tak niska, spad a jeszcze bardziej. Zas ug
zwi zków zawodowych by o stopniowe wywalczenie dla robotników niwelacji "wyzysku", 
tj. zmniejszenie rozpi to ci mi dzy rzeczywist  a mo liw  p ac  równowagi. 

N dza robotników przemys owych we wczesnym okresie industrializacji prowadzi a wówczas 
do rozpaczliwych wyst pie . Kierowali oni swój bezsilny gniew przeciw maszynom, w 
których widzieli wrogów. W angielskim przemy le tekstylnym, równie  w Niemczech, mia o
miejsce takie niszczenie maszyn. 

Zacz y si  wówczas formowa  si y polityczne, które próbowa y przezwyci y  albo 
przynajmniej z agodzi  istniej ce niesprawiedliwo ci spo eczne. W wielu krajach wydano 
przepisy ograniczaj ce czas pracy, a szczególnie ograniczaj ce prac  dzieci. W 1848 roku w 
Londynie Karol Marks i Fryderyk Engels og aszaj Manifest Komunistyczny, b d cy 
poniek d metryk  urodzenia mi dzynarodowego, rewolucyjnego ruchu robotniczego. W tym 
dokumencie, którego oddzia ywanie si ga XX wieku, zaprezentowano zasady tak 
zwanego naukowego komunizmu jako cel polityczny. Chodzi o mianowicie o 
materialistyczne uj cie historii, teori  walki klas i dyktatur  proletariatu. Dokument ten 
zamyka  si  wezwaniem do walki: "Proletariusze wszystkich krajów czcie si ".

Taki by  pocz tek mi dzynarodowego socjalistycznego ruchu robotniczego. W 
ostatniej wierci XIX wieku, g ównie w Anglii, zacz o rosn  znaczenie zwi zków
zawodowych. Jednak nie tylko politycy i zwi zkowcy, równie  ekonomi ci kierowali si
przeciwko liberalnemu leseferyzmowi i jego wypaczeniom. W drugiej po owie XIX wieku 
powsta  w Niemczech tak zwany "socjalizm z katedry", za  w Anglii - "Fabian Society". 
Obydwa te pr dy w istotny sposób sk oni y w tych krajach intelektualistów w kierunku 
antyrynkowego socjalizmu. 

Jednak równie  w kr gach ko cielnych znale li si  obro cy praw robotników, za 
którymi ju  stosunkowo wcze nie opowiadali si  chrze cija scy przedsi biorcy.
Intelektuali ci katoliccy, tacy jak Joseph Görres, na d ugo przed Karolem Marksem 
krytykowali spo eczne skutki niepohamowanego kapitalizmu. Na rzecz reform spo eczno-
politycznych, zamiast rewolucji komunistycznej dzia ali przede wszystkim Adolph 
Kolping i biskup Wilhelm Emmanuel von Ketteler. Byli oni prekursorami masowego ruchu 
chrze cija sko-spo ecznego. Jeszcze przed Marksem zak adali swoje zwi zki, z których 
wy oni y si  istniej ce do dzi  katolickie zwi zki spo eczne: "Kolpingwerk", Katolicki Ruch 
Pracobiorców i Zwi zek Kupców Katolickich. Ich aktywno  w niemieckiej partii Centrum 
okaza a si  w ko cu tak e politycznie skuteczna. Ich postulaty zosta y pó niej podj te przez 
papieski Urz d Nauczycielski. W pierwszej encyklice spo ecznej "Rerum novarum" (1891) 
Leon XIII potwierdzi  konieczno  polityki spo ecznej pa stwa oraz prawo zrzeszania si ,
tak e robotników (zwi zki zawodowe), jak równie  wymiar spo eczny w asno ci prywatnej. 
W przeciwie stwie do marksizmu papie  wyra nie uznawa  jednak w asno . Pi tnowa



13

w swej encyklice s abo ci wczesnego kapitalizmu i napomina  pracodawców, aby 
sprawiedliwie traktowali swych robotników i nale ycie im p acili.

W Niemczech za czasów Bismarcka wydano w latach 1883, 1884 i 1889 s ynne ustawy 
socjalne, gwarantuj ce robotnikom pomoc w chorobie, w razie wypadku i na staro .

Zasadnie mo na dzi  stwierdzi , e to nie rewolucja marksistowska, ale w a nie te reformy 
spo eczno-polityczne rozwi zywa y w du ym stopniu, albo przynajmniej znacz co
z agodzi y, XIX-wieczn  kwesti  spo eczn  w Europie. 

Ten ruch spo eczno-polityczny podwa y  naczeln  zasad  systemu Smitha, wed ug której 
gospodark  rozumiano jako automat i w której nie by o adnego miejsca dla etyki, a wi c i dla 
spo ecznie odpowiedzialnego dzia ania. Jeszcze dzisiaj Milton Friedman, znany ekonomista z 
Chicago, stoi na stanowisku, e przedsi biorca w a nie kieruj c si  wy cznie w asnym 
interesem i tylko w zamiarze osi gni cia zysku najbardziej przyczynia si  do dobra 
wspólnego: gospodarka jest jakoby obszarem aksjologicznie neutralnym, podlegaj cym
w asnym prawom i w zwi zku z tym nie ma w niej miejsca dla postulatów spo eczno-
etycznych.

W naukach ekonomicznych dopiero w latach trzydziestych naszego wieku od y a
liberalna teoria gospodarcza. By a to reakcja na rozpowszechnienie si  w skal i  
mi dzynarodowej my lenia socjalistycznego. Istotny wk ad wnie li tu najpierw Walter 
Eucken i Franz Böhm wraz ze sw  Szko  Frybursk . Stwierdzili oni, e rynku jako 
systemu sterowania nie mo na pozostawi  samemu sobie; aby pogodzi  system rynkowy z 
wymogami spo ecznymi trzeba stworzy  odpowiednie dla niego warunki ramowe. 

Bazuj c na dorobku Szko y Fryburskiej, rozwini to po drugiej wojnie wiatowej w 
Republice Federalnej Niemiec spo eczn  gospodark  rynkow . Jej politycznym 
promotorem by  legendarny pierwszy minister gospodarki Republiki Federalnej Ludwig 
Erhard. Korzysta  on z pomocy intelektualnej Wilhelma Röpke i Alfreda Müller-Armacka, 
a tak e ich przyjació  z kr gu ordo-liberalizmu. Müller-Armack uku  termin 
"spo eczna gospodarka rynkowa". Ludzie ci byli przekonani, e na d u sz  met  regu y
rynkowe funkcjonuj  jedynie wówczas, gdy wspieraj  si  na podstawowym moralnym 
konsensie.

Müller-Armack zdefiniowa  spo eczn  gospodark  rynkow  jako gospodark
funkcjonuj c  wed ug regu  rynkowych, ale wyposa on  w spo eczne uzupe nienia i 
zabezpieczenia. Taka spo eczna gospodarka rynkowa nie jest organizmem samorodnym, 
ale delikatn  ro lin  uprawn .

Bezpo rednio po wojnie panowa a w Niemczech Zachodnich wielka bieda. Brakowa o
wszystkiego. Wi kszo  zak adów produkcyjnych by a zniszczona lub uszkodzona. 
Dziedzictwem drobiazgowo sterowanej gospodarki wojennej i inflacyjnej polityki 
monetarnej by a sztucznie hamowana inflacja oraz niesprawna gospodarka. Z wielu stron 
udzielano rad, aby dalej sterowa  gospodark  i pokonywa  trudno ci przy pomocy kontroli 
cen, systemu przydzia ów (kartki ywno ciowe itp.) oraz planowania produkcji. 
Ludwig Erhard mia  jednak odwag  zaufa  twórczym silom wolnorynkowej 
gospodarki i przeprowadzi  niezb dne rozstrzygni cia. Pos ucha  rad Szko y Fryburskiej. Jej 
czo owi przedstawiciele po wojnie zrozumieli, e g ówn  przyczyn  trwaj cej od 1945 
roku biedy nie s  w pierwszym rz dzie zniszczenia wojenne, ale "wadliwa organizacja 
gospodarczego aparatu produkcyjnego". 

Po zarz dzonej przez zwyci skie mocarstwa radykalnej reformie pieni nej (termin: 21 
czerwca 1948), która zlikwidowa a ogromny nawis inflacyjny, Erhard zniós  system 
przydzia ów i kontrol  cen. Stworzy  w ten sposób przestrze  dla pe nego rozwoju 
inicjatywy niezliczonych "przedsi biorców". Dotychczas byli oni hamowani i tylko 
cz ciowo dzia ali na czarnym rynku. Rezultatem by  cz sto podziwiany tak zwany niemiecki 



14

cud gospodarczy, z utrzymuj c  si  ca ymi latami realn  stop  wzrostu dochodu narodowego 
na poziomie przeci tnie 8 procent oraz znaczn  stabilno ci  pieni dza. Przes ank  powodzenia 
tej polityki by o przetrwanie w Niemczech Zachodnich pewnych podstawowych struktur 
gospodarczych, – jak np. prawa w asno ci rodków produkcji – a tak e grupy zdolnych 
przedsi biorców.

Wed ug Müller-Armacka punktem wyj cia koncepcji spo ecznej gospodarki rynkowej s
trzy tezy: 

1. Prowadzenie sensownej polityki gospodarczej musi si  opiera  tylko na jakiej  jednej 
nadrz dnej idei ustrojowej. 

2. Niedopuszczalny jest taki interwencjonizm, który chce osi gn  ró ne cele 
gospodarczo-polityczne przez bezsystemowe pomieszanie ustrojów. 

3. Polityka gospodarcza musi zosta  wywiedziona z jakiej  czystej idei ustrojowej, albo 
w duchu gospodarki rynkowej, albo gospodarki sterowanej. Nie ma adnej trzeciej 
drogi, po której mo na by spodziewa  si  sukcesu. 

Opisany rozwój gospodarki rynkowej w kierunku spo ecznej gospodarki rynkowej pokazuje, 
e w przesz o ci przedsi biorca stale musia  si  dostosowywa  do zmieniaj cych si

warunków ramowych. Cz sto utrudnia o mu to zrozumienie w asnej roli i prowadzi o do jej 
b dnego pojmowania. Najnowszym przyk adem zmieniaj cych si  warunków ramowych 
s  niedawno powsta e problemy ekologiczne, które w spo ecznej gospodarce 
rynkowej daj  si  uregulowa  w sposób spójny z systemem znacznie lepiej. ni  w 
jakimkolwiek innym systemie gospodarczym. 
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IV. ROLA PRZEDSI BIORCY W GOSPODARCE RYNKOWEJ 

Literatura podejmuj ca ten problem podaje cz ciowo sprzeczne, a w ka dym razie 
raczej ba amutne odpowiedzi, przeci tny za  "cz owiek z ulicy" nie ma jasnego obrazu 
postaci przedsi biorcy. Nie rozumie. czym si  on zajmuje. Wynika to z tego, e
przedsi biorca jako taki przede wszystkim podejmuje decyzje i ma je realizowa . S  to 
abstrakcyjne sprawy, umykaj ce obserwacji kogo  stoj cego z zewn trz. Do 
wi kszo ci ludzi docieraj  raczej atwo dostrzegalne fakty, sk onni s  zatem pojmowa
przedsi biorc  jako kapita odawc , kapitalist , który posiadaj c kapita  zak ada
przedsi biorstwo i utrzymuje je w ruchu. 

Taka konstatacja jest mylna. Wystarczy przecie  wyobrazi  sobie, e jaki
przedsi biorca mo e za o y  przedsi biorstwo i poprowadzi  je pos uguj c si
po yczonymi pieni dzmi, czyli kapita em, który zaoszcz dzi  kto inny. O jego roli 
decyduje nie to, e posiada kapita , w asny lub cudzy, ale to, co z nim robi. A zatem 
rozumienie jego roli jako "kapitalisty" jest nietrafne. 

Inna próba zrozumienia roli przedsi biorcy nawi zuje do tworzenia przez niego miejsc pracy 
dla pracobiorców. Tak wi c bywa on rozumiany po prostu jako pracodawca. Jednak takie 
rozumienie jego roli tak e nie ujmuje specyficznego zadania przedsi biorcy. Równie
lekarze, adwokaci, naukowcy zatrudniaj  personel pomocniczy pod tym wzgl dem s  te
pracodawcami. 

Najbardziej znana, trafna definicja roli przedsi biorcy pochodzi od Schumpetera, który 
okre li twórczego przedsi biorc jako kogo , kto dzi ki ci gle nowemu zestawieniu 
czynników produkcji realizuje innowacje, a przez to umo liwia wzrost 
gospodarczy. Taka charakterystyka na pewno nie jest wyczerpuj ca. W tym rozumieniu 
twórczymi –  wed ug Schumpetera  –  wcale  n ie  s  wszyscy przedsi biorcy. 
Tymczasem nie mo na zapomina , e nawet suma wielu ma ych innowacji,  nie tylko 
technicznych, ale cz sto tak e organizacyjnych lub handlowych (formy zbytu!), wnosi 
pewien wk ad do rozwoju gospodarczego. 

