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PRZEDMOWA
Niniejsza publikacja traktuje o przedsiĊbiorcy, o jego funkcji gospodarczej, o roli
spoáecznej oraz odpowiedzialnoĞci spoáeczno- etycznej. KsiąĪka ta jest adresowana w
pierwszym rzĊdzie do przedsiĊbiorców oraz do tych wszystkich, którzy sami nie
bĊdąc przedsiĊbiorcami, pragną zrozumieü ich rolĊ, zadania i odpowiedzialnoĞü.
Zazwyczaj ludzie nie podejmują siĊ oceny zawodów, w których sami nie są kompetentni.
Dotyczy to zwáaszcza zawodów, w których wymagane jest wyksztaácenie akademickie, np.
prawników, lekarzy, fizyków lub filozofów. Ich pole dziaáania jest bowiem dla laika czymĞ
mniej lub wiĊcej obcym. W kaĪdym razie moĪna tutaj stwierdziü przynajmniej pewną
powĞciągliwoĞü w ocenie kwalifikacji osób naleĪących do tych grup zawodowych.
Sprawa wygląda inaczej, gdy chodzi o przedsiĊbiorcĊ. W tym przypadku kaĪdy czuje siĊ
wystarczająco kompetentny do krytycznego osądu, chociaĪ trudno o przykáad dziedziny
bardziej záoĪonej i nieprzejrzystej niĪ dziaáanie przedsiĊbiorcy. W gospodarce rynkowej
odbywa siĊ ono na styku gospodarki, polityki, prawa, techniki, psychologii i etyki. Aby w
sposób optymalny zestawiü czynniki produkcji, przedsiĊbiorca musi byü stale czujny na
sygnaáy docierające z rynku oraz prawie zawsze podejmowaü decyzje oparte na niepeánych
informacjach, czyli związane z ryzykiem. Pracuje on w pewnym ukáadzie zamkniĊtym,
w którym liczne wspóázaleĪne wielkoĞci wpáywają na siebie. Wszystko to czego w
przyszáoĞci dokona w tym systemie, jest wynikiem decyzji, podejmowanych w
niepewnoĞci. Z punktu widzenia gospodarczego dokonuje alokacji zasobów. JeĞli pod
wpáywem niewáaĞciwego odczytania sygnaáów rynkowych podejmie báĊdne decyzje,
zostaje wyeliminowany z rynku.
Kto – biorąc pod uwagĊ ten kompleksowy stan rzeczy – chce powiedzieü coĞ na temat
"przedsiĊbiorca", kto chce rozwiaü panujące uprzedzenia, a przez to stworzyü przesáanki dla
rzeczowych sądów, musi przedstawiü tĊ problematykĊ bardzo gruntownie. Taka
prezentacja winna objąü równieĪ pokazanie historycznych korzeni i zmian obrazu
przedsiĊbiorcy, jak równieĪ systemu gospodarki rynkowej, w którym on dziaáa. Trzeba teĪ
przedstawiü sposób funkcjonowania tego systemu, w przeciwieĔstwie do gospodarki
zarządzanej centralnie. Tylko w ten sposób stworzy siĊ szansĊ, Īe dziaáalnoĞü
przedsiĊbiorcy, waĪna z gospodarczego i spoáeczno-politycznego punktu widzenia,
zostanie zrozumiana i rzeczowo oceniona.
W trakcie pracy nad tą publikacją dokonaáy siĊ w Europie Wschodniej rewolucyjne
zmiany polityczne, które daáy początek nowemu, wolnoĞciowemu porządkowi
politycznemu i gospodarczemu. Prezentacja spoáecznej gospodarki rynkowej oraz roli,
jaką odgrywa w niej przedsiĊbiorca, staje siĊ wiĊc na nowo aktualna. W wiĊkszoĞci tych
krajów brak bowiem przedsiĊbiorców oraz znajomoĞci reguá gry w gospodarce
rynkowej.
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I. STEROWANIE PROCESEM GOSPODARCZYM:
GOSPODARKA PLANOWA I GOSPODARKA RYNKOWA
Dziaáanie ludzkie nie zawsze jest planowe; jest ono czĊsto przypadkowe, czasem chaotyczne,
nierzadko bywa naĞladownictwem lub zabawą. Natomiast dziaáanie gospodarcze, jeĞli ma
byü skuteczne musi byü zawsze planowe i rozsądne. Zwolennicy paĔstwowej gospodarki
planowej sáusznie wskazują, Īe równieĪ w gospodarce rynkowej przedsiĊbiorcy dziaáają zgodnie
z planami, to znaczy sporządzają krótko, Ğrednio i dáugoterminowe plany, stanowiące punkty
orientacyjne ich dziaáalnoĞci gospodarczej. KoniecznoĞü planowego dziaáania w
gospodarce wynika z ograniczonoĞci dóbr i siá wytwórczych dostĊpnych czáowiekowi.
Próbuje on, przy pomocy swoich ograniczonych siá i zasobów, osiągnąü jak najlepsze
zaspokojenie potrzeb. Bez planowania, to znaczy bez odpowiednio wczesnego wywaĪenia
alternatywnych moĪliwoĞci decyzyjnych oraz ich optymalnego zestawienia, nie ma
gospodarowania. Nie znaczy to, Īe pojedynczy podmiot gospodarczy traktuje planowanie
zupeánie Ğwiadomie. Pytanie rozstrzygające o ocenie danego ustroju gospodarczego brzmi:
Kto planuje? Niektórzy uwaĪają, Īe aby osiągnąü optymalne rezultaty – wszystko
winno zostaü zaplanowane centralnie przez paĔstwo. Niemieckiemu ekonomiĞcie
Walterowi Euckenowi przypisuje siĊ sformuáowanie pojĊcia "gospodarka zarządzana
centralnie" dla okreĞlenia porządku gospodarczego polegającego na kierowaniu procesami
gospodarczymi przez paĔstwo. Zwolennicy gospodarki zarządzanej centralnie zwykle
nazywają siebie "socjalistami". Po prawie 70 latach doĞwiadczeĔ z gospodarką planową
paĔstw socjalistycznych moĪna stwierdziü, Īe takie rozwiązanie problemu kierowania
procesami gospodarczymi zawiodáo. Dramatyczne wydarzenia w Europie Wschodniej od
jesieni 1989 roku potwierdzają tĊ ocenĊ.
Przeciwnym stanowiskiem w stosunku do gospodarki zarządzanej centralnie jest
kierowanie procesami gospodarczymi przy pomocy cen rynkowych, ksztaátujących siĊ pod
wpáywem konkurencji podaĪy i popytu. Nazywamy to gospodarką rynkową; planowanie jest w
niej rozdzielone pomiĊdzy wiele jednostek. GospodarkĊ planową cechuje przymus,
natomiast gospodarkĊ rynkową - wolnoĞü. W jej ramach decyzje poszczególnych
podmiotów gospodarczych nie są sterowane jakimĞ szczegóáowym planem centralnym,
ale są podejmowane w oparciu o sygnaáy, jakimi są ceny na dobra i usáugi. W takim
systemie przedsiĊbiorca peáni centralną rolĊ. PrzecieĪ wáaĞnie on w oparciu o sygnaáy
rynkowe rozstrzyga o inwestycjach i o produkcji. W sprawnie funkcjonującej gospodarce
rynkowej dziĊki cenom rynkowym dobra i usáugi docierają do najlepszych gospodarzy;
dotyczy to zarówno producentów, jak i konsumentów. W związku z tym musi mieü miejsce
wolne ksztaátowanie siĊ cen i to nie tylko na dobra konsumpcyjne, ale takĪe na póáfabrykaty
i surowce. Chodzi o to, aby ceny mogáy wypeániü swoją funkcjĊ sterującą. Porządek
gospodarki rynkowej moĪe jednak funkcjonowaü jedynie wówczas, kiedy paĔstwo
zagwarantuje istnienie odpowiedniego porządku ramowego. A zatem o tyle teĪ równieĪ
gospodarka rynkowa nie moĪe zrezygnowaü z przymusu paĔstwowego, niemniej zakreĞla mu
granice, zawarte w pojĊciu "interwencje zgodne z rynkiem" (Röpke). Rozstrzygające jest
tu istnienie skutecznego porządku prawnego, zwáaszcza adekwatnego prawa
regulującego konkurencjĊ, aby zapobiec rozpadowi systemu rynkowego wskutek ukáadów
antyrynkowych, zawieranych przez strony tworzące rynek. Dla funkcjonowania systemu
rynkowego nie jest waĪne istnienie doskonaáej konkurencji, ale w ogóle jej istnienie. Podstawą
jest uznanie wáasnoĞci prywatnej oraz moĪliwoĞü przestrzegania zasady Pacta sunt servanda1
Stanowi to zabezpieczenie wolnoĞci dziaáania gospodarczego przed samowolą i
naduĪyciem wáadzy. Porządek wáasnoĞci prywatnej jest jednak nie tylko funkcjonalną