Oczywi cie, szczególne znaczenie maj  spektakularne, cz sto niezwykle ryzykowne nowo ci,
które od czasu do czasu przy pieszaj  ogólny wzrost gospodarczy. Przed stu laty by o to 
zastosowanie w praktyce elektryczno ci i chemii. W nowszych czasach jest to przej cie 
wszystkich systemów mechanicznych, elektrycznych i elektro-mechanicznych do 
elektronicznych, co jest zwi zane z coraz dalej posuni t  miniaturyzacj  oraz dalszym 
rozwojem tzw. Software. Je li chodzi o szczegó y, warto przypomnie wiatowe znaczenie, 
jakie mia o w latach czterdziestych upowszechnienie tworzyw sztucznych, w latach 
pi dziesi tych - wynalazek tranzystorów i rozwój elektroniki, w latach sze dziesi tych - 
pierwsza generacja komputerów, a od lat siedemdziesi tych - burzliwy rozwój 
mikroprocesorów. W naszym dziesi cioleciu technika genetyczna wydaje si
zapocz tkowywa  procesy gospodarcze, które na przyk ad w gospodarce ywno ciowej
mog  prowadzi  do rewolucyjnych przemian. 

Tego typu podstawowe innowacje, polegaj ce na zastosowaniu wynalazków 
technicznych w produkcji ekonomicznej i pomna aj ce produkcj  rynkow  s  wprawdzie 
wa ne, tym niemniej nie s  jedyn  drog  dzia alno ci przedsi biorcy. Oprócz tego trzeba 
wzi  pod uwag , e du e innowacje cz sto wymagaj  wielkiego kapita u i wi  si
z wysokim ryzykiem. Dlatego nierzadko pionier post pu bardzo atwo popada w wielkie 
trudno ci gospodarcze. W Ameryce znane jest przys owie: Pioneering does not pay'3

Przedsi biorca musi si  oswoi  z ryzykiem. Za tym, e nie jest to tylko czysta teoria, ale 
bolesna praktyka, przemawia statystyka bankructw. W Republice Federalnej Niemiec 

3  Bycie pionierem nie op aca si  (przyp. red.). 
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zarejestrowano w latach 1986 i 1987 nast puj ce ilo ci bankructw, tj. zbankrutowanych 
przedsi biorców:

1986: 13.456 
1987: 12.058 

W jednym i drugim roku w bankructwach udzia  detalistów wynosi  15 procent, a udzia
m odszych przedsi biorców, którzy utrzymali si  na rynku nie d u ej ni  8 lat - wynosi  75 
procent.

Takie przedstawione wy ej wyobra enia co do roli przedsi biorcy, cho  jednostronne, 
kontrastuj  z jaskrawie negatywnymi s dami tych, którzy w przedsi biorcy widz  jedynie 
paso yta, wykorzystuj cego sw  pozycj  dla zagarni cia niezas u onych zysków. Zgodnie z 
takim wyobra eniem ca y proces gospodarczy jest czyst  gr , w której wychodzi si  na 
zero i w której ka dy uczestnik próbuje kosztem partnera wyci gn  dla siebie mo liwie
du o, przy czym przedsi biorca znajduje si  w tej grze w uprzywilejowanej 
pozycji. Taka charakterystyka zupe nie nie uwzgl dnia faktu, e od przedsi biorcy, 
b d cego motorem rozwoju gospodarczego, bierze pocz tek proces wzrostu. 

Jaka jest rzeczywi cie rola przedsi biorcy? Nie ma na to pytanie prostej odpowiedzi. 
Odpowied  zale y bowiem od tego, w jakim spo eczno- politycznym systemie warto ci 
ma on do odegrania swoj  rol . Oczywi cie, za swoje post powanie, czyli tak e za 
rozumienie tej roli, musi odpowiada  przed w asnym sumieniem. Jednak podlega on 
jednocze nie wp ywom, a nawet jest uzale niony od systemu warto ci spo ecze stwa, w 
którym dzia a.

Mimo to istniej  pewne wa ne kryteria, które obowi zuj  przy rozumieniu roli 
przedsi biorcy w ka dym wolnym spo ecze stwie. W gospodarce rynkowej orientacj
podstawow , której nie da si  niczym zast pi  w dzia aniu przedsi biorcy, jest 
rentowno poszczególnych jednostek gospodarczych. Rentowno  jest tym, co Gótz Briefs 
mia  na my li, kiedy wyznaczy  przedsi biorcy zadanie trzymania w szachu i proporcji 
kosztów oraz cen. Zadanie to oznacza, e musi on – najzupe niej interesownie – stara
si  o osi gni cie zysku. Zysk wygospodarowany godziwymi rodkami jest miar
w a ciwego dzia ania przedsi biorcy. Demonizacja zysku, rozpowszechniona przede 
wszystkim przez socjalistów, zapoznaje jego funkcj , wa n  z punktu widzenia dobra 
wspólnego. Dopiero zysk umo liwia przedsi biorcy zabezpieczenie istnienia jego 
przedsi biorstwa i pozwala odwa y  si  na dokonanie nowych innowacji, przyczyniaj cych
si  do wzrostu gospodarczego. Nic dziwnego, e znany ameryka ski przywódca zwi zkowy
S. Gompers powiedzia  kiedy : "Najwi kszym przest pstwem, jakiego mo e dopu ci  si
przedsi biorca, jest nieosi gni cie zysku". 

W USA stosunek do zysku jest mniej skr powany ideologicznie, ni  w Europie, gdzie 
dominuje ciasne spojrzenie marksistowskie. W rzeczywisto ci zdecydowanie 
przecenia si  wysoko  zysku. Zakrojone na szerok  skal  badania statystyczne wykaza y,
e oko o 15 procent dochodu narodowego przypada na procenty od maj tku i zysk 

przedsi biorcy, za  oko o 85 procent na place i pobory. Trzeba przy tym pami ta , e na to, co 
popularnie okre la si  zyskiem, sk adaj  si  trzy ró ne elementy: jest to najpierw 
normalne oprocentowanie zainwestowanego w przedsi biorstwie kapita u, dalej 
wynagrodzenie przys uguj ce przedsi biorcy za jego dzia alno  i dopiero pozosta  reszt
stanowi w a ciwy zysk przedsi biorcy. Ta zmienna reszta jest w a ciw  nagrod  za 
skuteczne dzia anie przedsi biorcy.

Je li mimo to zysk bywa tak cz sto krytykowany i dyskredytowany jako niemoralny, to w 
takiej ocenie, oprócz nieznajomo ci zasi gu i ekonomicznej funkcji zysku, bez 
w tpienia wa n  rol  odgrywa te  motyw zazdro ci. Helmut Schoeck w swej ksi ce o 
zazdro ci posuwa si  tak daleko, e widzi w zazdro ci korzenie wszelkich egalitarnych, 
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socjalistycznych teorii gospodarczych. My l przewodnia tzw. ekonomii dobrobytu sprowadza 
si  do tego, aby w ród mo liwie najwi kszej liczby ludzi zminimalizowa  zazdro
Zaprzecza to jednak naturze cz owieka, który zawsze i w ka dych warunkach znajdzie 
powód do zazdro ci.

Czasem twierdzi si , jakoby maksymalizacja zysku by a najwa niejszym motywem dzia ania 
przedsi biorcy. Rzeczywisto  wygl da inaczej. Oczywi cie, nie mo na si  obej  bez 
zysku. Nie jest to jednak ani najwa niejsza, ani jedyna spr yna pobudzaj ca
przedsi biorc . Do dzia ania motywuj  go: rado  twórcza, dobro rodziny, d enie do 
osi gni cia silniejszej pozycji na rynku i wi kszego presti u spo ecznego. D y on wprawdzie 
do zysku, ale dla wi kszo ci przedsi biorców wa niejsze jest utrzymanie 
przedsi biorstwa. Zak ada to d ugofalowe my lenie, a czasem wymaga rezygnacji z 
natychmiastowej maksymalizacji zysku. Znany jest fakt, e zbyt wysokie zyski, 
pochodz ce z chwilowej koniunktury przyci gaj  konkurencj , a przez to zmniejszaj  szanse na 
przysz y zysk. W USA zwyczaj kwartalnego wyp acania przez towarzystwa akcyjne 
dywidendy prowadzi do szkodliwej, z punktu widzenia ca o ci gospodarki, tendencji 
do krótkofalowego my lenia.

M dremu przedsi biorcy nie zale y na natychmiastowej maksymalizacji zysku, ale na 
"maximization of a total situation"4, przy czym zysk jest w a ciwie tylko jedn komponent .

Nie powinno si  przemilcza , e istniej  niesprawiedliwe zyski. Powstaj  one wówczas, 
kiedy przedsi biorca próbuje omin  obowi zuj ce w konkurencji regu y gry. Aby 
temu zapobiec, pa stwo musi si  zatroszczy  o skuteczne przepisy antykartelowe i 
antytrustowe. Dalsze ród o nieuzasadnionych zysków powstaje wówczas kiedy pa stwo, 
stosuj c rodki nakazowe, wy cza konkurencj , a poprzez rozdawnictwo licencji, koncesji i 
ró nych kwot u atwia wybranym przedsi biorstwom osi ganie zysków nie 
wygospodarowanych drog  konkurencji. Tak  sytuacj  mo na zaobserwowa
szczególnie w niektórych krajach rozwijaj cych si . W krajach przemys owych jest ona 
wyj tkiem. 

Aby uzyska  sukces, przedsi biorca musi posiada  twórczy dar kojarzenia, 
realistyczn  fantazj , talent koordynacji oraz spr ysto . Mo e on swoje zdolno ci
zaanga owa  w sposób bezwzgl dnie indywidualistyczny albo te  w poczuciu 
odpowiedzialno ci spo ecznej.

Jednak nawet przedsi biorca indywidualistyczny, nie licz cy si  z innymi, mo e s u y
ekonomicznemu dobru wspólnemu, mianowicie wówczas, kiedy osi ga sukces, a przez to 
wnosi wk ad do materialnego dobrobytu spo ecze stwa. Konsekwentni libera owie, tacy jak 
Friedman, uwa aj  za niedopuszczalne przeznaczanie zysków na cele spo eczne. Jako jedyn
powinno  spo eczn  gospodarki uznaje on powi kszanie zysków, przy za o eniu w a ciwego
wykorzystania jej zasobów. Taki typ odpowiada karykaturze egocentrycznego 
przedsi biorcy, opanowanego wy cznie d eniem do zysku, który bogaci si  kosztem 
wspó pracowników i konsumentów. 

Friedman i jego zwolennicy zapominaj , e gospodarka jest co prawda systemem 
racjonalnym, posiadaj cym w asne prawa, jednak zakotwiczonym w pewnym 
ca o ciowym systemie wspó zale no ci kulturowych. Dlatego te  przedsi biorca musi tak 
dzia a , aby osi gn  cel przedmiotowy gospodarki, a mianowicie wype nia  "funkcj
kulturow  troski o rodki utrzymania", jak to kiedy  sformu owa  Werner Sombart. Chodzi 
równie  o powa ne traktowanie humanistycznej strony gospodarki i to w odniesieniu 
do wszystkich zainteresowanych. Zreszt  ten wymóg jest te  odrzuceniem koncepcji 
totalnego przedsi biorcy, który nie zna niczego innego oprócz swego ekonomicznego 
my lenia kategoriami sukcesu, który nie ma ju  czasu dla ony i dzieci, dla pi kna, religii, dla 

4  Maksymalizacja totalnej sytuacji (przyp. red.). 
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Boga. Równie  zak ad pracy jest uk adem spo ecznym, a jednym z zada
przedsi biorcy jest staranie, aby umo liwi  wspó pracownikom do wiadczenie 
zak adu pracy jako rodowiska yciowego. Cz sto istnieje wiele przeszkód utrudniaj cych
realizacj  tego celu, a mianowicie techniczne urzeczowienie licznych procesów w 
zak adzie czy alienacja, b d ca rezultatem takiej organizacji. Znane ju  przed laty has o:
"cz owiek w zak adzie pracy" wskazuje jednak, e wysi ki w tym kierunku nale  do 
nowoczesnej koncepcji zawodu przedsi biorcy. Badania socjologiczne pokazuj  zreszt , e
zwolennicy autorytarnego stylu nakazowego stanowi  w ród przedsi biorców 
zdecydowan  mniejszo .

Po dany, a w wielu wypadkach nawet konieczny jest udzia  podw adnych w 
procesie decyzyjnym, który podejmuje "góra". Wspó my lenie podw adnych, ich 
informacje i wykszta cenie nale  do przes anek dobrej roboty zespo owej. Praca zespo owa
nie umniejsza potrzeby odpowiedzialnego jednoosobowego kierowania przez 
przedsi biorc  gospodark  przedsi biorstwa.  Kierowanie przedsi biorstwem jest 
w a ciwym zadaniem przedsi biorcy. Potrzeba tu jasnej koncepcji, aby umie  równie
wspó pracowników pobudzi  do osi gania celu. 

Obok przedsi biorców-w a ciciel i  is tnieje dzi  du a l iczba 
przedsi biorców, którzy nie s  jednocze nie w a cicielami przedsi biorstwa. 
Nazywa si  ich dzi  managerami. Pe ni  oni funkcj  przedsi biorcy w jej pierwotnym sensie. 
Ju  wcze niej stwierdzili my, e rola przedsi biorcy nie wi e si  z tym, i  jest on 
równocze nie w a cicielem, kapitalist . Zadanie przedsi biorcy jest w du ym stopniu 
niezale ne od w asno ci. Prowadzi to, zw aszcza w wielkich przedsi biorstwach. 
do ostrego rozdzia u mi dzy funkcj  przedsi biorcy a udzia owcami. Ci, którzy s
przedsi biorcami na zlecenie w a cicieli, czy to prywatnych, czy pa stwowych
kapita odawców, czyli managerowie, ró ni  si  jednak od przedsi biorców-w a cicieli
pod pewnym wa nym wzgl dem: nie jest dla nich istotne, kto jest w a cicielem, 
mo e nim by  nawet pa stwo. Taka sytuacja nie budzi zastrze e , dopóki pa stwo
prowadzi "swoje" przedsi biorstwo w ramach wolno ciowo-rynkowego ustroju 
gospodarczego. Niemniej zawsze istnieje niebezpiecze stwo, e pa stwo nadu yje 
"swego" przedsi biorstwa steruj c nim albo stworzy mu nadzwyczajne warunki. 
Managerowie zaanga owani przez pa stwo raczej nie b d  si  sprzeciwia  takim 
interwencjom, a w ka dym razie nie le y to w ich naturalnym interesie. I w tym sensie 
posta  wynaj tego przedsi biorcy daje mniejsz  gwarancj  trwa o ci wolno ciowo-
rynkowego porz dku gospodarczego, ni  przedsi biorca-w a ciciel. Dlatego te  d enia 
prywatyzacyjne w polityce pa stwa nale y wita  z zadowoleniem. 

Kompetencja pa stwa w procesie ekonomicznym polega na czym innym: musi ono przy 
pomocy rodków zgodnych z rynkiem - jak chce Röpke, interweniowa  tam gdzie gospodarka 
rynkowa zawodzi, gdzie w interesie dobra wspólnego trzeba korygowa  proces 
gospodarczy. Nale y tu pami ta  szczególnie o ochronie chorych, s abych, dzieci i ludzi 
starych. W a nie w ten sposób realizuje si  spo eczn  gospodark  rynkow . Pa stwo, 
prowadz c sw  polityk  socjaln  zgodnie z zasad  pomocniczo ci powinno jednak, 
tam gdzie to mo liwe, udziela  pomocy dla samopomocy, aby nie dopu ci  do powstania 
totalnego pa stwa dobrobytu, parali uj cego wa ne z punktu widzenia dobra wspólnego 
funkcjononowanie gospodarki rynkowej. Nie jest zadaniem pa stwa ratowanie 
zbankrutowanych przedsi biorców i ich przedsi biorstw. Pa stwo nie jest zak adem 
naprawczym dla nieudolnych przedsi biorców.
Ró norodne zadania przedsi biorcy, cznie z jego odpowiedzialno ci  spo eczn , zak adaj ,
e ma on w adz  kierowania przedsi biorstwem, czyli ci g ego podejmowania wielkich i 

ma ych decyzji, cz sto w warunkach niepewno ci i przy braku pe nej informacji. Do jego 
klasycznych funkcji innowacyjnego zestawiania czynników produkcji oraz kontroli zak adu
pracy dochodzi nowa funkcja – koordynowanie ludzi. Zadanie to znane jest ju  od dawna; 
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jednak jego centralne znaczenie odkryto dopiero w nowszych czasach. Przedsi biorca mo e
je wype ni  jedynie wówczas, gdy jest cz owiekiem bezpo rednim i gdy umie motywowa
swych wspó pracowników. W jego odpowiedzialno ci za dobro wspólne mie ci si  równie
akceptacja partnerstwa spo ecznego, a w tym tak e uznanie niezale nych zwi zków 
zawodowych jako nie tylko uci liwego, ale potrzebnego negocjatora. Przedsi biorc
zostaje si  nie dzi ki posiadaniu w asno ci i maj tku, ale przede wszystkim dzi ki
kwalifikacjom w dziedzinie przedsi biorczo ci i zdolno ciom kierowniczym. 



20

V. PRZEDSI BIORCA W KATOLICKIEJ NAUCE SPO ECZNEJ 

Nauka spo eczna, która rozwin a si  w obr bie Ko cio a katolickiego, nie jest jak  teori
gospodarcz , ale – jak wyja ni  papie  Jan XXIII w encyklice "Mater et Magistra" 
(1961) – "integraln  cz ci  sk adow  chrze cija skiej nauki o cz owieku". Jej zadaniem 
jest prezentacja uniwersalnych warto ci i porz dków oraz pokazywanie na tej podstawie 
pewnego idea u odpowiedzialnej s u by wiatu. Zale y jej wi c na tym, aby wypracowane 
przez ni  normy zastosowa  w danych stosunkach spo ecznych. W Katolickiej Nauce 
Spo ecznej nie chodzi przy tym tylko o moralne zachowanie jednostki w obr bie danego 
ustroju spo ecznego i gospodarczego, ale tak e o optymalne z punktu widzenia 
spo eczno-etycznego kszta towanie (zmian ) tego ustroju. S u  temu zasady porz dku 
spo ecznego. Nie stanowi  one adnego konkretnego systemu spo ecznego i gospodarczego, 
mog  jednak wnie  istotny wk ad do jego uzasadnienia. 

Pocz tkowo w Katolickiej Nauce Spo ecznej na pierwszym planie znajdowa y si
kwestie spo eczne. By o to wyra nie dostrzegalne w pierwszej encyklice spo ecznej 
"Rerum novarum" (1891). Ale od pocz tku wiadomo by o, e tych kwestii nie da 
si  opracowa  w oderwaniu od problemów porz dku gospodarczego. 

Dlatego te  Katolicka Nauka Spo eczna od dawna odnosi a si krytycznie do systemu 
kolektywno-socjalistycznego (gospodarka centralnie zarz dzana, gospodarka planowa) 
oraz liberalno-indywidualistycznego (gospodarka rynkowa). 

Niedawno jednak kardyna  Joseph Höffner (zmar y w 1987 r.), jeden z uczniów 
znanego ekonomisty Waltera Euckena, zwróci  uwag , e od paru lat Katolicka Nauka 
Spo eczna zaj a si  intensywnie problemami gospodarczymi, zw aszcza dotycz cymi 
gospodarki wiatowej. Zreszt  sam Höffner ju  wcze niej zajmowa  si  problemami etyki 
gospodarczej, przy czym etyk  gospodarcz  rozumie si jako cz  sk adow  etyki 
spo ecznej ogólnej. 

Nowo ci  jest jednak nie tyle wskazywanie na gospodarcze ród a problemów 
spo ecznych, co czyniono równie  wcze niej, ale bardziej bezpo rednie podej cie do 
problemów gospodarczych. Mo na to zauwa y  ju  od "Quadragesirno anno" (1931), w 
ostro nej formie kontynuuje si  t  tendencj  w encyklice "Mater et Magistra" oraz w 
konstytucji duszpasterskiej Soboru Watyka skiego II "Gaudium et spes" (1965), w 
encyklice "Taborem exercens" (1981), a szczególnie w ostatniej encyklice spo ecznej 
"Solicitudo rei socialis" (1987). W ostatnich latach tendencja ta si  wzmog a zw aszcza w 
wypowiedziach poza Urz dem Nauczycielskim ró nych jednostek lub kr gów w obr bie
Ko cio a. Wa nym przyk adem z ostatniego okresu jest ameryka ski list pasterski na tematy 
gospodarcze.

Chc c przybli y  si  do rzeczywisto ci, Ko ció  staje wobec problemu: musi korzysta  z 
pomocy nauk spo ecznych, które bardzo ró nie pojmuj  t  rzeczywisto .

W Katolickiej Nauce Spo ecznej obowi zuj  nast puj ce najwa niejsze zasady porz dku
spo ecznego: 

1. Personalizm, tzn. godno  osobowa, wyra ona osobow  wolno ci  i 
samoodpowiedzialno ci  (z czego wynika te  uznanie w asno ci prywatnej). 

2. Solidarno , tzn. wspólnota i jej cz onkowie s  wzajemnie ze sob  zwi zani i popieraj
si  wzajemnie. 

3. Pomocniczo , która odnosi si  do napi cia mi dzy jednostk  a wspólnot  i akcentuje 
pierwsze stwo jednostki (albo podporz dkowanie wspólnoty) przed nadrz dn
wspólnot .
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4. Dobro wspólne jako sprawiedliwo  pa stwa i jako sprawiedliwo  w stosunkach 
wzajemnych mi dzy jednostkami. 

Solidarno , pomocniczo  i dobro wspólne wynikaj  z zasady personalizmu, która 
jest zakotwiczona w chrze cija skim obrazie cz owieka.
Ko ció  za swoje zadanie i prawo uwa a poddanie spraw gospodarczych i politycznych 
"ocenie moralnej (...) kiedy domagaj  si  tego podstawowe prawa osoby lub zbawienie dusz" 
(Gaudium et spes, nr 76). 

Dla Katolickiej Nauki Spo ecznej szczególne znaczenie ma konstytucja duszpasterska o 
Ko ciele w wiecie wspó czesnym (Gaudium et spes) Soboru Watyka skiego II (1965). W 
rozdziale o yciu gospodarczo-spo ecznym Ko ció  dobitnie uznaje znaczenie 
przes anek materialnych dla zbawienia cz owieka. Ca y pierwszy ust p jest 
po wi cony tematowi "Post p gospodarczy" (64, 65, 66,). W nr. 64 mówi si  wprost: "trzeba 
popiera  post p techniczny, ducha wynalazczo ci, starania o tworzenie i rozbudow
przedsi biorstw, usprawnienie metod produkcji". W nr. 64 Sobór mówi te  o "w asnych 
metodach i prawach" gospodarki. Wynika z tego wprawdzie, e gospodarce nie mo na stawia
dowolnych da ; niemniej prawa gospodarcze stosowa  nale y "w granicach porz dku
moralnego". Sobór przypomina t  prawd  dlatego, e w a ciwy sens gospodarowania 
sprowadza si  do s u by cz owiekowi. W gospodarce rynkowej ten postulat spe nia si
zreszt  dzi ki temu, e opiera si  ona na wolnych umowach wszystkich zainteresowanych. 
Tak wi c przedsi biorca tylko wówczas osi gnie sukces, kiedy pozostaje w s u bie klientów. 
Sobór wyra nie odrzuca (w nr. 65) pogl dy, "które podporz dkowuj  podstawowe prawa 
jednostek i zrzesze  organizacji kolektywnej". Jako wymóg sprawiedliwo ci i s uszno ci 
Sobór nalega, aby z tego wiata "usuni to jak najpr dzej (...) nierówno ci gospodarcze" (66). 
Bez w tpienia chodzi tu o problem pa stw rozwijaj cych si .