1

Umów naleĪy dotrzymywaü (przyp. red.)
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przesáanką gospodarki rynkowej. Z etycznego punktu widzenia stanowi on
równoczeĞnie gwarancjĊ wolnoĞci i godnoĞci czáowieka.
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II. HISTORYCZNY ROZWÓJ POJĉCIA PRZEDSIĉBIORCY
Rozumienie procesu gospodarczego oraz roli przedsiĊbiorcy w jego obrĊbie ma
dáugą i urozmaiconą historiĊ.
W staroĪytnoĞci oraz w dáugich okresach historii chrzeĞcijaĔstwa opatrywano
czynnoĞci handlarza, kupca i przedsiĊbiorcy przymiotnikami: "poĞlednie", "brzydkie" i
"grzeszne". Takie podejĞcie wywodzi siĊ od Arystotelesa, który °otium cum dignitate2
filozofów oceniá jako styl Īycia godniejszy niĪ czynnoĞci handlarza. Temu ostatniemu
brakowaü miaáo wewnĊtrznego wyciszenia: to czym siĊ zajmuje, jest wáaĞnie negotium
(zaaferowaniem). W ten sposób Arystoteles wystĊpowaá gorliwie przeciw zacháannoĞci
swoich czasów oraz przeciw zniszczeniu "naturalnego" porządku spoáecznego, jaki
rzekomo z niej wynikaá. ĝwiĊty Chryzostom, arcybiskup Konstantynopola, Īyjący na
przeáomie IV i V wieku, podawaá w wątpliwoĞü, jakoby kupcy mogli Īyü bez
grzechu. RównieĪ Tomasz z Akwinu oceniaá zawód kupca jako skaĪony
moralną niĪszoĞcią. W znanym zaĞ XII-wiecznym podrĊczniku prawa kanonicznego
Gracjana czytamy: "Kupiec nie moĪe siĊ podobaü Bogu albo jedynie z trudem."
Na negatywny obraz przedsiĊbiorczoĞci w minionych epokach, utrwalony aĪ do
dzisiaj, wpáynĊáy takĪe pisma Starego Testamentu oraz nauczanie Jezusa o bogaczach.
W Starym Testamencia wielokrotnie cytuje siĊ tekst o zakazie pobierania procentu
(Deuteronomium 23, 19-20). Przy ocenie mów Jezusa o bogaczach zapominano, Īe
bogactwo rozumiane jest w PiĞmie ĝwiĊtym jako jaáowe i rozrzutny luksus. Nie ma
to nic wspólnego z nowoczesnym "bogactwem", stanowiącym twórczy wkáad
przedsiĊbiorcy w dobro wspólne. Jaáowy luksus, jaki potĊpia Biblia, moĪna dziĞ
znaleĨü nie tyle w tak zwanych krajach kapitalistycznych, ile w niektórych paĔstwach
rozwijających siĊ. Ich spoáeczeĔstwa są niekiedy zorganizowane na sposób
przedkapitalistyczno-feudalny.
Mimo surowego werdyktu moralnego ĞwiĊtego Tomasza, katolicka etyka gospodarcza XIII
wieku odkryáa przedsiĊbiorcĊ, na co zwróciá uwagĊ szczególnie Johannes Messner. Odkryáa
mianowicie rolĊ przedsiĊbiorcy w wypeánianiu przez gospodarkĊ celów sáuĪebnych
wobec dobra wspólnego. Punktem wyjĞcia przy ocenie nowo powstaáych
przedsiĊbiorstw handlowych byáo dla niej dobro wspólne, PoniewaĪ osiągniĊcia
przedsiĊbiorcy leĪą w interesie wspólnym, osiągniĊte przez niego zyski nie mogą zostaü
moralnie zakwestionowane. ÓwczeĞni etycy spoáeczni trzymali siĊ wprawdzie Ğredniowiecznej
teorii pieniądza, wedáug której pieniądz sam w sobie nie przyczynia siĊ do wzrostu wartoĞci,
niemniej podkreĞlali, Īe zysk przedsiĊbiorcy nie wykracza przeciw zakazowi lichwy. W
ten sposób zakaz pobierania procentu oznaczaá poparcie dla ducha przedsiĊbiorczoĞci:
pobieranie procentu od poĪyczek byáo zakazane, dozwolony byá natomiast zysk kapitaáowy,
jako rezultat dziaáalnoĞci przedsiĊbiorcy. PóĨniejsi historycy, na przykáad Werner Sombart,
wskazywali na wielką wagĊ tego rozróĪnienia. Wobec jednak starej niechĊci teologów i
filozofów do przedsiĊbiorców, zbyt szybko zapomniano o tym znaczącym odkryciu
Ğredniowiecznych etyków spoáecznych. Mimo teoretycznej niechĊci wiĊkszoĞci teologów
wzglĊdem kupców , KoĞcióá bardzo wczeĞnie zaproponowaá im ochronĊ. I tak papieĪ Grzegorz
VII broniá w roku 1074 kupców wáoskich przed napaĞciami króla francuskiego, groĪąc mu
ekskomuniką. Okazaáo siĊ teĪ, Īe kupcy są traktowani jako dobrzy chrzeĞcijanie i jako tacy
nie są odsuwani od KoĞcioáa, ale przyjmowani do niego. Coraz wiĊkszy wpáyw na stosunek
Ğredniowiecznego KoĞcioáa do kupców miaáa ich uĪytecznoĞü. Chodzi tu miĊdzy innymi o
kupców nawiązujących kontakty z krajami Dalekiego Wschodu. Teoria i praktyka pokrywaáy
siĊ jeszcze tylko czĊĞciowo.

2

Szlachetny odpoczynek (przyp. red.)
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Powodem niechĊci licznych teologów i filozofów do przedsiĊbiorców mógá byü fakt, Īe w
czasach poprzedzających epokĊ przemysáową (gospodarka naturalna dla zaspokojenia
potrzeb) gospodarstwo domowe i zakáad pracy stanowiáy jednoĞü, a funkcja przedsiĊbiorcy
nie odgrywaáa wiĊkszej roli. Utrzymująca siĊ przez caáe stulecia niechĊü wobec postaci
twórczego przedsiĊbiorcy ma równieĪ korzenie spoleczno – psychologiczne. W przeszáoĞci
zgodnie z wyobraĪeniami wiĊkszoĞci ludzi ideaáem udanej ludzkiej egzystencji byá
usposobiony pokojowo rolnik uprawiający swą ziemiĊ. W jego Īyciu nie nastĊpowaáy Īadne
zasadnicze zmiany. Rok po roku powtarzaá siĊ ten sam rytm Īycia. Byá to symbol pokojowego
spoáeczeĔstwa. W przeciwieĔstwie do niego przedsiĊbiorcĊ sáusznie traktowano jako
postaü, której istotnym zadaniem Īyciowym jest zmiana zastanej rzeczywistoĞci poprzez
zdolnoĞci twórcze.
Joseph Schumpeter okreĞliá proces kapitalistyczny, którego istotnym motorem jest
przedsiĊbiorca, jako proces "twórczego niszczenia". Nic dziwnego, Īe od najdawniejszych
czasów kojarzono typ przedsiĊbiorcy ze záymi, niszczycielskimi silami. Jedną z gáównych
cech istoty ludzkiej jest to, Īe mocne trzymanie siĊ istniejących form Īyciowych pozostaje
w Ğcisáym związku ze strachem, wywoáanym przewidywanymi szkodami, jakie moĪe
spowodowaü pewna zmiana. MoĪna wiĊc zrozumieü, Īe w róĪnych kulturach Īycie
rzetelnego rolnika uchodziáo za ideaá ludzkiej egzystencji, przedsiĊbiorcy zaĞ, jako postaci
niemal demonicznej, odmawiano zaufania.
Nawet twórcy liberalnych nauk gospodarczych nie przewidzieli dla twórczego
przedsiĊbiorcy Īadnego miejsca. Wydawaá siĊ im zbĊdny. Adam Smith (1723 – 1790)
dokonaá wprawdzie wielkiego odkrycia. Īe proces gospodarczy moĪna rozumieü jako proces
cyrkulacji. Pozostawaá jednak w krĊgu mechanistycznych wyobraĪeĔ XVIII wieku i
interpretowaá proces gospodarczy jako rodzaj prawa natury. Rezultatem tego byáa teoria
laissez-faire-liberalizmu, oparta na wierze w sterujące oddziaáywanie "niewidzialnej rĊki",
gwarantującej ustanowioną z góry harmoniĊ. RównieĪ David Ricardo, drugi twórca
pierwotnego liberalizmu (manchesteryzmu), traktowaá przedsiĊbiorcĊ jako kogoĞ
zbĊdnego: proces gospodarczy funkcjonowaü miaá poniekąd sam z siebie. Zgodnie z tym
wyobraĪeniem przedsiĊbiorca byá jedynie kapitaáodawcą, a wiĊc kapitalistą, jak go póĨniej
okreĞliá równieĪ Karol Marks.
Wysokie uznanie, jakim cieszyli siĊ Smith i Ricardo, doprowadziáo do tego, Īe wiele
nastĊpnych pokoleĔ trzymaáo siĊ tej negatywnej oceny twórczego przedsiĊbiorcy. Dopiero
znacznie póĨniej, mniej wiĊcej na przeáomie XIX i XX wieku, ekonomiĞci rozpoznali
decydujące znaczenie, jakie dla wzrostu gospodarczego ma twórczy przedsiĊbiorca. Alfred
Marshall (1842 – 1924) do trzech klasycznych czynników produkcji, tj. ziemi, kapitaáu i
pracy, dodaá czwarty: organizacjĊ. Powszechnie zaczĊto uznawaü pozytywną teoriĊ
przedsiĊbiorcy dopiero w 1912 roku, kiedy to ukazaáa siĊ ksiąĪka A. Schumpetera "Teoria
rozwoju gospodarczego". Dla Schumpetera istotna funkcja przedsiĊbiorcy sprowadzaáa siĊ do
jego szczególnej roli: rozpoznawania i realizacji nowego zestawienia czynników
produkcji. Jest to typ twórczego przedsiĊbiorcy, bĊdącego decydującym motorem
innowacji, a przez to wzrostu gospodarczego, opisywanego przez Schumpetera.
PóĨniej Götz Briefs zdefiniowaá dalszą waĪną funkcjĊ przedsiĊbiorcy, a mianowicie jego
zadanie utrzymywania cen i kosztów w szachu i proporcji.
Dla wypeánienia tych zadaĔ wskazane jest, aby w przdsiĊbiorstwie istniaáa efektywna
rachunkowoĞü. DziĞ zastosowanie komputerów pozwala przedsiĊbiorcy na skuteczną
kontrolĊ jego wáasnych decyzji, a przez to - na wypeánienie zadania, okreĞlonego przez
Briefsa.
Rzeczą szczególnie ciekawą jest to, Īe teoria Adama Smitha staáa siĊ jednym z punktów
wyjĞcia dla przemyĞleĔ Karola Marksa. Dla Marksa przedsiĊbiorca byá jedynie kapitalistą,
który zainwestowaá swój kapitaá we wáasnym przedsiĊbiorstwie. Natomiast páacąc
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robotnikom zbyt niskie páace, zatrzymywaá dla siebie wypracowaną rzekomo wyáącznie
przez nich wartoĞü dodatkową, a zatem ich wyzyskiwaá. Paradoksalnie, innym Ĩródáem dla
ateisty, máodego Marksa, w jego spoáeczno-etycznych ambicjach troski o wiĊkszą
sprawiedliwoĞü spoáeczną, byáa biblijna nauka o grzesznoĞci bogactwa. WáaĞnie motyw
zazdroĞci skáoniá socjalizm XIX i XX wieku do báĊdu: do tego, aby przy walce z ubóstwem
traktowaü politykĊ podziaáu jako waĪniejszą niĪ politykĊ wzrostu. Co ciekawe, Karol Marks
zrozumiaá jednak, iĪ jego utopijne wyobraĪenie rajskiego spoáeczeĔstwa obfitoĞci moĪe
zostaü zrealizowane tylko wówczas, jeĞli w fazie przejĞciowej pozwoli siĊ niekochanemu
przedsiĊbiorcy na akumulacjĊ kapitaáu, aby przez to umoĪliwiü wzrost gospodarczy. W ten
okrĊĪny sposób twórczy przedsiĊbiorca znalazá miejsce w nauce Karola Marksa - choü byá tylko
przejĞciowo tolerowaną postacią, którą rewolucja miaáa ostatecznie usunąü.

10

III. HISTORIA GOSPODARKI RYNKOWEJ
U początków historii gospodarki rynkowej znajduje siĊ pochodzące od Adama Smitha i
Davida Ricardo rozpoznanie sterującej funkcji ceny rynkowej. W ten sposób w nowszych
czasach uczyniono pierwszy krok w kierunku teorii gospodarki rynkowej. Niemniej twórcy
tej teorii byli przekonani o caákowicie mechanicznym przebiegu procesów
gospodarczych, kierowanych niewidzialną rĊką. Oznaczaáo to oderwanie gospodarki od
czáowieka. PrzedsiĊbiorca peániá w takim systemie jedynie rolĊ kapitalodawcy, a nie siáy
napĊdowej procesu gospodarczego. Dlatego nie byáo teĪ w tym systemie miejsca na
jakąkolwiek spoáeczną odpowiedzialnoĞü uczestników gospodarki, a wiĊc równieĪ na
Īadną etykĊ gospodarczą. Prowadziáo to do polityki gospodarczej czystego leseferyzmu, w
Anglii do tak zwanego liberalizmu manchesterskiego, w Stanach Zjednoczonych – do
wypaczeĔ początków epoki przemysáowej, gdzie niektórzy protagoniĞci
przedsiĊbiorczoĞci bywali okreĞlani mianem "rozbójników".
W przeciwieĔstwie do paleo-liberalizmu, wiemy dziĞ o pewnych brakach instrumentu
konkurencji, ujawniających siĊ w formie rynków niedoskonaáych: w formie oligopoli i
monopoli. Nie mamy wątpliwoĞci, Īe system rynkowy - w przeciwieĔstwie do credo starego,
smithowskiego liberalizmu – dziaáa w najlepszym wypadku jak póáautomat, wymagający
sensownej obsáugi. Aby sprostaü okreĞlonym wymogom równoĞci spoáecznej i
bezpieczeĔstwa socjalnego, trzeba siĊ postaraü o wbudowanie odpowiednich stabilizatorów.
Porządek oparty na konkurencji wymaga uzupeánienia o taką politykĊ spoáeczną i socjalną,
która nie traktuje czáowieka wyáącznie funkcjonalnie, jako producenta i
konsumenta, ale widzi go równieĪ w jego osobowej egzystencji.
Sam rynek, jako wartoĞü sáuĪebną dla optymalnego zaopatrzenia w dobra, sáusznie
uwaĪa siĊ za coĞ zasadniczo moralnie dobrego.
Zakáada to wáaĞciwe funkcjonowanie konkurencji, dziĊki której dąĪenie przedsiĊbiorcy do
osiągania zysku ma spoáecznie pozytywne skutki. Poza tym muszą jednak zostaü
speánione przesáanki, które gwarantowaáyby sprawiedliwoĞü spoáeczną. Sprawiedliwej
zaĞ polityki spoáecznej nie daáoby siĊ prowadziü wbrew podstawowym prawom
ekonomicznym, jak na przykáad wbrew ograniczonoĞci istniejących zasobów, czy
koniecznoĞci ustalania takich cen, które pokrywaáyby koszty.
Droga od starej, liberalistycznej gospodarki rynkowej do spoáecznej gospodarki rynkowej,
byáa dáuga i ciernista.
Industrializacji krajów europejskich od początku XIX wieku towarzyszyáa masowa nĊdza
proletariatu przemysáowego. Dáugi czas pracy, czĊsto siedem dni w tygodniu od wczesnego
rana do póĨnej nocy, praca dzieci i niskie páace, a do tego brak jakiegokolwiek zabezpieczenia
na wypadek choroby i na staroĞü – charakteryzowaáy w tym czasie sytuacjĊ
robotników przemysáowych.
Istotą rewolucji przemysáowej byáy zmiany w dwóch obszarach:
1.

przejĞcie od feudalistycznego do liberalistycznego ustroju gospodarki;

2.

nagromadzenie wynalazków i odkryü technicznych, sáuĪących pomnoĪeniu produkcji dóbr,
poczynając od wynalazku maszyny parowej, dokonanego przez Jamesa Watta przed
prawie dwustu laty.

Mimo pozytywnych okolicznoĞci sprzyjających rozwojowi gospodarczemu pierwsza faza epoki
przemysáowej przyniosáa za sobą wiele ludzkiego cierpienia, masowego ubóstwa i nĊdzy.
Czym moĪna to táumaczyü? Likwidacja systemu feudalnego doprowadziáa do wyzwolenia
ludnoĞci wiejskiej, która przedtem w przewaĪającej mierze podlegaáa
paĔszczyĨnie. Oznaczaáo to, Īe odtąd wszyscy mogli siĊ pobieraü i zakáadaü rodziny.
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Wystarczającym prawnym uzasadnieniem prawnie wolnej egzystencji staáa siĊ teraz zdolnoĞü
do pracy. Ustaáy wiĊc takĪe ograniczenia przy zawieraniu maáĪeĔstw. Skutkiem tego
byá nieoczekiwany wzrost liczby ludnoĞci. W paĔstwach przemysáowych liczba ludnoĞci
w przeciągu stu lat potroiáa siĊ. Na przykáad w Anglii liczba mieszkaĔców w roku 1800
wynosiáa jeszcze 10 milionów, ale w roku 1850 juĪ 20 milionów. Przyczyniaá siĊ do tego
równieĪ coraz wyĪszy poziom medycyny i higieny, co powodowaáo staáy wzrost
oczekiwaĔ Īyciowych ludzi. Za tak szybkim przyrostem ludnoĞci nie nadąĪaá jednak
gwaátowny skądinąd rozwój gospodarczo-techniczny. Wprawdzie szybko rosáa liczba
miejsc pracy w nowo zakáadanych fabrykach, ale jeszcze szybciej rosáa liczba urodzin, a
co za tym idzie – liczba poszukujących pracy. Oto istotny powód paradoksalnej masowej
nĊdzy robotników w pierwszej fazie rewolucji przemysáowej.
Niemniej trafne jest spostrzeĪenie,Īe to za sprawą liberalnego ustroju gospodarczego páaca
pozbawionych wáasnoĞci mas robotniczych, juĪ i tak niska, spadáa jeszcze bardziej. Zasáugą
związków zawodowych byáo stopniowe wywalczenie dla robotników niwelacji "wyzysku",
tj. zmniejszenie rozpiĊtoĞci miĊdzy rzeczywistą a moĪliwą páacą równowagi.
NĊdza robotników przemysáowych we wczesnym okresie industrializacji prowadziáa wówczas
do rozpaczliwych wystąpieĔ. Kierowali oni swój bezsilny gniew przeciw maszynom, w
których widzieli wrogów. W angielskim przemyĞle tekstylnym, równieĪ w Niemczech, miaáo
miejsce takie niszczenie maszyn.
ZaczĊáy siĊ wówczas formowaü siáy polityczne, które próbowaáy przezwyciĊĪyü albo
przynajmniej záagodziü istniejące niesprawiedliwoĞci spoáeczne. W wielu krajach wydano
przepisy ograniczające czas pracy, a szczególnie ograniczające pracĊ dzieci. W 1848 roku w
Londynie Karol Marks i Fryderyk Engels ogáaszają Manifest Komunistyczny, bĊdący
poniekąd metryką urodzenia miĊdzynarodowego, rewolucyjnego ruchu robotniczego. W tym
dokumencie, którego oddziaáywanie siĊga XX wieku, zaprezentowano zasady tak
zwanego naukowego komunizmu jako cel polityczny. Chodziáo mianowicie o
materialistyczne ujĊcie historii, teoriĊ walki klas i dyktaturĊ proletariatu. Dokument ten
zamykaá siĊ wezwaniem do walki: "Proletariusze wszystkich krajów áączcie siĊ".
Taki byá początek miĊdzynarodowego socjalistycznego ruchu robotniczego. W
ostatniej üwierci XIX wieku, gáównie w Anglii, zaczĊáo rosnąü znaczenie związków
zawodowych. Jednak nie tylko politycy i związkowcy, równieĪ ekonomiĞci kierowali siĊ
przeciwko liberalnemu leseferyzmowi i jego wypaczeniom. W drugiej poáowie XIX wieku
powstaá w Niemczech tak zwany "socjalizm z katedry", zaĞ w Anglii - "Fabian Society".
Obydwa te prądy w istotny sposób skáoniáy w tych krajach intelektualistów w kierunku
antyrynkowego socjalizmu.
Jednak równieĪ w krĊgach koĞcielnych znaleĨli siĊ obroĔcy praw robotników, za
którymi juĪ stosunkowo wczeĞnie opowiadali siĊ chrzeĞcijaĔscy przedsiĊbiorcy.
IntelektualiĞci katoliccy, tacy jak Joseph Görres, na dáugo przed Karolem Marksem
krytykowali spoáeczne skutki niepohamowanego kapitalizmu. Na rzecz reform spoáecznopolitycznych, zamiast rewolucji komunistycznej dziaáali przede wszystkim Adolph
Kolping i biskup Wilhelm Emmanuel von Ketteler. Byli oni prekursorami masowego ruchu
chrzeĞcijaĔsko-spoáecznego. Jeszcze przed Marksem zakáadali swoje związki, z których
wyáoniáy siĊ istniejące do dziĞ katolickie związki spoáeczne: "Kolpingwerk", Katolicki Ruch
Pracobiorców i Związek Kupców Katolickich. Ich aktywnoĞü w niemieckiej partii Centrum
okazaáa siĊ w koĔcu takĪe politycznie skuteczna. Ich postulaty zostaáy póĨniej podjĊte przez
papieski Urząd Nauczycielski. W pierwszej encyklice spoáecznej "Rerum novarum" (1891)
Leon XIII potwierdziá koniecznoĞü polityki spoáecznej paĔstwa oraz prawo zrzeszania siĊ,
takĪe robotników (związki zawodowe), jak równieĪ wymiar spoáeczny wáasnoĞci prywatnej.
W przeciwieĔstwie do marksizmu papieĪ wyraĨnie uznawaá jednak wáasnoĞü. PiĊtnowaá
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w swej encyklice sáaboĞci wczesnego kapitalizmu i napominaá pracodawców, aby
sprawiedliwie traktowali swych robotników i naleĪycie im páacili.
W Niemczech za czasów Bismarcka wydano w latach 1883, 1884 i 1889 sáynne ustawy
socjalne, gwarantujące robotnikom pomoc w chorobie, w razie wypadku i na staroĞü.
Zasadnie moĪna dziĞ stwierdziü, Īe to nie rewolucja marksistowska, ale wáaĞnie te reformy
spoáeczno-polityczne rozwiązywaáy w duĪym stopniu, albo przynajmniej znacząco
záagodziáy, XIX-wieczną kwestiĊ spoáeczną w Europie.
Ten ruch spoáeczno-polityczny podwaĪyá naczelną zasadĊ systemu Smitha, wedáug której
gospodarkĊ rozumiano jako automat i w której nie byáo Īadnego miejsca dla etyki, a wiĊc i dla
spoáecznie odpowiedzialnego dziaáania. Jeszcze dzisiaj Milton Friedman, znany ekonomista z
Chicago, stoi na stanowisku, Īe przedsiĊbiorca wáaĞnie kierując siĊ wyáącznie wáasnym
interesem i tylko w zamiarze osiągniĊcia zysku najbardziej przyczynia siĊ do dobra
wspólnego: gospodarka jest jakoby obszarem aksjologicznie neutralnym, podlegającym
wáasnym prawom i w związku z tym nie ma w niej miejsca dla postulatów spoáecznoetycznych.
W naukach ekonomicznych dopiero w latach trzydziestych naszego wieku odĪyáa
liberalna teoria gospodarcza. Byáa to reakcja na rozpowszechnienie siĊ w skali
miĊdzynarodowej myĞlenia socjalistycznego. Istotny wkáad wnieĞli tu najpierw Walter
Eucken i Franz Böhm wraz ze swą Szkoáą Fryburską. Stwierdzili oni, Īe rynku jako
systemu sterowania nie moĪna pozostawiü samemu sobie; aby pogodziü system rynkowy z
wymogami spoáecznymi trzeba stworzyü odpowiednie dla niego warunki ramowe.
Bazując na dorobku Szkoáy Fryburskiej, rozwiniĊto po drugiej wojnie Ğwiatowej w
Republice Federalnej Niemiec spoáeczną gospodarkĊ rynkową. Jej politycznym
promotorem byá legendarny pierwszy minister gospodarki Republiki Federalnej Ludwig
Erhard. Korzystaá on z pomocy intelektualnej Wilhelma Röpke i Alfreda Müller-Armacka,
a takĪe ich przyjacióá z krĊgu ordo-liberalizmu. Müller-Armack ukuá termin
"spoáeczna gospodarka rynkowa". Ludzie ci byli przekonani, Īe na dáuĪszą metĊ reguáy
rynkowe funkcjonują jedynie wówczas, gdy wspierają siĊ na podstawowym moralnym
konsensie.
Müller-Armack zdefiniowaá spoáeczną gospodarkĊ rynkową jako gospodarkĊ
funkcjonującą wedáug reguá rynkowych, ale wyposaĪoną w spoáeczne uzupeánienia i
zabezpieczenia. Taka spoáeczna gospodarka rynkowa nie jest organizmem samorodnym,
ale delikatną roĞliną uprawną.
BezpoĞrednio po wojnie panowaáa w Niemczech Zachodnich wielka bieda. Brakowaáo
wszystkiego. WiĊkszoĞü zakáadów produkcyjnych byáa zniszczona lub uszkodzona.
Dziedzictwem drobiazgowo sterowanej gospodarki wojennej i inflacyjnej polityki
monetarnej byáa sztucznie hamowana inflacja oraz niesprawna gospodarka. Z wielu stron
udzielano rad, aby dalej sterowaü gospodarką i pokonywaü trudnoĞci przy pomocy kontroli
cen, systemu przydziaáów (kartki ĪywnoĞciowe itp.) oraz planowania produkcji.
Ludwig Erhard miaá jednak odwagĊ zaufaü twórczym silom wolnorynkowej
gospodarki i przeprowadziü niezbĊdne rozstrzygniĊcia. Posáuchaá rad Szkoáy Fryburskiej. Jej
czoáowi przedstawiciele po wojnie zrozumieli, Īe gáówną przyczyną trwającej od 1945
roku biedy nie są w pierwszym rzĊdzie zniszczenia wojenne, ale "wadliwa organizacja
gospodarczego aparatu produkcyjnego".
Po zarządzonej przez zwyciĊskie mocarstwa radykalnej reformie pieniĊĪnej (termin: 21
czerwca 1948), która zlikwidowaáa ogromny nawis inflacyjny, Erhard zniósá system
przydziaáów i kontrolĊ cen. Stworzyá w ten sposób przestrzeĔ dla peánego rozwoju
inicjatywy niezliczonych "przedsiĊbiorców". Dotychczas byli oni hamowani i tylko
czĊĞciowo dziaáali na czarnym rynku. Rezultatem byá czĊsto podziwiany tak zwany niemiecki
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cud gospodarczy, z utrzymującą siĊ caáymi latami realną stopą wzrostu dochodu narodowego
na poziomie przeciĊtnie 8 procent oraz znaczną stabilnoĞcią pieniądza. Przesáanką powodzenia
tej polityki byáo przetrwanie w Niemczech Zachodnich pewnych podstawowych struktur
gospodarczych, – jak np. prawa wáasnoĞci Ğrodków produkcji – a takĪe grupy zdolnych
przedsiĊbiorców.
Wedáug Müller-Armacka punktem wyjĞcia koncepcji spoáecznej gospodarki rynkowej są
trzy tezy:
1.