Przedmiotem naszych rozwa a  jest to, jak w Katolickiej Nauce Spo ecznej od czasów 
pierwszej wielkiej encykliki spo ecznej "Rerum novarum" traktowany jest 
przedsi biorca, jako kluczowa posta  zorientowanej na wzrost spo ecznej gospodarki 
rynkowej.
Najpierw nale y stwierdzi , e przedsi biorca, a  do ostatniej encykliki spo ecznej "Sollicitudo 
rei socialis" (1987), nie wyst puje w Katolickiej Nauce Spo ecznej explicite, e znacznie 
cz ciej mowa jest tylko o pracodawcy. Wydaje si , e antyko cielna postawa paleo-
libera ów wywo a a krytyczn  postaw  Ko cio a wobec przedsi biorców. Nale y te  uwzgl dni ,
e gro ce Ko cio owi niebezpiecze stwo utraty mas, przede wszystkim robotników 

przemys owych, zwi zane z szerzeniem si  socjalizmu, spowodowa o, e dla Ko cio a
wysun a si  na pierwszy plan troska o robotników. Daje si  to wyra nie zauwa y  w 
encyklikach spo ecznych od "Rerum novarum" do "Mater et Magistra". 
W encyklikach, a  do "Sollicitudo rei socialis" rzadko podejmuje si  temat funkcji 
przedsi biorcy. Dotyczy to w szczególno ci wypowiedzi Soboru w "Gaudium et spes". 
Wa nym krokiem naprzód by o w "Laborem exercens" (1981) rozwianie iluzji, jakoby 
mo na by o uto samia  prac  z prac  najemn . Nale y te  stwierdzi , e Katolicka Nauka 
Spo eczna od Leona XIII zawsze zak ada a istnienie przedsi biorcy – nawet je li nie by o o 
nim mowy wprost – jako wspó uczestnika gospodarki i poniek d wciela a go w swoje 
przemy lenia. Wynika to z wielokrotnego opowiadania si  za instytucj  w asno ci 
prywatnej, tak e w asno ci rodków produkcji, z akcentowania pierwsze stwa w 
gospodarce inicjatywy prywatnej przed inicjatyw  pa stwa i z potwierdzania prywatnej 
autonomii jako warunku przedsi biorczej gospodarki. W 1964 roku Pawe  VI w jednym z 
przemówie  do przedsi biorców katolickich wyra nie ukaza  znaczenie funkcji 
przedsi biorcy. Ale wówczas by  to wyj tek. Katolicka Nauka Spo eczna zrodzi a si  bez 
udzia u przedsi biorców i przez to raczej w opozycji do nich. Jeszcze w 1961 roku na 
uroczyste og oszenie encykliki "Mater et Magistra" jako oficjalni go cie zostali zaproszeni 
przedstawiciele robotników katolickich, pomini to natomiast przedstawicieli katolickich 
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przedsi biorców. W kr gach ko cielnych i teologicznych, a tak e w kr gach "katolicyzmu 
intelektualnego", sprawy gospodarcze w swym ci arze gatunkowym, a przez to równie
posta  przedsi biorcy, nie mog  znale  w a ciwego miejsca, a je li to w niedostatecznym 
stopniu. Traktuje si  je z negatywnym moralizatorstwem. To, e równie  dzi  jeszcze 
du a cz katolicyzmu spo ecznego dostrzega jedynie "kapitalistów" i "pracodawców", a 
nie przedsi biorców, mo na zrozumie  jedynie przy za o eniu ideologicznej 
krótkowzroczno ci. Fakt ten pozostaje tak e w sprzeczno ci z tym, i  Ko ció  nie traktuje 
gospodarki jako obszaru mieszcz cego si  poza sfer  ducha i kultury, ale jako twórcz  i 
odpowiedzialn  si  kszta tuj c  nasze ycie. Gospodarka w rozumieniu Ko cio a jest 
obszarem kultury materialnej (Populorum progressio 21; Sollicitudo rei socialis 26,8. 29,8. 
30,1. 33,5. 34,1-3. 34,5; Gaudium et spes 19,57). 

Poniewa  jednak Katolicka Nauka Spo eczna zajmuje si  g ównie spo ecznym 
aspektem problematyki gospodarczej, zdaje si  mocniej dostrzega  problematyk
podzia u ni  problematyk  wzrostu, w której przedsi biorca odgrywa decyduj c  rol . To 
nastawienie doprowadzi o na przyk ad biskupów ameryka skich w ich li cie
pasterskim o gospodarce do mocniejszego zalecania nakazowego pa stwa 
opieku czego ni  sprzyjaj cej wzrostowi gospodarki rynkowej. Bierze si  to st d, e
zasadzie solidarno ci przyznaje si  pierwsze stwo przed zasad  pomocniczo ci. Faktem 
jest, e wielu licz cych si  teologów i kaznodziejów ko cielnych sk ania si  do 
odrzucenia systemu gospodarki rynkowej, polegaj cego na prywatnej inicjatywie 
przedsi biorców, prywatnej w asno ci rodków produkcji, na rynku i na konkurencji. 

W a ciwie nie mo na si  dziwi , e Katolicka Nauka Spo eczna tak pó no odkry a
przedsi biorc , zwa ywszy, e nawet nauki ekonomiczne – jak widzieli my – potrzebowa y
d ugiego czasu, zanim doceni y rol  przedsi biorcy. Zas ug  Katolickiej Nauki Spo ecznej 
jest stosunkowo wczesne zaakcentowanie kulturowej funkcji gospodarki. Powo ywano si  tu 
na nauk  biblijn , nakazuj c  cz owiekowi czyni  sobie ziemi  poddan . Istniej
jednak równie  inne biblijne wypowiedzi, które pozytywnie oceniaj  my lenie w 
kategoriach wzrostu, a tym samym – dzia anie przedsi biorcy. Mo na tu przypomnie
przypowie  o pewnym cz owieku, który zanim wybra  si  w podró  zwo a  swoje s ugi i zleci
im zarz dzanie swym maj tkiem. Jeden pomno y  pi  talentów do dziesi ciu, drugi z 
dwóch talentów wygospodarowa  cztery. Ale trzeci, który otrzyma  jeden talent, rozkopa
ziemi  i ukry  pieni dze swego pana, zamiast je pomno y . Kiedy pan powróci , pochwali
tych dwóch, którzy pomno yli jego maj tek. Trzeciego matomiast nazwa  s ug  z ym i 
gnu nym (Mt 25, 14-30). Ta przypowie  pokazuje wyra nie, e nie wystarcza wierne 
zarz dzanie, ale oczekuje si  twórczego dzia ania. Dla gospodarki oznacza to, e wspieranie 
rozwoju i wzrostu nale y do zada  przedsi biorcy.

Nale y w tym miejscu jeszcze raz podkre li , e wzrost gospodarczy wcale nie jest celem 
samym w sobie, ale ma s u y  dobru wspólnemu. Przy czym przez dobro wspólne nale y
rozumie  ogó  politycznych, spo ecznych i ekonomicznych warunków osobowego rozwoju 
cz owieka.

Ciekawe, e równie  tam, gdzie nauka o w asno ci i pierwsze stwo inicjatywy prywatnej 
zosta y oparte na zasadzie pomocniczo ci, jak w "Mater et Magistra", nie wymieniono 
wyra nie zysku przedsi biorstwa jako elementu przedsi biorczej gospodarki. W ka dym razie 
encyklika "Quadragesimo anno" (1931) dla przezwyci enia bezrobocia popiera a
reinwestowanie zysków, co implikuje legalno  zysku. Jednak nawet tam, gdzie dla zapewnienia 
godziwej egzystencji w "Populorum progressio" wymaga si , aby ka dy naród wi cej i lepiej 
produkowa . nie wspomina si  o niezb dnych w tym celu osi gni ciach przedsi biorcy.
Podobnie jest w "Gaudium et spes"(64). A kiedy Pawe  VI chwali  w jednym z 
przemówie  w 1964 roku sprawno  i osi gni cia przedsi biorców, po o y  g ówny akcent 
na funkcj  pracodawcy: aspekt spo eczny wysun  si  na plan pierwszy przed aspekt 
ekonomiczny. 
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W Katolickiej Nauce Spo ecznej stale obowi zywa  postulat, aby wszyscy uczestnicy procesu 
spo ecznego zachowali prawdziw  podmiotowo  i nigdy nie byli degradowani do rzeczy. 
Postulat ten wyp ywa  z podstawowej dla Katolickiej Nauki Spo ecznej zasady 
personalizmu. Ale dopiero w encyklice "Sollicitudo rei socialis" po raz pierwszy wyra nie 
nazwano prawem wolno ciowym wyp ywaj ce z zasady personalizmu prawo do inicjatywy 
przedsi biorcy. Podkre la si  przy tym, e to prawo istotne jest nie tylko dla jednostek, ale 
tak e dla dobra wspólnego. W ten sposób po raz pierwszy w Katolickiej Nauce Spo ecznej 
wyja niono, e duch przedsi biorczo ci i tworzenie kapita u s  istotnymi si ami 
nap dowymi wzrostu gospodarczego. Zrozumienie tego ma du e znaczenie przede 
wszystkim dla krajów rozwijaj cych si .

W "Gaudium et spes" nie omówiono jeszcze, niestety, w sposób dostateczny kwestii 
tworzenia kapita u – luk  t  zdaje si  wype nia  "Sollicitudo rei socialis". ledz c
ostatnio rozwój Katolickiej Nauki Spo ecznej odczuwa si , e prawa gospodarcze 
wyra niej znalaz y si  w jej polu widzenia. Kardyna  Ratzinger stwierdzi  niedawno: 
"Moralno , która uwa a, e jest w stanie pomin  rzeczow  znajomo  praw 
gospodarczych nie jest moralno ci , ale moralizmem, a wi c przeciwie stwem 
moralno ci. Rzeczowo , która s dzi, e da sobie rad  bez etosu, jest zaprzeczeniem 
rzeczywisto ci cz owieka, a przez to jest nierzeczowo ci ". Ju  "Quaddragesimo anno" (43) 
podkre la o, e prawa gospodarcze wskazuj , które cele mo na przyj , a które nie. Równie
Sobór Watyka ski II uzna  istnienie takich praw gospodarczych. 

Dla przedsi biorcy w Katolickiej Nauce Spo ecznej wynika z bogatej historii 
zobowi zanie, aby odpowiedzialnie rozumia  swoj  rol  w s u bie dobra wspólnego. 
Zawiera si  w tym tak e humanistyczna odpowiedzialno  za ludzi, z którymi 
si  styka. Chrze cija ski przedsi biorca nie uwa a za w a ciw  ani kra cowej 
indywidualistycznej samoodpowiedzialno ci bez jakiejkolwiek interwencji pa stwowej, ani 
kolektywnego pa stwa opieku czego. Do zakresu jego odpowiedzialno ci nale y
równie  troska o ludzi, którzy mu si  powierzyli. Przedsi biorcza gospodarka nie mo e
osi ga  niezbywalnych celów humanistycznych kosztem swej sprawno ci. Jednak 
humanizm i sprawno  gospodarki na d u sz  met  nie wykluczaj si , ale w sposób 
konieczny wi  si  ze sob . Równie  nowoczesny przedsi biorca przyjmie i uzna jako 
przes anie Katolickiej Nauki Spo ecznej, e cz owiek jest wa niejszy ni  kapita .
Z nauki Ko cio a wynika, e nie da si  zast pi  przedsi biorcy socjalistycznym 
funkcjonariuszem. Gospodarka rynkowa, maj ca przewag  z punktu widzenia dobra 
wspólnego, zgodnie ze swymi w asnymi prawami potrzebuje przedsi biorcy. 
Przedsi biorca jednak w niej nie dominuje; jest bowiem wcielony do systemu 
konkurencji i otwartego rynku.
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VI. OBRAZ PRZEDSI BIORCY: 

Z PERSPEKTYWY DALSZEJ, BLISKIEJ I AUTOPORTRET 

W prawie wszystkich spo ecze stwach przemys owych podejmuje si  dzi  mniej lub 
bardziej rozleg e badania socjologiczne, dotycz ce obrazu przedsi biorcy w spo ecze stwie. Na 
ogó  obraz przedsi biorcy w opinii publicznej nie jest pozytywny. Jak ju  wcze niej
stwierdzono, wynika to równie  st d, e brak jest wgl du w jego dzia alno , nie jest ona 
rozumiana. Do tego dochodzi agitacja lewicy, która z przedsi biorcy czyni g ówny cel – 
tarcz  swej krytyki spo ecze stwa. Tak powstaje karykatura przedsi biorcy,
przedstawianego jako wyzyskiwacza, skoncentrowanego na zysku, podbijaj cego ceny. To 
za , e ze wzgl dów rzeczowo-ekonomicznych, w interesie ca o ci, tak cz sto musi mówi
"nie", równie  nie przysparza mu sympatii. 

Jak dok adniej wygl da ten obraz w wietle analizy socjologicznej? Badania wykaza y, e
wskazane jest, aby nie mówi  ogólnie o "obrazie przedsi biorcy", ale wyszczególni  ró ne
obrazy. W badaniach obrazu przedsi biorcy popularna sta a si  "hipoteza dystansu" 
Schmöldersa, która rozró nia obraz przedsi biorcy z perspektywy dalszej i obraz 
przedsi biorcy z perspektywy bliskiej. Schmölders: "Podczas, gdy przy obrazie z perspektywy 
dalszej, chodzi przede wszystkim o mniej lub bardziej nie wiadomy stereotyp psychologii 
mas, indywidualny obraz przedsi biorcy z perspektywy bliskiej zawiera do wiadczenia, jakie 
dana jednostka poczyni a w kontakcie z konkretn  osobowo ci  przedsi biorcy". 
Za pewnik uwa a si  stwierdzenie ''hipotezy dystansu", e obraz w asnego szefa z 
perspektywy bliskiej jest bardziej zró nicowany, ale te  wyra nie bardziej pozytywny, 
ni  stereotypowy obraz przedsi biorcy z perspektywy dalszej. 

W Republice Federalnej Niemiec daje si  wykaza  istnienie cis ego zwi zku mi dzy 
obrazem przedsi biorcy a wielko ci  zak adu. W wielkich zak adach cz ciej
wymienia si  negatywne cechy przedsi biorcy. Na pewno równie  tutaj odgrywa znów 
rol  ró nica mi dzy obrazem z perspektywy dalszej i bliskiej: oddalenie mi dzy
pracobiorc  a jego najwy szym szefem, widzianym jako przedsi biorca, jest w wielkich 
zak adach z regu y wi ksze, stosunki bardziej anonimowe ni  w zak adach ma ych i rednich.
Ten stan rzeczy sk oni  liczne wielkie zak ady do poprawy stosunków mi dzy gór  a baz ,
poprzez silniejsz  decentralizacj , albo ywsz  komunikacj . Pewn  rol  odgrywa przy tym 
wiadomo , e równie  kierowanie si  rentowno ci  i oszcz dno ci  kosztów prowadzi do 

troski o ludzi w zak adzie. Tak wi c podejmowana przez wielkie zak ady próba, 
poprawienia obrazu przedsi biorcy z perspektywy bliskiej, nie jest b ahym celem 
samym dla siebie, ale cz ci  nowoczesnego kierowania przedsi biorstwem. Fizjologia pracy, 
psychologia pracy i psychologia zak adu pracy ju  dawno wykaza y, e op aca si  w 
zak adzie na ró ne sposoby bra  pod uwag  fizyczn  i psychiczn  odr bno  poszczególnych 
ludzi.

W Republice Federalnej Niemiec obraz przedsi biorcy z perspektywy dalszej w ostatnich 
latach poprawi  si , mi dzy innymi tak e na skutek wzrastaj cego dobrobytu – 
przedsi biorstwa i przedsi biorcy od 1948 roku wnie li do niego istotny wk ad.
Zdecydowanie negatywny obraz przedsi biorcy w wi kszo ci krajów rozwijaj cych 
si  pozostaje w zwi zku ze zdominowaniem ustroju spo ecznego tych krajów, 
pa stwowym systemem nakazowym, z niewielk  skuteczno ci  rzeczywistego, 
twórczego ducha przedsi biorczo ci, a zamiast tego atwo ci  gromadzenia zysków bez 
ryzyka.

Oprócz wspomnianej ju  ró nicy mi dzy obrazem z perspektywy dalszej i bliskiej w 
badaniach socjologicznych stwierdza si  jeszcze istnienie dalszych, interesuj cych ró nic.
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Oprócz obrazu z perspektywy dalszej, jaki inni maj  o przedsi biorcy, albo którego istnienie 
przedsi biorca przewiduje u innych, istnieje jeszcze autoportret samego przedsi biorcy oraz 
domniemany autoportret, tj. obraz, jaki wed ug innych przedsi biorca ma o sobie samym. 

Autoportret przedsi biorcy jest – co zrozumia e – z regu y pozytywny. Wynika z tego 
tak e bardzo wyra ne zadowolenie zawodowe. przeciwie stwie do tego przewidywany 
przez przedsi biorc  obraz jest bardziej negatywny, ni  rzeczywisty obraz wy aniaj cy si
z ankiet. Przewidywanie przedsi biorcy co do spo ecznego szacunku dla jego dzia alno ci
w ocenie opinii publicznej jest wyra nie pesymistyczne. 

W 1983 roku 60 procent pracowników w Republice Federalnej Niemiec by o zadowolonych 
ze swego szefa (obraz z perspektywy bliskiej), tylko 19 procent irytowa o si  na niego, a 15 
procent nie podj o si adnej oceny. Niezale nie od tego, czy ocena szefa wypad a
pozytywnie, prawie nikt nie chcia  si  z nim zamieni , ani tym bardziej lepiej poprowadzi
jego spraw. 

Je li chodzi o obraz z perspektywy dalszej, w Republice Federalnej Niemiec od 1950 roku 
przez d ugi czas stale wzrasta a liczba tych, którzy uznawali znaczenie przedsi biorcy dla 
funkcjonowania procesów gospodarki rynkowej. Ostatnio, od czasu kiedy w Republice 
Federalnej Niemiec doros a nowa generacja, która nie pami ta ju  biedy czasów 
powojennych, ani jej przezwyci ania dzi ki gospodarce rynkowej, wyra nie wzros a
liczba tych, którzy w przedsi biorcy widz  wyzyskiwacza, najbardziej w ród ludzi 
w przedziale wieku mi dzy 16 a 29 rokiem, z wy szym wykszta ceniem. Ujawnia si  tu 
wp yw lewicowej ideologii na wychowanie szkolne i uniwersyteckie. 

Interesuj cy jest te  wynik bada  (1983) dotycz cych wp ywu zak adowych
wiadcze  socjalnych na obraz przedsi biorcy. Wed ug nich 64 procent pracowników w 

firmach posiadaj cych niewielkie wiadczenia socjalne mimo to jest zadowolonych ze 
swego szefa. W zak adach posiadaj cych wiele wiadcze  socjalnych jest ich 61 procent. Te 
liczby pokazuj  znowu negatywny wp yw wielkiego przedsi biorstwa, które z regu y
posiada wi ksze wiadczenia socjalne. Typ idealny przedsi biorcy to wprawdzie wed ug
opinii publicznej kto , kto rozdziela mo liwie du o wiadcze  socjalnych, jednak 
wed ug przekonania przedsi biorcy trudno pogodzi  tak  polityk  z w a ciw  funkcj
przedsi biorcy. Przy pomocy samego tylko nastawienia socjalnego i skierowania ku 
wspó pracownikom aden przedsi biorca nie potrafi sprosta  konkurencji. Zrozumia o t
prawd  tak e wielu pracowników, przede wszystkim w mniejszych przedsi biorstwach.

W Stanach Zjednoczonych, gdzie wysokie pozycje "managera" i "top-managera" 
s  powszechnie uznane, obraz przedsi biorcy z perspektywy dalszej wcale nie jest 
wietlany. Przeci tny cz owiek ma raczej ambiwalentny stosunek do przedsi biorcy i 

do yciowo koniecznego gromadzenia kapita u. Twierdzi si , e w porównaniu z 
zanikiem wiarygodno ci, który dotkn  wszystkie instytucje, image wiata biznesu 
ucierpia o najbardziej. Cz ciowo odbija si  to na obrazie przedsi biorcy i managera w nowszej 
literaturze i w bran y rozrywkowej, gdzie szablonem sta  si  schemat pozbawionego 
skrupu ów, dnego w adzy, zazdrosnego i w tpliwego moralnie przedsi biorcy. 
Przyk adami s  upowszechnione na skal  mi dzynarodow  seriale filmowe "Dallas" i 
"Denver". Ten negatywny obraz jest kszta towany przede wszystkim przez lewicowych 
intelektualistów, zreszt  tak e w ko ach ko cielnych, jak o tym wiadczy ameryka ski list 
pasterski o gospodarce (1986). Przeciwie stwem tego jest stwierdzony w USA na 
podstawie licznych ankiet fakt, e ameryka ska opinia publiczna, cznie ze zwi zkami 
zawodowymi, akceptuje zysk jako konieczny element systemu gospodarki 
rynkowej. Przeci tny obywatel sam z siebie odnosi si  przychylnie do prywatnego 
przedsi biorcy i do zysku. Okazuj c sympati , rozró nia jednak mi dzy ma ym i wielkim 
przedsi biorstwem: wielkie odbiera bardziej krytycznie i z wi kszymi zastrze eniami. 
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Kiedy bada si  przyczyny wrogo ci i znies awiania przedsi biorcy, równie  tego, który 
dzia a w sposób odpowiedzialny spo ecznie, wtedy okazuje si , e we wszystkich krajach 
szczególn  rol  odgrywaj intelektuali ci.
W wielu krajach nauczyciele wszystkich typów szkó , tak e szkó  wy szych, s abo znaj
ustrój gospodarczy i sposób jego funkcjonowania. Przedsi biorc  widzi si  prawie wy cznie
zgodnie z wyobra eniem marksistowskim, jako wyzyskiwacza i owc  zysku. 
Intelektuali ci wszystkich odcieni krytykuj  istniej ce stosunki, niejednokrotnie nie 
znaj c si  na rzeczy i nie chc c przyj  do wiadomo ci rzeczowych informacji. 

I tak na przyk ad w ameryka skich colleges u ywa si  przewa nie podr czników, które 
w najgorszym przypadku s  antykapitalistyczne, a w najlepszym – równo ciowe i 
interwencjonistyczne. Nale y tu wymieni  przede wszystkim podr cznik Paula 
Samuelsona, który zosta  upowszechniony w wielu milionach egzemplarzy. Wprawdzie 
nie wszystkie podr czniki i nie ka da lekcja w ameryka skich colleges s  zabarwione 
ideologicznie, niemniej punkt ci ko ci nauczania i pi miennictwa spoczywa na 
lewicy.

Mimo szeroko zakrojonych ataków politycznych na woln  przedsi biorczo ,
lewicowi intelektuali ci uzyskuj  jednak e w Stanach Zjednoczonych niewielkie 
polityczne poparcie mas. 

Podobne lewicowe tendencje daj  si  zauwa y  tak e w innych krajach przemys owych. 
Wspomniani intelektuali ci okazuj  jedynie sw  nieznajomo  wspó zale no ci i 
prawid owo ci ekonomicznych. Walcz  wprawdzie przeciw zyskom przedsi biorcy, ale 
sami stale d  do tego, aby dla swych wytworów pisarskich i artystycznych znajdowa
najlepsze warunki zbytu. Tak du a liczba intelektualistów w wolnym wiecie by aby nie do 
pomy lenia bez systemu gospodarczego, który produkuje nadwy k , konieczn  do ich 
utrzymania. 

Z tej analizy obrazu przedsi biorcy, zawieraj cej wyra nie krytyczne, a nawet negatywne 
tendencje, przedsi biorcy powinni w wi kszym ni  dot d stopniu wyci gn  nauk , aby 
tym pozytywniej prezentowa  si  opinii publicznej. Powszechn  w a ciwo ci
przedsi biorców jest obawa przed rozg osem. Dzia anie typu "public-relations"5 podejmowane 
przez zatrudnionych "ekspertów" s  niewystarczaj ce. Przedsi biorca musi by  gotowy, 
równie  samemu wyst pi  przed opini  publiczn  i zaanga owa  si  spo eczno-politycznie. 
Wa na jest tu tak e gotowo  przyjmowania urz dów honorowych na szczeblu 
lokalnym, regionalnym, albo narodowym, gotowo  do pracy we w asnych 
organizacjach zawodowych, ale tak e w organizacjach charytatywnych, ko cielnych, 
kulturalnych, sportowych i spo eczno-politycznych. Sprzeciw "nie mam czasu!" w 
niektórych przypadkach mo e przekonywa . Do zada  przedsi biorcy nale y
racjonalna organizacja dzia a  w swoim przedsi biorstwie. Mie ci si  w tym tak e
rozs dna organizacja w asnej pracy i potrzebnego na ni  czasu. Nierzadko powodem 
rzekomego braku czasu jest obserwowane cz ste rozproszenie i sk onno  wielu 
przedsi biorców, aby troszczy  si  o ró ne detale, zamiast zleci  to innym. Dalszy 
powód tkwi niekiedy w tym, e wzrost w adzy ekonomicznej – przez gromadzenie 
mandatów w radach nadzorczych – przedk ada si  nad zaj cia honorowe. 

Przedsi biorca ma wiele mo liwo ci, poprawienia w asnego obrazu w opinii publicznej, 
musi je tylko wykorzysta .

5  kontakty publiczne (przyp. red.) 
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VII. NOWOCZESNY PRZEDSI BIORCA: 

TEORIA I PRAKTYKA JEGO DZIA ANIA 

Ekonomiczne i etyczne wymogi, stawiane dzia aniu przedsi biorcy, s  ró norodne.
Przedsi biorca powinien skutecznie prowadzi  swoje przedsi biorstwo, czyli powinien 
zaopatrywa  rynek w ci gle nowe produkty i us ugi i to przy mo liwie niskich cenach. 
Wymaga to my lenia i dzia ania innowacyjnego oraz uwzgl dniaj cego koszty. Do jego 
dzia ania mo na jednak równie  przy o y  etyczne kryteria: nie chodzi tylko o ilo  i 
jako  produktów, o obrót i zysk, ale tak e o to, aby przedsi biorca w dzia aniu 
kierowa  si  normami moralnymi. Ethos managerski oznacza wol  przedsi biorcy 
oraz podleg ego mu kierownictwa, aby prowadzi  przedsi biorstwo wed ug
kryteriów etycznych, czyli odniesionych do warto ci. Implikuje to dzia anie 
odpowiedzialne spo ecznie, aby warto ci etyczne tego kr gu kulturowego, do 
którego nale y przedsi biorca, by y przestrzegane i popierane. 