Prowadzenie sensownej polityki gospodarczej musi siĊ opieraü tylko na jakiejĞ jednej
nadrzĊdnej idei ustrojowej.

2.

Niedopuszczalny jest taki interwencjonizm, który chce osiągnąü róĪne cele
gospodarczo-polityczne przez bezsystemowe pomieszanie ustrojów.

3.

Polityka gospodarcza musi zostaü wywiedziona z jakiejĞ czystej idei ustrojowej, albo
w duchu gospodarki rynkowej, albo gospodarki sterowanej. Nie ma Īadnej trzeciej
drogi, po której moĪna by spodziewaü siĊ sukcesu.

Opisany rozwój gospodarki rynkowej w kierunku spoáecznej gospodarki rynkowej pokazuje,
Īe w przeszáoĞci przedsiĊbiorca stale musiaá siĊ dostosowywaü do zmieniających siĊ
warunków ramowych. CzĊsto utrudniaáo mu to zrozumienie wáasnej roli i prowadziáo do jej
báĊdnego pojmowania. Najnowszym przykáadem zmieniających siĊ warunków ramowych
są niedawno powstaáe problemy ekologiczne, które w spoáecznej gospodarce
rynkowej dają siĊ uregulowaü w sposób spójny z systemem znacznie lepiej. niĪ w
jakimkolwiek innym systemie gospodarczym.
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IV. ROLA PRZEDSIĉBIORCY W GOSPODARCE RYNKOWEJ
Literatura podejmująca ten problem podaje czĊĞciowo sprzeczne, a w kaĪdym razie
raczej baáamutne odpowiedzi, przeciĊtny zaĞ "czáowiek z ulicy" nie ma jasnego obrazu
postaci przedsiĊbiorcy. Nie rozumie. czym siĊ on zajmuje. Wynika to z tego, Īe
przedsiĊbiorca jako taki przede wszystkim podejmuje decyzje i ma je realizowaü. Są to
abstrakcyjne sprawy, umykające obserwacji kogoĞ stojącego z zewnątrz. Do
wiĊkszoĞci ludzi docierają raczej áatwo dostrzegalne fakty, skáonni są zatem pojmowaü
przedsiĊbiorcĊ jako kapitaáodawcĊ, kapitalistĊ, który posiadając kapitaá zakáada
przedsiĊbiorstwo i utrzymuje je w ruchu.
Taka konstatacja jest mylna. Wystarczy przecieĪ wyobraziü sobie, Īe jakiĞ
przedsiĊbiorca moĪe zaáoĪyü przedsiĊbiorstwo i poprowadziü je posáugując siĊ
poĪyczonymi pieniĊdzmi, czyli kapitaáem, który zaoszczĊdziá kto inny. O jego roli
decyduje nie to, Īe posiada kapitaá, wáasny lub cudzy, ale to, co z nim robi. A zatem
rozumienie jego roli jako "kapitalisty" jest nietrafne.
Inna próba zrozumienia roli przedsiĊbiorcy nawiązuje do tworzenia przez niego miejsc pracy
dla pracobiorców. Tak wiĊc bywa on rozumiany po prostu jako pracodawca. Jednak takie
rozumienie jego roli takĪe nie ujmuje specyficznego zadania przedsiĊbiorcy. RównieĪ
lekarze, adwokaci, naukowcy zatrudniają personel pomocniczy pod tym wzglĊdem są teĪ
pracodawcami.
Najbardziej znana, trafna definicja roli przedsiĊbiorcy pochodzi od Schumpetera, który
okreĞliá twórczego przedsiĊbiorcĊ jako kogoĞ, kto dziĊki ciągle nowemu zestawieniu
czynników produkcji realizuje innowacje, a przez to umoĪliwia wzrost
gospodarczy. Taka charakterystyka na pewno nie jest wyczerpująca. W tym rozumieniu
t w ó r c z y mi – w e d á u g S c h u mp e t e r a – w c a l e n i e s ą w s z y s c y przedsiĊbiorcy.
Tymczasem nie moĪna zapominaü, Īe nawet suma wielu maáych innowacji, nie tylko
technicznych, ale czĊsto takĪe organizacyjnych lub handlowych (formy zbytu!), wnosi
pewien wkáad do rozwoju gospodarczego.
OczywiĞcie, szczególne znaczenie mają spektakularne, czĊsto niezwykle ryzykowne nowoĞci,
które od czasu do czasu przyĞpieszają ogólny wzrost gospodarczy. Przed stu laty byáo to
zastosowanie w praktyce elektrycznoĞci i chemii. W nowszych czasach jest to przejĞcie
wszystkich systemów mechanicznych, elektrycznych i elektro-mechanicznych do
elektronicznych, co jest związane z coraz dalej posuniĊtą miniaturyzacją oraz dalszym
rozwojem tzw. Software. JeĞli chodzi o szczegóáy, warto przypomnieü Ğwiatowe znaczenie,
jakie miaáo w latach czterdziestych upowszechnienie tworzyw sztucznych, w latach
piĊüdziesiątych - wynalazek tranzystorów i rozwój elektroniki, w latach szeĞüdziesiątych pierwsza generacja komputerów, a od lat siedemdziesiątych - burzliwy rozwój
mikroprocesorów. W naszym dziesiĊcioleciu technika genetyczna wydaje siĊ
zapoczątkowywaü procesy gospodarcze, które na przykáad w gospodarce ĪywnoĞciowej
mogą prowadziü do rewolucyjnych przemian.
Tego typu podstawowe innowacje, polegające na zastosowaniu wynalazków
technicznych w produkcji ekonomicznej i pomnaĪające produkcjĊ rynkową są wprawdzie
waĪne, tym niemniej nie są jedyną drogą dziaáalnoĞci przedsiĊbiorcy. Oprócz tego trzeba
wziąü pod uwagĊ, Īe duĪe innowacje czĊsto wymagają wielkiego kapitaáu i wiąĪą siĊ
z wysokim ryzykiem. Dlatego nierzadko pionier postĊpu bardzo áatwo popada w wielkie
trudnoĞci gospodarcze. W Ameryce znane jest przysáowie: Pioneering does not pay'3
PrzedsiĊbiorca musi siĊ oswoiü z ryzykiem. Za tym, Īe nie jest to tylko czysta teoria, ale
bolesna praktyka, przemawia statystyka bankructw. W Republice Federalnej Niemiec
3

Bycie pionierem nie opáaca siĊ (przyp. red.).
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zarejestrowano w latach 1986 i 1987 nastĊpujące iloĞci bankructw, tj. zbankrutowanych
przedsiĊbiorców:
1986: 13.456
1987: 12.058
W jednym i drugim roku w bankructwach udziaá detalistów wynosiá 15 procent, a udziaá
máodszych przedsiĊbiorców, którzy utrzymali siĊ na rynku nie dáuĪej niĪ 8 lat - wynosiá 75
procent.
Takie przedstawione wyĪej wyobraĪenia co do roli przedsiĊbiorcy, choü jednostronne,
kontrastują z jaskrawie negatywnymi sądami tych, którzy w przedsiĊbiorcy widzą jedynie
pasoĪyta, wykorzystującego swą pozycjĊ dla zagarniĊcia niezasáuĪonych zysków. Zgodnie z
takim wyobraĪeniem caáy proces gospodarczy jest czystą grą, w której wychodzi siĊ na
zero i w której kaĪdy uczestnik próbuje kosztem partnera wyciągnąü dla siebie moĪliwie
duĪo, przy czym przedsiĊbiorca znajduje siĊ w tej grze w uprzywilejowanej
pozycji. Taka charakterystyka zupeánie nie uwzglĊdnia faktu, Īe od przedsiĊbiorcy,
bĊdącego motorem rozwoju gospodarczego, bierze początek proces wzrostu.
Jaka jest rzeczywiĞcie rola przedsiĊbiorcy? Nie ma na to pytanie prostej odpowiedzi.
OdpowiedĨ zaleĪy bowiem od tego, w jakim spoáeczno- politycznym systemie wartoĞci
ma on do odegrania swoją rolĊ. OczywiĞcie, za swoje postĊpowanie, czyli takĪe za
rozumienie tej roli, musi odpowiadaü przed wáasnym sumieniem. Jednak podlega on
jednoczeĞnie wpáywom, a nawet jest uzaleĪniony od systemu wartoĞci spoáeczeĔstwa, w
którym dziaáa.
Mimo to istnieją pewne waĪne kryteria, które obowiązują przy rozumieniu roli
przedsiĊbiorcy w kaĪdym wolnym spoáeczeĔstwie. W gospodarce rynkowej orientacją
podstawową, której nie da siĊ niczym zastąpiü w dziaáaniu przedsiĊbiorcy, jest
rentownoĞü poszczególnych jednostek gospodarczych. RentownoĞü jest tym, co Gótz Briefs
miaá na myĞli, kiedy wyznaczyá przedsiĊbiorcy zadanie trzymania w szachu i proporcji
kosztów oraz cen. Zadanie to oznacza, Īe musi on – najzupeániej interesownie – staraü
siĊ o osiągniĊcie zysku. Zysk wygospodarowany godziwymi Ğrodkami jest miarą
wáaĞciwego dziaáania przedsiĊbiorcy. Demonizacja zysku, rozpowszechniona przede
wszystkim przez socjalistów, zapoznaje jego funkcjĊ, waĪną z punktu widzenia dobra
wspólnego. Dopiero zysk umoĪliwia przedsiĊbiorcy zabezpieczenie istnienia jego
przedsiĊbiorstwa i pozwala odwaĪyü siĊ na dokonanie nowych innowacji, przyczyniających
siĊ do wzrostu gospodarczego. Nic dziwnego, Īe znany amerykaĔski przywódca związkowy
S. Gompers powiedziaá kiedyĞ: "NajwiĊkszym przestĊpstwem, jakiego moĪe dopuĞciü siĊ
przedsiĊbiorca, jest nieosiągniĊcie zysku".
W USA stosunek do zysku jest mniej skrĊpowany ideologicznie, niĪ w Europie, gdzie
dominuje ciasne spojrzenie marksistowskie. W rzeczywistoĞci zdecydowanie
przecenia siĊ wysokoĞü zysku. Zakrojone na szeroką skalĊ badania statystyczne wykazaáy,
Īe okoáo 15 procent dochodu narodowego przypada na procenty od majątku i zysk
przedsiĊbiorcy, zaĞ okoáo 85 procent na place i pobory. Trzeba przy tym pamiĊtaü, Īe na to, co
popularnie okreĞla siĊ zyskiem, skáadają siĊ trzy róĪne elementy: jest to najpierw
normalne oprocentowanie zainwestowanego w przedsiĊbiorstwie kapitaáu, dalej
wynagrodzenie przysáugujące przedsiĊbiorcy za jego dziaáalnoĞü i dopiero pozostaáą resztĊ
stanowi wáaĞciwy zysk przedsiĊbiorcy. Ta zmienna reszta jest wáaĞciwą nagrodą za
skuteczne dziaáanie przedsiĊbiorcy.
JeĞli mimo to zysk bywa tak czĊsto krytykowany i dyskredytowany jako niemoralny, to w
takiej ocenie, oprócz nieznajomoĞci zasiĊgu i ekonomicznej funkcji zysku, bez
wątpienia waĪną rolĊ odgrywa teĪ motyw zazdroĞci. Helmut Schoeck w swej ksiąĪce o
zazdroĞci posuwa siĊ tak daleko, Īe widzi w zazdroĞci korzenie wszelkich egalitarnych,
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socjalistycznych teorii gospodarczych. MyĞl przewodnia tzw. ekonomii dobrobytu sprowadza
siĊ do tego, aby wĞród moĪliwie najwiĊkszej liczby ludzi zminimalizowaü zazdroĞü
Zaprzecza to jednak naturze czáowieka, który zawsze i w kaĪdych warunkach znajdzie
powód do zazdroĞci.
Czasem twierdzi siĊ, jakoby maksymalizacja zysku byáa najwaĪniejszym motywem dziaáania
przedsiĊbiorcy. RzeczywistoĞü wygląda inaczej. OczywiĞcie, nie moĪna siĊ obejĞü bez
zysku. Nie jest to jednak ani najwaĪniejsza, ani jedyna sprĊĪyna pobudzająca
przedsiĊbiorcĊ. Do dziaáania motywują go: radoĞü twórcza, dobro rodziny, dąĪenie do
osiągniĊcia silniejszej pozycji na rynku i wiĊkszego prestiĪu spoáecznego. DąĪy on wprawdzie
do zysku, ale dla wiĊkszoĞci przedsiĊbiorców waĪniejsze jest utrzymanie
przedsiĊbiorstwa. Zakáada to dáugofalowe myĞlenie, a czasem wymaga rezygnacji z
natychmiastowej maksymalizacji zysku. Znany jest fakt, Īe zbyt wysokie zyski,
pochodzące z chwilowej koniunktury przyciągają konkurencjĊ, a przez to zmniejszają szanse na
przyszáy zysk. W USA zwyczaj kwartalnego wypáacania przez towarzystwa akcyjne
dywidendy prowadzi do szkodliwej, z punktu widzenia caáoĞci gospodarki, tendencji
do krótkofalowego myĞlenia.
Mądremu przedsiĊbiorcy nie zaleĪy na natychmiastowej maksymalizacji zysku, ale na
"maximization of a total situation"4, przy czym zysk jest wáaĞciwie tylko jedną komponentą.
Nie powinno siĊ przemilczaü, Īe istnieją niesprawiedliwe zyski. Powstają one wówczas,
kiedy przedsiĊbiorca próbuje ominąü obowiązujące w konkurencji reguáy gry. Aby
temu zapobiec, paĔstwo musi siĊ zatroszczyü o skuteczne przepisy antykartelowe i
antytrustowe. Dalsze Ĩródáo nieuzasadnionych zysków powstaje wówczas kiedy paĔstwo,
stosując Ğrodki nakazowe, wyáącza konkurencjĊ, a poprzez rozdawnictwo licencji, koncesji i
róĪnych kwot uáatwia wybranym przedsiĊbiorstwom osiąganie zysków nie
wygospodarowanych drogą konkurencji. Taką sytuacjĊ moĪna zaobserwowaü
szczególnie w niektórych krajach rozwijających siĊ. W krajach przemysáowych jest ona
wyjątkiem.
Aby uzyskaü sukces, przedsiĊbiorca musi posiadaü twórczy dar kojarzenia,
realistyczną fantazjĊ, talent koordynacji oraz sprĊĪystoĞü. MoĪe on swoje zdolnoĞci
zaangaĪowaü w sposób bezwzglĊdnie indywidualistyczny albo teĪ w poczuciu
odpowiedzialnoĞci spoáecznej.
Jednak nawet przedsiĊbiorca indywidualistyczny, nie liczący siĊ z innymi, moĪe sáuĪyü
ekonomicznemu dobru wspólnemu, mianowicie wówczas, kiedy osiąga sukces, a przez to
wnosi wkáad do materialnego dobrobytu spoáeczeĔstwa. Konsekwentni liberaáowie, tacy jak
Friedman, uwaĪają za niedopuszczalne przeznaczanie zysków na cele spoáeczne. Jako jedyną
powinnoĞü spoáeczną gospodarki uznaje on powiĊkszanie zysków, przy zaáoĪeniu wáaĞciwego
wykorzystania jej zasobów. Taki typ odpowiada karykaturze egocentrycznego
przedsiĊbiorcy, opanowanego wyáącznie dąĪeniem do zysku, który bogaci siĊ kosztem
wspóápracowników i konsumentów.
Friedman i jego zwolennicy zapominają, Īe gospodarka jest co prawda systemem
racjonalnym, posiadającym wáasne prawa, jednak zakotwiczonym w pewnym
caáoĞciowym systemie wspóázaleĪnoĞci kulturowych. Dlatego teĪ przedsiĊbiorca musi tak
dziaáaü, aby osiągnąü cel przedmiotowy gospodarki, a mianowicie wypeániaü "funkcjĊ
kulturową troski o Ğrodki utrzymania", jak to kiedyĞ sformuáowaá Werner Sombart. Chodzi
równieĪ o powaĪne traktowanie humanistycznej strony gospodarki i to w odniesieniu
do wszystkich zainteresowanych. Zresztą ten wymóg jest teĪ odrzuceniem koncepcji
totalnego przedsiĊbiorcy, który nie zna niczego innego oprócz swego ekonomicznego
myĞlenia kategoriami sukcesu, który nie ma juĪ czasu dla Īony i dzieci, dla piĊkna, religii, dla
4