Upraszczaj c mo na powiedzie , e przy oczekiwanym od przedsi biorcy etosie, 
z grubsza rzecz bior c, chodzi o w a ciw  relacj  mi dzy zyskiem a najszerzej rozumianym 
dobrem wspólnym. Manfred Spieker stwierdza: "Dobro wspólne zale y od przedsi biorcy.
Nie tylko industrializacja zawdzi cza swoje pocz tki przedsi biorcy, który wykorzysta
dorobek poznawczy nauk przyrodniczych do wynalazków technicznych i do racjonalnego 
procesu produkcji". Ze wzgl du na racjonalno  dzia ania gospodarczego, zyski 
wygospodarowane przez przedsi biorstwa, s  przes ank  dobra wspólnego. A oto 
w a ciwo ci ludzi przedsi biorczych: 

zdolno  i gotowo  przejmowania inicjatywy 
podejmowania decyzji 
brania na siebie wysi ku
godzenia si  na ryzyko 
rozumienia rynków i ich rozwoju 
d enia do innowacji 
kierowania lud mi, a szczególnie 
budzenia entuzjazmu pracowników oraz koordynowania ich pracy. 

Oczekuje si  zdolno ci i gotowo ci do spo ecznie zgodnego obchodzenia si  z innymi 
lud mi: z pracownikami, klientami, dostawcami, kolegami i kontrahentami, rad
zak adow  i zwi zkami zawodowymi. 

Aby rozwin  zdolno  przedsi biorcy do skutecznego kierowania swoim przedsi biorstwem, 
potrzeba jednak, jak to widzieli my przy opisie spo ecznej gospodarki rynkowej, ca ego 
szeregu spo ecznych, prawnych i politycznych warunków ramowych, których jednak on 
sam nie jest w stanie okre li .

Oczywi cie, w praktyce rzadko znajdujemy idealny typ przedsi biorcy. Mi dzy jego 
ekonomicznymi i etycznymi zadaniami cz sto powstaj  napi cia. Poni ej zostan
rozpatrzone pewne zagro enia dla przedsi biorcy, ale i starania, aby sprosta  idealnym 
wymogom. 

1. Nacisk konkurencji 

Gospodarka rynkowa opiera si  na konkurencji wytwórczej przedsi biorców. 
Nacisk konkurencji jest bod cem do coraz wy szej produkcyjno ci, do tego, aby si
przebi , pokonuj c konkurencj . Produkcyjnie s absi przedsi biorcy rozstaj  si  z 
rynkiem, ich przedsi biorstwa bankrutuj . Nic wi c dziwnego, e wielu 
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przedsi biorców stara si  manipulowa  strukturami rynkowymi. I tak przedsi biorcy próbuj
nie tylko poprawi  swoje osi gni cia produkcyjne, ale odkrywaj  te  strategie, które maj
chroni  przed ryzykiem bankructwa. Chodzi o utrzymywanie w tajemnicy metod 
produkcyjnych, patenty, m dre ró nicowanie asortymentu produkcji, reklama. Te metody 
mog  uchodzi  za etycznie do przyj cia. Nierzadko jednak próbuje si  tak e, poprzez 
umowy mi dzy konkurentami, utrzymywa  ceny ponad w a ciwym poziomem 
konkurencji. Sk aniaj  si  ku temu zw aszcza dostawcy tak zwanych homogenicznych 
dóbr masowych, takich jak cement, ceg a, wir, w giel, stal. 

Istniej  wi c liczne rynki, na których panuje tylko niedoskona a konkurencja. Jednak 
nowoczesny rozwój w kierunku coraz bardziej zró nicowanych produktów i us ug dzieli 
coraz bardziej rynki, utrudniaj c przez to manipulowanie konkurencj .

Wszystkie zachowania naruszaj ce regu y konkurencji s  w zasadzie w tpliwe. Niemniej 
pokusa takich wypaczonych zachowa  jest wielka. Röpke powiedzia  kiedy :
"Gospodarka rynkowa b dzie moralnym szkodnikiem, je li licznym pokusom, na które 
mo e by  wystawiony przedsi biorca, nie b dzie przeciwdzia a  odpowiedni porz dek 
prawny i ustawodawstwo": ustawy przeciwko ograniczeniom konkurencji (prawo kartelowe, 
kontrola fuzji, ustawy anty-trustowe), prawo pracy, prawo socjalne. Pa stwo jest tu 
powo ane do zagwarantowania zgodnych z systemem warunków ramowych, wymuszaj cych
sprawiedliwe dzia anie rynkowe przedsi biorcy. Równie  zasada pacta sunt servanda6 nale y do 
przes anek umo liwiaj cych funkcjonowanie gospodarki rynkowej. Jednak regulacje 
pa stwowe musz  by  dostosowane do danego systemu, tzn. nie mog  zak óca
konkurencji. W tym sensie nale y te  rozumie  powiedzenie s awnego katolickiego 
przedstawiciela nauk spo ecznych Oswalda von Nell-Breuninga, e ten system 
ekonomiczny jest najlepszy, który wymaga najmniej wysi ku moralnego. 

Ju  Schumpeter zwróci  uwag  na fakt, e ka dy przedsi biorca stara si  zepchn  swego 
konkurenta z rynku, szkodz c w ten sposób systemowi rynkowemu, którego efektywno
zale y od wielo ci konkurentów. Jednak Schumpeter wskazuje równie  na to, e
niedoskona a konkurencja mo e niekiedy w istotny sposób przyczynia  si  do rozwoju 
gospodarczego. Cz sto twierdzi si , e przedsi biorcy unikali konkurencji i dzi ki
opanowaniu rynków próbowali uzyskiwa  niesprawiedliwe zyski monopolowe. Wprawdzie w 
niektórych przypadkach przej ciowo mo e si  to zdarza , niemniej prawd  jest, e w 
rzeczywisto ci uchybienia przeciw konkurencji nie s  regu . Raczej ogromna 
wi kszo  przedsi biorców codziennie staje do konkurencji. Tylko w ten sposób mo liwe 
by y wielkie osi gni cia gospodarki rynkowej w licznych krajach Zachodu. 

2. Pokusa sterowania 

Nakazowe systemy gospodarcze to takie systemy, w których pa stwo bezpo rednio wtr ca
si  do procesu gospodarczego i kieruje nim. Mo e si  to dokonywa  na ró ne sposoby: 

pa stwowe stanowienie cen zamiast cen rynkowych 

przydzia  surowców lub dóbr importowanych 

ustalanie wysoko ci p ac

koncesje na okre lone produkty 

zezwolenia na otwieranie zak adów.

Wszystkie te rodki steruj ce os abiaj  woln  konkurencj  i faworyzuj  tych, którzy 
korzystaj  z poparcia pa stwowego. Poniewa  wyeliminowano ryzykown

6  Umów nale y dotrzymywa  (przyp. red.). 
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konkurencj , ci, którzy korzystaj  z takiego nakazowego systemu, mog  oczekiwa atwych 
zysków bez wysi ków ekonomicznych. System ten stanowi przeszkod  dla wzrostu 
gospodarczego, jest jednak dla wielu przedsi biorców wielk  pokus . Jedynym tego 
wyt umaczeniem mo e by  fakt, e przede wszystkim w wielu krajach rozwijaj cych si
tak zwani przedsi biorcy, którzy w a ciwie w ogóle niezasluguj  na to okre lenie, nie 
sprzeciwiaj  si  pa stwowemu sterowaniu. Wida  z tego , e ustanowienie porz dku
rynkowego jest w pierwszym rz dzie zadaniem politycznym. Dalekowzroczni,
m drzy i odpowiedzialni przedsi biorcy popieraj  takie wysi ki polityczne, jak to mia o
miejsce w wielu krajach Europy po ostatniej wojnie wiatowej.

3. Szara sfera gospodarki 

Prawie we wszystkich krajach spotyka si  w ró nym nasileniu tak zwane szare sfery 
gospodarki, nazywane równie  czarnorynkowymi. S  to dzia ania gospodarcze 
przebiegaj ce poza porz dkiem prawnym danego kraju. Powodem podejmowania takich 
dzia a  jest prawie zawsze przesadnie wysokie obci enie podatkowe zysków, które karze 
prywatn  inicjatyw , zamiast j  nagradza . Jednak równie  nadmiar przepisów 
biurokratycznych mo e parali owa  inicjatyw  prywatn , która wówczas szuka sobie wentylu 
w szarej sferze gospodarki. Tym bardziej dotyczy to, oczywi cie, gospodarek 
zorganizowanych na mod  merkantylistyczno-nakazow . Istnienie szarej sfery 
gospodarki wskazuje zawsze na obecno  du ego potencja u twórczych inicjatyw w zakresie 
przedsi biorczo ci, niewykorzystanego przez gospodark  oficjaln . Interesuj cym
przyk adem jest szara sfera gospodarki w Peru. Hernando de Soto dok adnie opisa  j  w 
swojej powszechnie znanej – przede wszystkim w Ameryce aci skiej – ksi ce "El 
otro sendero". Ta nieformalna gospodarka jest spontaniczn  i twórcz  odpowiedzi  ludu na 
niemo no  pa stwowej polityki gospodarczej, zorganizowanej w sposób merkantylistyczno-
nakazowy. Koszty prawnej, biurokratycznej procedury dla uzyskania zezwolenia na otwarcie 
ma ego tylko zak adu, przekraczaj  mo liwo ci normalnego obywatela, posiadaj cego
skromne rodki. W pewnym podanym przyk adzie z roku 1983 procedura uzyskiwania 
zezwolenia trwa a 289 dni; koszty wynosi y 32 miesi czne p ace minimalne. 

Jeszcze wi kszych stara  wymaga o wej cie na legalnej drodze w posiadanie domu. 
Aby otrzyma  od pa stwa parcel  na budow  domu, pewna grupa rodzin o niskich 
dochodach by a zmuszona po wi ci  prawie siedem lat dla uporania si  z 
wszystkimi instancjami ministerialnymi i komunalnymi. Tylko dla uzyskania 
zezwolenia na otwarcie zwyk ego kiosku ulicznego potrzeba 34 dni stara  u 
odpowiednich biurokratów. 

De Soto pokaza  w swojej ksi ce, e w czasie trwania jego bada  (1983) Peru de facto 
wcale nie mia o gospodarki rynkowej. Dopiero nielegalna samopomoc ludno ci przy 
pomocy czarnego rynku rozwin a zarodki gospodarki rynkowej. De Soto nazywa oficjaln
gospodark  "merkantylizmem" i chce przez to powiedzie , e pa stwo k adzie wi kszy
nacisk na to, aby podzieli  bogactwo narodowe z korzy ci  dla pewnej, ci le z pa stwem 
powi zanej, uprzywilejowanej "elity", ni  na tworzenie nowego bogactwa: jednostronny 
podzia  zamiast wzrostu. Codziennie wydaje si  prawie 70 nowych zarz dze . Liczba 
przepisów i zarz dze  gospodarczych wynosi podobno cznie ponad pó  miliona, z czego 
zaledwie jeden procent zosta  ustanowiony przez parlament, reszta – przez organa 
wykonawcze.

Czarny rynek jest odpowiedzi  szerokich rzesz na ten nieefektywny i niesprawiedliwy 
system. Ludzie gwi d  na legalno . Wychodz  na ulice i sprzedaj , co si  da, 
otwieraj  sklepy, buduj  domy na niewykorzystanych parcelach. 

De Soto nie idealizuje nieformalnego rynku. Przeciwnie: pokazuje s abo ci i 
niebezpiecze stwa takiej nielegalnej gospodarki, która nie mo e planowa  na przysz o  i 
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której brakuje ochrony prawnej. Przedstawiony proces rozpocz  si  wówczas, kiedy po 1940 
roku coraz wi cej ludno ci wiejskiej zacz o nap ywa  do miast, nie znajdowa o tam jednak 
ani mieszkania, ani pracy. W 1940 roku mieszka o w Limie 9 procent ludno ci
peruwia skiej, a w 1981 roku – 26 procent. Przybysze szybko zrozumieli, e tylko na 
p aszczy nie nielegalno ci maj  jak  szans ycia, handlowania (trade), produkowania, 
transportowania, konsumowania. Ta nielegalno  nie by a przest pstwem. By a aktem 
samopomocy dla osi gni cia legalnych celów: budowy mieszka , wiadczenia us ug
lub rozwini cia interesu. Peru sta o si  krajem, w którym 48 procent czynnej 
gospodarczo ludno ci i 61 procent godzin pracy w nieformalnym obszarze czarnorynkowym 
wytwarza 39 procent produktu spo ecznego brutto. W bardzo szczegó owym studium de Soto 
opisuje powstanie i funkcjonowanie nieformalnego rynku mieszkaniowego, 
nieformalnego handlu i nieformalnego systemu transportu. W Limie  w 1982 roku 43 
procent  mieszka  znajdowa o s i  w nieformalnych osiedlach. Równie  sprzedawcy 
uliczni pe ni  znaczn  rol  ekonomiczn : w 1986 roku by o ich w Limie 91.455, wi kszo
– nielegalnych. W transporcie w 1984 roku w Limie 91 procent pojazdów przeznaczonych do 
transportu masowego, u ytkowano nielegalnie. 