Maksymalizacja totalnej sytuacji (przyp. red.).
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Boga. RównieĪ zakáad pracy jest ukáadem spoáecznym, a jednym z zadaĔ
przedsiĊbiorcy jest staranie, aby umoĪliwiü wspóápracownikom doĞwiadczenie
zakáadu pracy jako Ğrodowiska Īyciowego. CzĊsto istnieje wiele przeszkód utrudniających
realizacjĊ tego celu, a mianowicie techniczne urzeczowienie licznych procesów w
zakáadzie czy alienacja, bĊdąca rezultatem takiej organizacji. Znane juĪ przed laty hasáo:
"czáowiek w zakáadzie pracy" wskazuje jednak, Īe wysiáki w tym kierunku naleĪą do
nowoczesnej koncepcji zawodu przedsiĊbiorcy. Badania socjologiczne pokazują zresztą, Īe
zwolennicy autorytarnego stylu nakazowego stanowią wĞród przedsiĊbiorców
zdecydowaną mniejszoĞü.
PoĪądany, a w wielu wypadkach nawet konieczny jest udziaá podwáadnych w
procesie decyzyjnym, który podejmuje "góra". WspóámyĞlenie podwáadnych, ich
informacje i wyksztaácenie naleĪą do przesáanek dobrej roboty zespoáowej. Praca zespoáowa
nie umniejsza potrzeby odpowiedzialnego jednoosobowego kierowania przez
przedsiĊbiorcĊ gospodarką przedsiĊbiorstwa. Kierowanie przedsiĊbiorstwem jest
wáaĞciwym zadaniem przedsiĊbiorcy. Potrzeba tu jasnej koncepcji, aby umieü równieĪ
wspóápracowników pobudziü do osiągania celu.
Obok
przedsiĊbiorców-wá aĞcicieli
istnieje
dziĞ
duĪa
liczba
przedsiĊbiorców, którzy nie są jednoczeĞnie wáaĞcicielami przedsiĊbiorstwa.
Nazywa siĊ ich dziĞ managerami. Peánią oni funkcjĊ przedsiĊbiorcy w jej pierwotnym sensie.
JuĪ wczeĞniej stwierdziliĞmy, Īe rola przedsiĊbiorcy nie wiąĪe siĊ z tym, iĪ jest on
równoczeĞnie wáaĞcicielem, kapitalistą. Zadanie przedsiĊbiorcy jest w duĪym stopniu
niezaleĪne od wáasnoĞci. Prowadzi to, zwáaszcza w wielkich przedsiĊbiorstwach.
do ostrego rozdziaáu miĊdzy funkcją przedsiĊbiorcy a udziaáowcami. Ci, którzy są
przedsiĊbiorcami na zlecenie wáaĞcicieli, czy to prywatnych, czy paĔstwowych
kapitaáodawców, czyli managerowie, róĪnią siĊ jednak od przedsiĊbiorców-wáaĞcicieli
pod pewnym waĪnym wzglĊdem: nie jest dla nich istotne, kto jest wáaĞcicielem,
moĪe nim byü nawet paĔstwo. Taka sytuacja nie budzi zastrzeĪeĔ, dopóki paĔstwo
prowadzi "swoje" przedsiĊbiorstwo w ramach wolnoĞciowo-rynkowego ustroju
gospodarczego. Niemniej zawsze istnieje niebezpieczeĔstwo, Īe paĔstwo naduĪyje
"swego" przedsiĊbiorstwa sterując nim albo stworzy mu nadzwyczajne warunki.
Managerowie zaangaĪowani przez paĔstwo raczej nie bĊdą siĊ sprzeciwiaü takim
interwencjom, a w kaĪdym razie nie leĪy to w ich naturalnym interesie. I w tym sensie
postaü wynajĊtego przedsiĊbiorcy daje mniejszą gwarancjĊ trwaáoĞci wolnoĞcioworynkowego porządku gospodarczego, niĪ przedsiĊbiorca-wáaĞciciel. Dlatego teĪ dąĪenia
prywatyzacyjne w polityce paĔstwa naleĪy witaü z zadowoleniem.
Kompetencja paĔstwa w procesie ekonomicznym polega na czym innym: musi ono przy
pomocy Ğrodków zgodnych z rynkiem - jak chce Röpke, interweniowaü tam gdzie gospodarka
rynkowa zawodzi, gdzie w interesie dobra wspólnego trzeba korygowaü proces
gospodarczy. NaleĪy tu pamiĊtaü szczególnie o ochronie chorych, sáabych, dzieci i ludzi
starych. WáaĞnie w ten sposób realizuje siĊ spoáeczną gospodarkĊ rynkową. PaĔstwo,
prowadząc swą politykĊ socjalną zgodnie z zasadą pomocniczoĞci powinno jednak,
tam gdzie to moĪliwe, udzielaü pomocy dla samopomocy, aby nie dopuĞciü do powstania
totalnego paĔstwa dobrobytu, paraliĪującego waĪne z punktu widzenia dobra wspólnego
funkcjononowanie gospodarki rynkowej. Nie jest zadaniem paĔstwa ratowanie
zbankrutowanych przedsiĊbiorców i ich przedsiĊbiorstw. PaĔstwo nie jest zakáadem
naprawczym dla nieudolnych przedsiĊbiorców.
RóĪnorodne zadania przedsiĊbiorcy, áącznie z jego odpowiedzialnoĞcią spoáeczną, zakáadają,
Īe ma on wáadzĊ kierowania przedsiĊbiorstwem, czyli ciągáego podejmowania wielkich i
maáych decyzji, czĊsto w warunkach niepewnoĞci i przy braku peánej informacji. Do jego
klasycznych funkcji innowacyjnego zestawiania czynników produkcji oraz kontroli zakáadu
pracy dochodzi nowa funkcja – koordynowanie ludzi. Zadanie to znane jest juĪ od dawna;
18

jednak jego centralne znaczenie odkryto dopiero w nowszych czasach. PrzedsiĊbiorca moĪe
je wypeániü jedynie wówczas, gdy jest czáowiekiem bezpoĞrednim i gdy umie motywowaü
swych wspóápracowników. W jego odpowiedzialnoĞci za dobro wspólne mieĞci siĊ równieĪ
akceptacja partnerstwa spoáecznego, a w tym takĪe uznanie niezaleĪnych związków
zawodowych jako nie tylko uciąĪliwego, ale potrzebnego negocjatora. PrzedsiĊbiorcą
zostaje siĊ nie dziĊki posiadaniu wáasnoĞci i majątku, ale przede wszystkim dziĊki
kwalifikacjom w dziedzinie przedsiĊbiorczoĞci i zdolnoĞciom kierowniczym.
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V. PRZEDSIĉBIORCA W KATOLICKIEJ NAUCE SPOàECZNEJ
Nauka spoáeczna, która rozwinĊáa siĊ w obrĊbie KoĞcioáa katolickiego, nie jest jakąĞ teorią
gospodarczą, ale – jak wyjaĞniá papieĪ Jan XXIII w encyklice "Mater et Magistra"
(1961) – "integralną czĊĞcią skáadową chrzeĞcijaĔskiej nauki o czáowieku". Jej zadaniem
jest prezentacja uniwersalnych wartoĞci i porządków oraz pokazywanie na tej podstawie
pewnego ideaáu odpowiedzialnej sáuĪby Ğwiatu. ZaleĪy jej wiĊc na tym, aby wypracowane
przez nią normy zastosowaü w danych stosunkach spoáecznych. W Katolickiej Nauce
Spoáecznej nie chodzi przy tym tylko o moralne zachowanie jednostki w obrĊbie danego
ustroju spoáecznego i gospodarczego, ale takĪe o optymalne z punktu widzenia
spoáeczno-etycznego ksztaátowanie (zmianĊ) tego ustroju. SáuĪą temu zasady porządku
spoáecznego. Nie stanowią one Īadnego konkretnego systemu spoáecznego i gospodarczego,
mogą jednak wnieĞü istotny wkáad do jego uzasadnienia.
Początkowo w Katolickiej Nauce Spoáecznej na pierwszym planie znajdowaáy siĊ
kwestie spoáeczne. Byáo to wyraĨnie dostrzegalne w pierwszej encyklice spoáecznej
"Rerum novarum" (1891). Ale od początku wiadomo byáo, Īe tych kwestii nie da
siĊ opracowaü w oderwaniu od problemów porządku gospodarczego.
Dlatego teĪ Katolicka Nauka Spoáeczna od dawna odnosiáa siĊ krytycznie do systemu
kolektywno-socjalistycznego (gospodarka centralnie zarządzana, gospodarka planowa)
oraz liberalno-indywidualistycznego (gospodarka rynkowa).
Niedawno jednak kardynaá Joseph Höffner (zmaráy w 1987 r.), jeden z uczniów
znanego ekonomisty Waltera Euckena, zwróciá uwagĊ, Īe od paru lat Katolicka Nauka
Spoáeczna zajĊáa siĊ intensywnie problemami gospodarczymi, zwáaszcza dotyczącymi
gospodarki Ğwiatowej. Zresztą sam Höffner juĪ wczeĞniej zajmowaá siĊ problemami etyki
gospodarczej, przy czym etykĊ gospodarczą rozumie siĊ jako czĊĞü skáadową etyki
spoáecznej ogólnej.
NowoĞcią jest jednak nie tyle wskazywanie na gospodarcze Ĩródáa problemów
spoáecznych, co czyniono równieĪ wczeĞniej, ale bardziej bezpoĞrednie podejĞcie do
problemów gospodarczych. MoĪna to zauwaĪyü juĪ od "Quadragesirno anno" (1931), w
ostroĪnej formie kontynuuje siĊ tĊ tendencjĊ w encyklice "Mater et Magistra" oraz w
konstytucji duszpasterskiej Soboru WatykaĔskiego II "Gaudium et spes" (1965), w
encyklice "Taborem exercens" (1981), a szczególnie w ostatniej encyklice spoáecznej
"Solicitudo rei socialis" (1987). W ostatnich latach tendencja ta siĊ wzmogáa zwáaszcza w
wypowiedziach poza UrzĊdem Nauczycielskim róĪnych jednostek lub krĊgów w obrĊbie
KoĞcioáa. WaĪnym przykáadem z ostatniego okresu jest amerykaĔski list pasterski na tematy
gospodarcze.
Chcąc przybliĪyü siĊ do rzeczywistoĞci, KoĞcióá staje wobec problemu: musi korzystaü z
pomocy nauk spoáecznych, które bardzo róĪnie pojmują tĊ rzeczywistoĞü.
W Katolickiej Nauce Spoáecznej obowiązują nastĊpujące najwaĪniejsze zasady porządku
spoáecznego:
1.

Personalizm, tzn. godnoĞü osobowa, wyraĪona osobową wolnoĞcią i
samoodpowiedzialnoĞcią (z czego wynika teĪ uznanie wáasnoĞci prywatnej).

2.

SolidarnoĞü, tzn. wspólnota i jej czáonkowie są wzajemnie ze sobą związani i popierają
siĊ wzajemnie.

3.

PomocniczoĞü, która odnosi siĊ do napiĊcia miĊdzy jednostką a wspólnotą i akcentuje
pierwszeĔstwo jednostki (albo podporządkowanie wspólnoty) przed nadrzĊdną
wspólnotą.
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4.

Dobro wspólne jako sprawiedliwoĞü paĔstwa i jako sprawiedliwoĞü w stosunkach
wzajemnych miĊdzy jednostkami.

SolidarnoĞü, pomocniczoĞü i dobro wspólne wynikają z zasady personalizmu, która
jest zakotwiczona w chrzeĞcijaĔskim obrazie czáowieka.
KoĞcióá za swoje zadanie i prawo uwaĪa poddanie spraw gospodarczych i politycznych
"ocenie moralnej (...) kiedy domagają siĊ tego podstawowe prawa osoby lub zbawienie dusz"
(Gaudium et spes, nr 76).
Dla Katolickiej Nauki Spoáecznej szczególne znaczenie ma konstytucja duszpasterska o
KoĞciele w Ğwiecie wspóáczesnym (Gaudium et spes) Soboru WatykaĔskiego II (1965). W
rozdziale o Īyciu gospodarczo-spoáecznym KoĞcióá dobitnie uznaje znaczenie
przesáanek materialnych dla zbawienia czáowieka. Caáy pierwszy ustĊp jest
poĞwiĊcony tematowi "PostĊp gospodarczy" (64, 65, 66,). W nr. 64 mówi siĊ wprost: "trzeba
popieraü postĊp techniczny, ducha wynalazczoĞci, starania o tworzenie i rozbudowĊ
przedsiĊbiorstw, usprawnienie metod produkcji". W nr. 64 Sobór mówi teĪ o "wáasnych
metodach i prawach" gospodarki. Wynika z tego wprawdzie, Īe gospodarce nie moĪna stawiaü
dowolnych ĪądaĔ; niemniej prawa gospodarcze stosowaü naleĪy "w granicach porządku
moralnego". Sobór przypomina tĊ prawdĊ dlatego, Īe wáaĞciwy sens gospodarowania
sprowadza siĊ do sáuĪby czáowiekowi. W gospodarce rynkowej ten postulat speánia siĊ
zresztą dziĊki temu, Īe opiera siĊ ona na wolnych umowach wszystkich zainteresowanych.
Tak wiĊc przedsiĊbiorca tylko wówczas osiągnie sukces, kiedy pozostaje w sáuĪbie klientów.
Sobór wyraĨnie odrzuca (w nr. 65) poglądy, "które podporządkowują podstawowe prawa
jednostek i zrzeszeĔ organizacji kolektywnej". Jako wymóg sprawiedliwoĞci i sáusznoĞci
Sobór nalega, aby z tego Ğwiata "usuniĊto jak najprĊdzej (...) nierównoĞci gospodarcze" (66).
Bez wątpienia chodzi tu o problem paĔstw rozwijających siĊ.
Przedmiotem naszych rozwaĪaĔ jest to, jak w Katolickiej Nauce Spoáecznej od czasów
pierwszej wielkiej encykliki spoáecznej "Rerum novarum" traktowany jest
przedsiĊbiorca, jako kluczowa postaü zorientowanej na wzrost spoáecznej gospodarki
rynkowej.
Najpierw naleĪy stwierdziü, Īe przedsiĊbiorca, aĪ do ostatniej encykliki spoáecznej "Sollicitudo
rei socialis" (1987), nie wystĊpuje w Katolickiej Nauce Spoáecznej explicite, Īe znacznie
czĊĞciej mowa jest tylko o pracodawcy. Wydaje siĊ, Īe antykoĞcielna postawa paleoliberaáów wywoáaáa krytyczną postawĊ KoĞcioáa wobec przedsiĊbiorców. NaleĪy teĪ uwzglĊdniü,
Īe groĪące KoĞcioáowi niebezpieczeĔstwo utraty mas, przede wszystkim robotników
przemysáowych, związane z szerzeniem siĊ socjalizmu, spowodowaáo, Īe dla KoĞcioáa
wysunĊáa siĊ na pierwszy plan troska o robotników. Daje siĊ to wyraĨnie zauwaĪyü w
encyklikach spoáecznych od "Rerum novarum" do "Mater et Magistra".
W encyklikach, aĪ do "Sollicitudo rei socialis" rzadko podejmuje siĊ temat funkcji
przedsiĊbiorcy. Dotyczy to w szczególnoĞci wypowiedzi Soboru w "Gaudium et spes".
WaĪnym krokiem naprzód byáo w "Laborem exercens" (1981) rozwianie iluzji, jakoby
moĪna byáo utoĪsamiaü pracĊ z pracą najemną. NaleĪy teĪ stwierdziü, Īe Katolicka Nauka
Spoáeczna od Leona XIII zawsze zakáadaáa istnienie przedsiĊbiorcy – nawet jeĞli nie byáo o
nim mowy wprost – jako wspóáuczestnika gospodarki i poniekąd wcielaáa go w swoje
przemyĞlenia. Wynika to z wielokrotnego opowiadania siĊ za instytucją wáasnoĞci
prywatnej, takĪe wáasnoĞci Ğrodków produkcji, z akcentowania pierwszeĔstwa w
gospodarce inicjatywy prywatnej przed inicjatywą paĔstwa i z potwierdzania prywatnej
autonomii jako warunku przedsiĊbiorczej gospodarki. W 1964 roku Paweá VI w jednym z
przemówieĔ do przedsiĊbiorców katolickich wyraĨnie ukazaá znaczenie funkcji
przedsiĊbiorcy. Ale wówczas byá to wyjątek. Katolicka Nauka Spoáeczna zrodziáa siĊ bez
udziaáu przedsiĊbiorców i przez to raczej w opozycji do nich. Jeszcze w 1961 roku na
uroczyste ogáoszenie encykliki "Mater et Magistra" jako oficjalni goĞcie zostali zaproszeni
przedstawiciele robotników katolickich, pominiĊto natomiast przedstawicieli katolickich
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przedsiĊbiorców. W krĊgach koĞcielnych i teologicznych, a takĪe w krĊgach "katolicyzmu
intelektualnego", sprawy gospodarcze w swym ciĊĪarze gatunkowym, a przez to równieĪ
postaü przedsiĊbiorcy, nie mogą znaleĨü wáaĞciwego miejsca, a jeĞli to w niedostatecznym
stopniu. Traktuje siĊ je z negatywnym moralizatorstwem. To, Īe równieĪ dziĞ jeszcze
duĪa czĊĞü katolicyzmu spoáecznego dostrzega jedynie "kapitalistów" i "pracodawców", a
nie przedsiĊbiorców, moĪna zrozumieü jedynie przy zaáoĪeniu ideologicznej
krótkowzrocznoĞci. Fakt ten pozostaje takĪe w sprzecznoĞci z tym, iĪ KoĞcióá nie traktuje
gospodarki jako obszaru mieszczącego siĊ poza sferą ducha i kultury, ale jako twórczą i
odpowiedzialną siáĊ ksztaátującą nasze Īycie. Gospodarka w rozumieniu KoĞcioáa 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).
PoniewaĪ jednak Katolicka Nauka Spoáeczna zajmuje siĊ gáównie spoáecznym
aspektem problematyki gospodarczej, zdaje siĊ mocniej dostrzegaü problematykĊ
podziaáu niĪ problematykĊ wzrostu, w której przedsiĊbiorca odgrywa decydującą rolĊ. To
nastawienie doprowadziáo na przykáad biskupów amerykaĔskich w ich liĞcie
pasterskim o gospodarce do mocniejszego zalecania nakazowego paĔstwa
opiekuĔczego niĪ sprzyjającej wzrostowi gospodarki rynkowej. Bierze siĊ to stąd, Īe
zasadzie solidarnoĞci przyznaje siĊ pierwszeĔstwo przed zasadą pomocniczoĞci. Faktem
jest, Īe wielu liczących siĊ teologów i kaznodziejów koĞcielnych skáania siĊ do
odrzucenia systemu gospodarki rynkowej, polegającego na prywatnej inicjatywie
przedsiĊbiorców, prywatnej wáasnoĞci Ğrodków produkcji, na rynku i na konkurencji.
WáaĞciwie nie moĪna siĊ dziwiü, Īe Katolicka Nauka Spoáeczna tak póĨno odkryáa
przedsiĊbiorcĊ, zwaĪywszy, Īe nawet nauki ekonomiczne – jak widzieliĞmy – potrzebowaáy
dáugiego czasu, zanim doceniáy rolĊ przedsiĊbiorcy. Zasáugą Katolickiej Nauki Spoáecznej
jest stosunkowo wczesne zaakcentowanie kulturowej funkcji gospodarki. Powoáywano siĊ tu
na naukĊ biblijną, nakazującą czáowiekowi czyniü sobie ziemiĊ poddaną. Istnieją
jednak równieĪ inne biblijne wypowiedzi, które pozytywnie oceniają myĞlenie w
kategoriach wzrostu, a tym samym – dziaáanie przedsiĊbiorcy. MoĪna tu przypomnieü
przypowieĞü o pewnym czáowieku, który zanim wybraá siĊ w podróĪ zwoáaá swoje sáugi i zleciá
im zarządzanie swym majątkiem. Jeden pomnoĪyá piĊü talentów do dziesiĊciu, drugi z
dwóch talentów wygospodarowaá cztery. Ale trzeci, który otrzymaá jeden talent, rozkopaá
ziemiĊ i ukryá pieniądze swego pana, zamiast je pomnoĪyü. Kiedy pan powróciá, pochwaliá
tych dwóch, którzy pomnoĪyli jego majątek. Trzeciego matomiast nazwaá sáugą záym i
gnuĞnym (Mt 25, 14-30). Ta przypowieĞü pokazuje wyraĨnie, Īe nie wystarcza wierne
zarządzanie, ale oczekuje siĊ twórczego dziaáania. Dla gospodarki oznacza to, Īe wspieranie
rozwoju i wzrostu naleĪy do zadaĔ przedsiĊbiorcy.
NaleĪy w tym miejscu jeszcze raz podkreĞliü, Īe wzrost gospodarczy wcale nie jest celem
samym w sobie, ale ma sáuĪyü dobru wspólnemu. Przy czym przez dobro wspólne naleĪy
rozumieü ogóá politycznych, spoáecznych i ekonomicznych warunków osobowego rozwoju
czáowieka.
Ciekawe, Īe równieĪ tam, gdzie nauka o wáasnoĞci i pierwszeĔstwo inicjatywy prywatnej
zostaáy oparte na zasadzie pomocniczoĞci, jak w "Mater et Magistra", nie wymieniono
wyraĨnie zysku przedsiĊbiorstwa jako elementu przedsiĊbiorczej gospodarki. W kaĪdym razie
encyklika "Quadragesimo anno" (1931) dla przezwyciĊĪenia bezrobocia popieraáa
reinwestowanie zysków, co implikuje legalnoĞü zysku. Jednak nawet tam, gdzie dla zapewnienia
godziwej egzystencji w "Populorum progressio" wymaga siĊ, aby kaĪdy naród wiĊcej i lepiej
produkowaá. nie wspomina siĊ o niezbĊdnych w tym celu osiągniĊciach przedsiĊbiorcy.
Podobnie jest w "Gaudium et spes"(64). A kiedy Paweá VI chwaliá w jednym z
przemówieĔ w 1964 roku sprawnoĞü i osiągniĊcia przedsiĊbiorców, poáoĪyá gáówny akcent
na funkcjĊ pracodawcy: aspekt spoáeczny wysunąá siĊ na plan pierwszy przed aspekt
ekonomiczny.
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W Katolickiej Nauce Spoáecznej stale obowiązywaá postulat, aby wszyscy uczestnicy procesu
spoáecznego zachowali prawdziwą podmiotowoĞü i nigdy nie byli degradowani do rzeczy.