Co to wszystko ma wspólnego z naszym tematem: przedsi biorca? Samopomoc 
spo ecze stwa uciskanego przez biurokracj  pokazuje, e rezerwy si  twórczych s  wielkie. 
Aby rozwija  produktywn  dzia alno  gospodarcz , jak to ma miejsce w Peru, potrzeba 
odwagi, gotowo ci do ryzyka, inicjatywy i pomys owo ci. Chodzi tu o si y
przedsi biorczo ci. Taki nielegalny system zast pczy nie jest jednak ani idealny, ani 
po dany. Jego wydajno  i jego zdolno  wykorzystania post pu t echnicznego  jes t  
mnie j sza ,  n i  mog oby  to  mie  mie j sce  w uporz dkowanych, legalnych warunkach. 
Wa niejszym argumentem przeciw temu systemowi jest brak pewnego ogólnego 
bezpiecze stwa prawnego, b d cego cech  charakterystyczn  uporz dkowanego,
stabilnego pa stwa i przes ank  sprawnej gospodarki rynkowej. 

Peru nie jest przyk adem godnym na ladowania. Pokazuje jednak, jakie si y przedsi biorczo ci 
mog  zosta  zmobilizowane w uporz dkowanej gospodarce rynkowej. 

Jest .to te  do wiadczenie dodaj ce odwagi mieszka com Europy Wschodniej, którzy 
zdecydowali si  zamiast dotychczasowej centralnie sterowanej gospodarki planowej 
zaprowadzi  wolno ciowy porz dek gospodarczy sterowany cenami rynkowymi. 

4. Problemy ekologiczne 

Nieograniczone wykorzystanie otoczenia w charakterze wysypiska i jako czynnika produkcji 
jeszcze przed paru laty wydawa o si  mo liwe, a nawet oczywiste. Beztrosko 
wydmuchiwano w powietrze odpady gazowe (dymy i spaliny samochodowe), do rzek i 
mórz wpuszczano brudn , ocieplon  i zatrut  wod , gromadzono ogromne ha dy odpadów, 
cz sto z substancjami truj cymi. W pewnej chwili dostrze ono ograniczon
wydolno rodowiska: równie  tutaj obowi zuje gospodarcze prawo rzadko ci. Cz sto 
stawia si  przedsi biorcom zarzut, jakoby nie mieli zrozumienia dla problemów 
rodowiska, jakoby oni w a nie byli tu grzesznikami. 

Taki s d nie ocenia jednak nale ycie sytuacji: dopóki mo liwe jest bezp atne 
wykorzystanie rodowiska, dopóty z my lenia w kategoriach konkurencji wynika 
niepohamowane wykorzystanie rodowiska oraz rezygnacja z kosztownych rodków jego 
ochrony. Oczywi cie, liczni przedsi biorcy zrozumieli ju , e konstruktywna polityka 
ekologiczna nale y tak e do ich zada  spo eczno-politycznych. Wida  to zarówno na 
przyk adzie drogich nierzadko jednostkowych przedsi wzi  wielu przedsi biorstw, jak 
równie  przede wszystkim w tym, e przedsi biorcy i ich zwi zki popieraj  wysi ki pa stwa, 
dotycz ce wprowadzenia technik sprzyjaj cych rodowisku. System gospodarki rynkowej 
jest zdolny poprzez w a ciwe, zgodne z rynkiem regulacje prawne rozwi zywa  problemy 
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ekologiczne. Skoro bowiem nie da si  ju  bez ponoszenia kosztów wykorzysta rodowiska, 
mo na przy pomocy cen kierowa  jego obci eniem. Trzeba jednak wiedzie , e równie
spo ecze stwo rzeczywi cie musi by  gotowe do rozwi zywania tych problemów. W 
praktyce znaczy to, e trzeba zaakceptowa  wy sze ceny na wiele produktów oraz 
zrezygnowa  z wielu produktów (opakowania, gaz nap dowy) i udogodnie  (butelki 
jednorazowego u ytku).

W tym momencie powstaje cz sto dla odpowiedzialnego przedsi biorcy trudny problem, który 
zazwyczaj daje si  rozwi za  tylko przy pomocy prawnych warunków ramowych. 

5. Kierowanie lud mi

Klasycznymi funkcjami przedsi biorcy s : optymalne kojarzenie ze sob  czynników 
produkcji dla stworzenia rentownego zak adu, kontrola kosztów oraz poszukiwanie 
innowacji. Dzi  dochodzi jednak do tego wa ne zadanie, a mianowicie – kierowanie 
lud mi. Nie jest to tylko wyzwanie humanistyczne, okre lone ju  przed laty has em 
"cz owiek w zak adzie pracy", ale – jak nie od dzi  wiadomo – tak e wa ne zadanie 
gospodarcze.

Kierowanie przedsi biorstwem to w du ej cz ci tak e kierowanie lud mi, wyra aj ce 
si  pewnym stylem. Ten styl kierowania powinien preferowa  wydajno . Udaje si  to 
jednak jedynie wówczas, je li zostanie uwzgl dnione poczucie w asnej warto ci ludzi 
pracuj cych w przedsi biorstwie. Ludzie nie s  maszynami, ani martwymi figurami 
szachowymi. Dlatego rozpowszechniony do niedawna autorytarny styl kierowania znajduje 
coraz mniej zwolenników, nawet je li nie da si  zrezygnowa  z polece  (rozstrzygni ) i 
pos usze stwa (wykonywania). Wy cznie autorytarne zachowanie cz sto w a nie nie 
prowadzi do po danych dokona . Dlatego od niedawna d y si  do kooperatywnego stylu 
kierowania:
Obok kompetencji rzeczowej przedsi biorca musi umie  komunikowa  si  z lud mi. Z 
etycznego punktu widzenia kooperatywny styl kierowania wychodzi od tego, e
wspó pracownik w zak adzie pracy traktowany jest jak cz owiek, dzi ki czemu ma 
poczucie przynale no ci do zak adu i wspó odpowiedzialno ci. Wa ne, aby 
przedsi biorca zyska  zaufanie swoich wspó pracowników. Oznacza to: 

nigdy nie obiecywa  tego, czego nie da si  dotrzyma ,

stale dotrzymywa  tego, co obiecano, 

raczej milcze , ni  twierdzi  nieprawd .

Do takiego my lenia w kategoriach kooperatywnych prowadzi y najpierw nie tyle 
rozwa ania etyczne, ile wzgl dy rentowno ci i oszcz dno ci kosztów. Okaza o si
mianowicie, e op aca si  w zak adzie pracy uwzgl dnia  fizyczn  i psychiczn
odr bno  cz owieka. M dry i odpowiedzialny przedsi biorca wie, e jego sukces 
gospodarczy zale y nie tylko od maszyn, ale przede wszystkim od ludzi, którzy wspó pracuj
ze sob  w przedsi biorstwie. Nie powinno si  tego myli  z sentymentaln  postaw  socjaln
przedsi biorcy. aden bowiem przedsi biorca nie potrafi si osta  wobec konkurencji 
wy cznie przy pomocy nastawienia socjalnego i ukierunkowania ku wspó pracownikom. To, 
co si  przez to rozumie, charakteryzuj  we wspó czesnym przedsi biorstwie has a: 

Informacja i motywacja wspó pracowników,

komunikacja w obr bie poszczególnych szczebli kierowniczych i mi dzy nimi, 

delegowanie odpowiedzialno ci,
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popieranie pracy zespo owej,

humanizacja i zmienno  miejsc pracy, a tak e

wykszta cenie i dalsze kszta cenie wspó pracowników. 

Nowoczesne kierowanie przedsi biorstwem zak ada wspó my lenie kierowanych. Hans 
Martin Schleyer, swego czasu przewodnicz cy niemieckich przedsi biorców, 
powiedzia  kiedy : "W procesie spo ecznym, który nazywamy kierowaniem, impuls 
decyzji okre laj cy kierunek nie mo e ju  wy cznie i jednostronnie przechodzi  z góry na 
dó . Oczywi cie, pierwsze stwo musi pozosta  w tym miejscu, sk d wysz a inicjatywa. Ale 
przy takim pierwsze stwie kierowani nie powinni pozosta  bierni. Po dany jest ich udzia  w 
procesie, prowadz cym do podj cia decyzji." 

Mimo i  niew tpliwie spo eczno-etyczne zachowanie si  przedsi biorcy jest w 
przedsi biorstwie po dane, a nawet popierane, to i tak pojawiaj  si  obiektywne 
przeszkody, które uniemo liwiaj  uwzgl dnianie w ka dym przypadku potrzeb 
cz owieka. Stoj  temu na przeszkodzie konieczno  stanowienia o czym  z zewn trz
oraz technicznego urzeczowienia zak adu pracy. Mimo najlepszej woli przedsi biorca 
cz sto nie mo e zrezygnowa  z racjonalizacji i mechanizacji – w interesie swej zdolno ci
konkurencyjnej. O szczegó ach musi tu ka dorazowo rozstrzyga  przedsi biorca 
wed ug swego sumienia. 

Odpowiedzialne kierowanie lud mi nie jest atwe. Niemniej jest ono konieczne w interesie 
przedsi biorcy i jego wspó pracowników. Dzia anie etyczne mo e – wed ug Maxa 
Webera – mie  charakter etyki usposobienia lub etyki odpowiedzialno ci. 
Zgodnie z etyk  odpowiedzialno ci dzia a ten przedsi biorca, który wie, e odpowiada za 
daj ce si  przewidzie  skutki swego dzia ania.

Niedawno Zwi zek Przedsi biorców Katolickich (BKU) opublikowa  podstawowe 
przemy lenia dotycz ce zada  kszta towania nowoczesnego wiata pracy przez 
przedsi biorc . Nale  do nich wszystkie wysi ki i procesy takiego kszta towania 
ludzkiej pracy, aby godno  i rozwój osoby pozostawa y w harmonii z celami rodziny, 
przedsi biorstwa i pa stwa. Unowocze nienia w gospodarce, technice i spo ecze stwie 
stwarzaj  ku temu nowe mo liwo ci. Otwieraj  szanse, aby lepiej ni  dot d odpowiedzie  na 
zmiany postaw i s uszne yczenia wielu ludzi. 

Zró nicowanie i zmienno  stanowi  wa ne ku temu przes anki. Odwrót od 
kolektywistycznych, jednolitych regulacji i zwrot ku wi kszej samodzielno ci i 
mo liwo ci wspólksztaltowania przez jednostk  i ma e grupy odpowiadaj  zasadzie 
pomocniczo ci Katolickiej Nauki Spo ecznej. Oznacza to jednocze nie pewien post p w 
rozwoju spo ecznej gospodarki rynkowej: Pomocniczo  tworzy podstaw  dla wi kszej 
wolno ci i odpowiedzialno ci.

6. Kultura przedsi biorstwa 

W Ameryce Pó nocnej i Europie od paru lat coraz bardziej w teorii i praktyce 
dyskutuje si  temat: kultura przedsi biorstwa. Pod tym nieco mglistym poj ciem rozumie si
wprawdzie ró ne rzeczy, punktem wyj cia jest jednak sta e wyobra enie pewnego wiata
kultury jako ludzkiego wiata. Dlatego na ró ne sposoby próbuje si  tak zmieni
rzeczywisto  danego przedsi biorstwa, aby w miejsce procesów czysto mechanistyczno-
racjonalnych powstawa o w nim wi cej humanitaryzmu. 

W Europie wyra enie "Kultura przedsi biorstwa" nie wsz dzie znajduje zrozumienie,  
gdy  przyzwyczajono si  rozró nia  mi dzy duchowo-artystycznie okre lon
kultur , a naukowo-techniczn cywilizacj . Przy pomocy poj cia kultura przedsi biorstwa
próbuje si  mocniej  podkre la  ref leksj  etyczn  i  sposób zachowania w 
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przedsi biorstwie. Dla Petera Druckera (Die Chance des Unternehmers, Düsseldorf 
1987) kultura przedsi biorstwa, je li tylko jest oparta na prawdziwej wizji warto ci, jest 
rodkiem legitymacji w adzy przedsi biorcy.

Wiele z tego, co powiedziano ju  wcze niej o spo eczno-etycznej odpowiedzialno ci
przedsi biorcy, odnajduje si  w poj ciu zbiorczym "kultura przedsi biorstwa". Nie 
mo na wszak e nie dostrzega , e okre lenia "kultura przedsi biorstwa" nierzadko 
si  nadu ywa, wykorzystuj c je jako fasad socjalnego obrazu przedsi biorcy bez 
konsekwencji dla rzeczywistego kierowania przedsi biorstwem. Niemniej nasilenie si  dyskusji 
wokó  "kultury przedsi biorstwa" zasadniczo nole y oceni  pozytywnie, jako dalsz  prób
humanizacji nowoczesnego kierowania przedsi biorstwem. Rodzi si  pytanie, jak
pozycj  w kierowaniu przedsi biorstwem zdob d  te warto ci i umiej tno ci, którymi si
yje i przekazuje innym. Przekaz sensu winien umocni  w przedsi biorstwie 

poczucie "my". Miernikiem stopnia kultury przedsi biorstwa jest tak e traktowanie 
emerytów i osób wymagaj cych opieki socjalnej, a tak e sposób, w jaki rozstaje si
ono ze wspó pracownikami, jak równie  odpowiadaj cy godno ci cz owieka styl 
rozwi zywania konfliktów. 

"Corporate Identity" nie jest jeszcze wcale kultur  przedsi biorstwa, jak si  to zwykle w 
praktyce rozumie, nawet je li potrafi nada  przedsi biorstwu charakterystyczne 
znami  przez design7 oraz odpowiedni styl komunikacji. "Corporate Identity" nie potrafi 
dokona  tego, co rozstrzygaj ce dla kultury przedsi biorstwa: nie potrafi przekaza
sensu, czego te  zreszt  nie chce czyni .

Cech  charakterystyczn  kultury przedsi biorstwa w jego odniesieniach zewn trznych jest 
to, jak przezwyci a ono spory spo eczne. Przyk adami s  spory o pokarm dla 
niemowl t (Nestle), albo o azbest (Eternit), ale tak e problemy ekologii. Znany 
szwajcarski specjalista z zakresu ekonomiki przedsi biorstwa, Hans Ulrich, wymaga 
"dobrowolnego ograniczenia realizacji egoistycznych celów na rzecz dobra ogólnego". 

W konkretnych przypadkach problematyczne mo e by  dostosowanie si  do tego wymogu. 
S usznie wskazuje on jednak na konieczno  tego, aby przejmowanie odpowiedzialno ci 
spo ecznej by o brane pod uwag  przez kierownictwo przedsi biorstwa.

Warto w tym miejscu krótko przedstawi  dwie publikacje – Corporate Ethics: A Prime 
Business Asset oraz Successful American Companies (In Search of Excellence) – jako 
ameryka skie próby praktykowania kultury przedsi biorstwa.

Corporate Ethics 
W lutym 1988 organizacja ameryka skich (USA) przedsi biorców, "The Business-
Roundtable", opublikowa a sprawozdanie o "Policy and Practice in Company Conduct" 
pod tytu em "Corporate Ethics: A Prima Business Asset". Przedstawiono uj cie 100 spó ek. 
Badania pokazuj , e liczne znacz ce przedsi biorstwa USA ju  od dawna uznaj  warto
"ethical behayior"8. "Godes of ethics (or conduct)"9 s  szeroko rozpowszechnione. 
Ale dopiero od niedawna problemy etyczne i mo liwo ci ich rozwi zania bywaj  coraz 
cz ciej dyskutowane, tak e przez kierownictwo. Poza tym coraz energiczniej próbuje si
stworzy  w przedsi biorstwach organizacyjne i strukturalne przes anki "for ethics policy 
and to ensure ethical action"10.  Okaza o si , e dla przeprowadzenia w 
przedsi biorstwie pewnej "ethic policy" decyduj c  rol  odgrywa kierownictwo 
przedsi biorstwa. Kierownik przedsi biorstwa musi wyra nie opowiedzie  si  za "ethical 
conduct" i sam dawa  dobry przyk ad. Ró nymi drogami og asza si  w przedsi biorstwie t

7  Znak graficzny (przyp. red.). 
8  Post powanie etyczne (przyp. red.). 
9  Zasady etyki (lub prowadzenie) (przyp. red.). 
10  Dla etycznej taktyki i zapewnienia etycznego dzia ania (przyp. red.). 
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polityk : przez dyrektywy, "policy statements"11, gazety zak adowe oraz przez dzia anie
praktyczne. Przyk ad zaprezentowanych przedsi biorców ukaza  absurdalno  mitu o 
nieprzezwyci alnym przeciwie stwie mi dzy etyk  a zyskiem. S  oni przekonani o tym, e
nie ma konfliktu mi dzy zachowaniem etycznym, a mo liwym do zaakceptowania zyskiem. 
Coraz bardziej ro nie te  przekonanie, e w czasach wzmo onej konkurencji wiarygodna 
kultura przedsi biorstwa, bazuj ca na zachowaniu etycznym, jest  wa n  przes ank
przetrwania przedsi biorstwa i jego dochodowo ci.

Schmölders ju  wcze niej wskazywa , e w pó nocno- ameryka skich przedsi biorstwach 
ujawnia si  wyra na tendencja do poprawy "quality of life"12. Konkretne rodki, takie jak np. 
"Corporate Social responsibility"13 maj wiadczy , e przedsi biorstwa s  w pe ni wiadome 
swej odpowiedzialno ci spo eczno-politycznej. 

Sprawozdanie dotycz ce "Corporate Ethics" stwierdza, e wi kszo  przedsi biorstw 
swoje zasady zachowania etycznego dla ca ej organizacji okre la w formie pisemnego 
dokumentu. Wprawdzie takie "Codes of Conduct" ró ni  si  zale nie od bran y, niemniej 
prawie we wszystkich przypadkach opracowuje si  nast puj ce problemy: 

przyzwoito  (Honesty) i wierno  prawu, 

bezpiecze stwo u ytkowania i jako  produktów, 

bezpiecze stwo i higiena w miejscu pracy, 

konflikty interesów i ich rozwi zywanie,

praktyki zawierania umów o prac ,

uczciwo  praktyk sprzeda y,

stosunki z dostawcami, 

zawieranie umów, 

kalkulacja cen oraz informacje wewn trzne przy handlu papierami warto ciowymi, 

przekupstwo przy zabiegach o zdobywanie zamówie  oraz informacji, 

ochrona rodowiska.

Dla realizacji zasad etycznych szczególne znaczenie ma otwarta komunikacja w 
przedsi biorstwie. Zasady te udaje si  zrealizowa  tylko w atmosferze wzajemnego 
zaufania. Skutkiem przekroczenia zasad etycznych winna by  ewentualna dyskretna kara. 
Celem nie jest jednak wychowywanie przez kar , ale przez przyk ad i pochwa .

W 1987 roku Boenig na nowo sformu owa  swój "Business Conduct Guidelines". 
Towarzystwo mia o tradycj  "of Strong Commitment to Ethical Management"14. Si y
kierownicze podj y pewn  inicjatyw , w której rozwin y efektywny program etyczny.  
Sprawdzi  si  on w ci kich sytuacjach towarzystwa. Na "Top-Management" 
spoczywa troska, aby tak e kierownicy dzia ów oraz wywodz ce si  od nich spó ki
popierali program "ethical conduct". 

11  Wypowiedzi dyplomatyczne (przyp. red.). 
12  Jako ycia (przyp. red.). 
13  Odpowiedzialno  socjalna (przyp. red.). 
14 cis y zwi zek z zarz dzaniem etycznym (przyp. red.). 
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Firma General Mills jest przekonana o zasadniczym znaczeniu dobrej obs ugi
konsumentów. Zastosowanie przez t  firm  zasad etycznych oraz akceptacja 
konsumentów wcale nie s , wed ug niej sprzeczne – to tylko dwie strony medalu. 

Hewlett Packard (HP) przywi zuje szczególn  wag  do zachowania etycznego swoich 
wspó pracowników. Charakterystyczna jest wypowied  pewnego urz dnika na 
kierowniczym stanowisku: "It is not easy to get fired around HP, but you are gone 
before you know it, if it is an ethics issue"15. Aby warto  i standard etyczny w 
przedsi biorstwie pozosta y ywotne, trzeba je ci gle od nowa przypomina  w 
przemówieniach, rozmowach, informacjach dla pracowników. 

Pewna spó ka, Norton, od 1976 roku ma "Ethics Committee of the Board of Directors". 
Ten "Committee" ma wiadczy , e "Code of Conduct" traktowany jest powa nie. 
Wspiera on "management" w trudnych przypadkach i gwarantuje obiektywizm w 
kwestiach spornych. Pewien przewodnicz cy zauwa y : "Management must use the 
board committee as a kind of Democles sword, Hanging over the operations at all 
times, Ready to arbitrate at a moments notice"16

Tych par  przyk adów nie opisuje wprawdzie kultury przedsi biorstwa w najszerszym 
sensie. Niemniej w sposób przekonuj cy wskazuj  one na powa ne wysi ki wielkich 
przedsi biorstw, aby w kierowaniu przedsi biorstwem realizowa  zasady etyczne. 

Successful American Companies 
Peters i Waterman w swoim bestsellerze "In Search of Excellence" badali, jakie s
przes anki sukcesu wielkich przedsi biorstw. Doszli do wniosku, e ma nim by  optymalne 
wspó dzia anie siedmiu zmiennych, mianowicie: 

struktura organizacyjna 

strategia

wspó pracownicy

styl kierowania 

systemy i procesy 

wspólne przekonania o warto ciach (kultura), 

szczególne "Know how"17.

Przedstawili to w schemacie, w którego rodku znajduje si  "Shared Values"18.

15  "Nie jest atwo wylecie  z HP, ale wylecisz zanim si  obejrzysz, je li idzie o postawy etyczne" (przyp. 
red.). 
16  "Zarz dzaj cy powinni u ywa  platformy zarz du jako rodzaj miecza Demolesa, wisz cego nad 
dzia aj cymi przez ca y czas, gotowego do os dzenia w wybranym momencie " (przyp. red.). 
17  Wiedzie  jak (przyp. red.). 
18  "Podzia  warto ci" (przyp. red.). 
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Dla naszego tematu wa ne jest centralne znaczenie, jakie przypisano "shared values". 
Nie jest to nic innego jak rdze  kultury przedsi biorstwa. Ci gle od nowa podkre la si  jej 
znaczenie w licznych opracowaniach cz stkowych. Stosunek kierownictwa 
przedsi biorstwa do pracowników odgrywa przy tym szczególn  rol .  W dobrze 
prosperuj cych przedsi biorstwach pracowników traktuje si  jak doros ych i 
s ucha si  ich zdania. Twórczym pracownikom pozostawia si  wiele swobody 
dzia ania dla rozwoju w asnych pomys ów. Brzmi to wprawdzie do  prosto, nie jest 
jednak bez znaczenia we wspó dzia aniu z pozosta ymi sze cioma czynnikami. 
Dobre kierowanie lud mi jest wprawdzie koniecznym, ale nie zawsze 
wystarczaj cym warunkiem dla dobrego prosperowania przedsi biorstwa. Niemniej: 
"Shared Values", pewna przekonuj ca kultura przedsi biorstwa jest niezb dna dla 
d ugotrwa ego sukcesu nowoczesnego przedsi biorstwa. 

Podsumowuj c mo na stwierdzi , e sukces gospodarczy i etyka nie s  ze sob
sprzeczne, ale raczej wzajemnie si  warunkuj . Ukierunkowana moralnie inicjatywa 
przedsi biorcy, który wiadomie i z przekonania chce wnie  pewien wk ad do 
dobra  wspólnego,  musi  wyprzedza  reglamentacje pa stwowe. Etyka polega na 
dobrowolno ci, a nie na przymusie. 
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UWAGA KO COWA

Rewolucyjne zdarzenia w Europie Wschodniej od ko ca 1989 roku ka  stwierdzi , e
wolno  gospodarcza i polityczna wzajemnie si  warunkuj . Wolni przedsi biorcy i 
przedsi biorstwa, a wi c wolno  zarobkowania w najszerszym sensie, niezbywalnie nale  do 
demokracji. Przedsi biorcy nie s  jak  uprzywilejowan  kast , ale wa nym elementem 
wolnego spo ecze stwa. Wyra ne stwierdzenie tego nale a o do zada  tej ksi ki. 

AUTOR:

Peter H. Werhahn, doktor nauk politycznych, doktor honoris causa, ekonomista, 
urodzony w roku 1913, po studiach podj  prac  w rodzinnym przedsi biorstwie. 
By  cz onkiem zarz du, przewodnicz cym rady nadzorczej i jej cz onkiem w licznych 
przedsi biorstwach ró nych bran : w górnictwie, przemy le kamieniarskim i prac ziemnych, 
w handlu artyku ami spo ywczymi, w przemy le produktów krawieckich, elektrotechnice 
oraz socjalnym budownictwie mieszkaniowym dla górników. W latach 1960-1964 by
przewodnicz cym Mi dzynarodowego Zrzeszenia Przedsi biorców Chrze cija skich (U N I 
A-PAC); jest cz onkiem-za o ycielem Zwi zku Przedsi biorców Katolickich (BKU). 