Postulat ten wypáywaá z podstawowej dla Katolickiej Nauki Spoáecznej zasady
personalizmu. Ale dopiero w encyklice "Sollicitudo rei socialis" po raz pierwszy wyraĨnie
nazwano prawem wolnoĞciowym wypáywające z zasady personalizmu prawo do inicjatywy
przedsiĊbiorcy. PodkreĞla siĊ przy tym, Īe to prawo istotne jest nie tylko dla jednostek, ale
takĪe dla dobra wspólnego. W ten sposób po raz pierwszy w Katolickiej Nauce Spoáecznej
wyjaĞniono, Īe duch przedsiĊbiorczoĞci i tworzenie kapitaáu są istotnymi siáami
napĊdowymi wzrostu gospodarczego. Zrozumienie tego ma duĪe znaczenie przede
wszystkim dla krajów rozwijających siĊ.
W "Gaudium et spes" nie omówiono jeszcze, niestety, w sposób dostateczny kwestii
tworzenia kapitaáu – lukĊ tĊ zdaje siĊ wypeániaü "Sollicitudo rei socialis". ĝledząc
ostatnio rozwój Katolickiej Nauki Spoáecznej odczuwa siĊ, Īe prawa gospodarcze
wyraĨniej znalazáy siĊ w jej polu widzenia. Kardynaá Ratzinger stwierdziá niedawno:
"MoralnoĞü, która uwaĪa, Īe jest w stanie pominąü rzeczową znajomoĞü praw
gospodarczych nie jest moralnoĞcią, ale moralizmem, a wiĊc przeciwieĔstwem
moralnoĞci. RzeczowoĞü, która sądzi, Īe da sobie radĊ bez etosu, jest zaprzeczeniem
rzeczywistoĞci czáowieka, a przez to jest nierzeczowoĞcią". JuĪ "Quaddragesimo anno" (43)
podkreĞlaáo, Īe prawa gospodarcze wskazują, które cele moĪna przyjąü, a które nie. RównieĪ
Sobór WatykaĔski II uznaá istnienie takich praw gospodarczych.
Dla przedsiĊbiorcy w Katolickiej Nauce Spoáecznej wynika z bogatej historii
zobowiązanie, aby odpowiedzialnie rozumiaá swoją rolĊ w sáuĪbie dobra wspólnego.
Zawiera siĊ w tym takĪe humanistyczna odpowiedzialnoĞü za ludzi, z którymi
siĊ styka. ChrzeĞcijaĔski przedsiĊbiorca nie uwaĪa za wáaĞciwą ani kraĔcowej
indywidualistycznej samoodpowiedzialnoĞci bez jakiejkolwiek interwencji paĔstwowej, ani
kolektywnego paĔstwa opiekuĔczego. Do zakresu jego odpowiedzialnoĞci naleĪy
równieĪ troska o ludzi, którzy mu siĊ powierzyli. PrzedsiĊbiorcza gospodarka nie moĪe
osiągaü niezbywalnych celów humanistycznych kosztem swej sprawnoĞci. Jednak
humanizm i sprawnoĞü gospodarki na dáuĪszą metĊ nie wykluczają siĊ, ale w sposób
konieczny wiąĪą siĊ ze sobą. RównieĪ nowoczesny przedsiĊbiorca przyjmie i uzna jako
przesáanie Katolickiej Nauki Spoáecznej, Īe czáowiek jest waĪniejszy niĪ kapitaá.
Z nauki KoĞcioáa wynika, Īe nie da siĊ zastąpiü przedsiĊbiorcy socjalistycznym
funkcjonariuszem. Gospodarka rynkowa, mająca przewagĊ z punktu widzenia dobra
wspólnego, zgodnie ze swymi wáasnymi prawami potrzebuje przedsiĊbiorcy.
PrzedsiĊbiorca jednak w niej nie dominuje; jest bowiem wcielony do systemu
konkurencji i otwartego rynku.
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VI. OBRAZ PRZEDSIĉBIORCY:
Z PERSPEKTYWY DALSZEJ, BLISKIEJ I AUTOPORTRET
W prawie wszystkich spoáeczeĔstwach przemysáowych podejmuje siĊ dziĞ mniej lub
bardziej rozlegáe badania socjologiczne, dotyczące obrazu przedsiĊbiorcy w spoáeczeĔstwie. Na
ogóá obraz przedsiĊbiorcy w opinii publicznej nie jest pozytywny. Jak juĪ wczeĞniej
stwierdzono, wynika to równieĪ stąd, Īe brak jest wglądu w jego dziaáalnoĞü, nie jest ona
rozumiana. Do tego dochodzi agitacja lewicy, która z przedsiĊbiorcy czyni gáówny cel –
tarczĊ swej krytyki spoáeczeĔstwa. Tak powstaje karykatura przedsiĊbiorcy,
przedstawianego jako wyzyskiwacza, skoncentrowanego na zysku, podbijającego ceny. To
zaĞ, Īe ze wzglĊdów rzeczowo-ekonomicznych, w interesie caáoĞci, tak czĊsto musi mówiü
"nie", równieĪ nie przysparza mu sympatii.
Jak dokáadniej wygląda ten obraz w Ğwietle analizy socjologicznej? Badania wykazaáy, Īe
wskazane jest, aby nie mówiü ogólnie o "obrazie przedsiĊbiorcy", ale wyszczególniü róĪne
obrazy. W badaniach obrazu przedsiĊbiorcy popularna staáa siĊ "hipoteza dystansu"
Schmöldersa, która rozróĪnia obraz przedsiĊbiorcy z perspektywy dalszej i obraz
przedsiĊbiorcy z perspektywy bliskiej. Schmölders: "Podczas, gdy przy obrazie z perspektywy
dalszej, chodzi przede wszystkim o mniej lub bardziej nieĞwiadomy stereotyp psychologii
mas, indywidualny obraz przedsiĊbiorcy z perspektywy bliskiej zawiera doĞwiadczenia, jakie
dana jednostka poczyniáa w kontakcie z konkretną osobowoĞcią przedsiĊbiorcy".
Za pewnik uwaĪa siĊ stwierdzenie ''hipotezy dystansu", Īe obraz wáasnego szefa z
perspektywy bliskiej jest bardziej zróĪnicowany, ale teĪ wyraĨnie bardziej pozytywny,
niĪ stereotypowy obraz przedsiĊbiorcy z perspektywy dalszej.
W Republice Federalnej Niemiec daje siĊ wykazaü istnienie Ğcisáego związku miĊdzy
obrazem przedsiĊbiorcy a wielkoĞcią zakáadu. W wielkich zakáadach czĊĞciej
wymienia siĊ negatywne cechy przedsiĊbiorcy. Na pewno równieĪ tutaj odgrywa znów
rolĊ róĪnica miĊdzy obrazem z perspektywy dalszej i bliskiej: oddalenie miĊdzy
pracobiorcą a jego najwyĪszym szefem, widzianym jako przedsiĊbiorca, jest w wielkich
zakáadach z reguáy wiĊksze, stosunki bardziej anonimowe niĪ w zakáadach maáych i Ğrednich.
Ten stan rzeczy skáoniá liczne wielkie zakáady do poprawy stosunków miĊdzy górą a bazą,
poprzez silniejszą decentralizacjĊ, albo Īywszą komunikacjĊ. Pewną rolĊ odgrywa przy tym
ĞwiadomoĞü, Īe równieĪ kierowanie siĊ rentownoĞcią i oszczĊdnoĞcią kosztów prowadzi do
troski o ludzi w zakáadzie. Tak wiĊc podejmowana przez wielkie zakáady próba,
poprawienia obrazu przedsiĊbiorcy z perspektywy bliskiej, nie jest báahym celem
samym dla siebie, ale czĊĞcią nowoczesnego kierowania przedsiĊbiorstwem. Fizjologia pracy,
psychologia pracy i psychologia zakáadu pracy juĪ dawno wykazaáy, Īe opáaca siĊ w
zakáadzie na róĪne sposoby braü pod uwagĊ fizyczną i psychiczną odrĊbnoĞü poszczególnych
ludzi.
W Republice Federalnej Niemiec obraz przedsiĊbiorcy z perspektywy dalszej w ostatnich
latach poprawiá siĊ, miĊdzy innymi takĪe na skutek wzrastającego dobrobytu –
przedsiĊbiorstwa i przedsiĊbiorcy od 1948 roku wnieĞli do niego istotny wkáad.
Zdecydowanie negatywny obraz przedsiĊbiorcy w wiĊkszoĞci krajów rozwijających
siĊ pozostaje w związku ze zdominowaniem ustroju spoáecznego tych krajów,
paĔstwowym systemem nakazowym, z niewielką skutecznoĞcią rzeczywistego,
twórczego ducha przedsiĊbiorczoĞci, a zamiast tego áatwoĞcią gromadzenia zysków bez
ryzyka.
Oprócz wspomnianej juĪ róĪnicy miĊdzy obrazem z perspektywy dalszej i bliskiej w
badaniach socjologicznych stwierdza siĊ jeszcze istnienie dalszych, interesujących róĪnic.
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Oprócz obrazu z perspektywy dalszej, jaki inni mają o przedsiĊbiorcy, albo którego istnienie
przedsiĊbiorca przewiduje u innych, istnieje jeszcze autoportret samego przedsiĊbiorcy oraz
domniemany autoportret, tj. obraz, jaki wedáug innych przedsiĊbiorca ma o sobie samym.
Autoportret przedsiĊbiorcy jest – co zrozumiaáe – z reguáy pozytywny. Wynika z tego
takĪe bardzo wyraĨne zadowolenie zawodowe. przeciwieĔstwie do tego przewidywany
przez przedsiĊbiorcĊ obraz jest bardziej negatywny, niĪ rzeczywisty obraz wyáaniający siĊ
z ankiet. Przewidywanie przedsiĊbiorcy co do spoáecznego szacunku dla jego dziaáalnoĞci
w ocenie opinii publicznej jest wyraĨnie pesymistyczne.
W 1983 roku 60 procent pracowników w Republice Federalnej Niemiec byáo zadowolonych
ze swego szefa (obraz z perspektywy bliskiej), tylko 19 procent irytowaáo siĊ na niego, a 15
procent nie podjĊáo siĊ Īadnej oceny. NiezaleĪnie od tego, czy ocena szefa wypadáa
pozytywnie, prawie nikt nie chciaá siĊ z nim zamieniü, ani tym bardziej lepiej poprowadziü
jego spraw.
JeĞli chodzi o obraz z perspektywy dalszej, w Republice Federalnej Niemiec od 1950 roku
przez dáugi czas stale wzrastaáa liczba tych, którzy uznawali znaczenie przedsiĊbiorcy dla
funkcjonowania procesów gospodarki rynkowej. Ostatnio, od czasu kiedy w Republice
Federalnej Niemiec dorosáa nowa generacja, która nie pamiĊta juĪ biedy czasów
powojennych, ani jej przezwyciĊĪania dziĊki gospodarce rynkowej, wyraĨnie wzrosáa
liczba tych, którzy w przedsiĊbiorcy widzą wyzyskiwacza, najbardziej wĞród ludzi
w przedziale wieku miĊdzy 16 a 29 rokiem, z wyĪszym wyksztaáceniem. Ujawnia siĊ tu
wpáyw lewicowej ideologii na wychowanie szkolne i uniwersyteckie.
Interesujący jest teĪ wynik badaĔ (1983) dotyczących wpáywu zakáadowych
ĞwiadczeĔ socjalnych na obraz przedsiĊbiorcy. Wedáug nich 64 procent pracowników w
firmach posiadających niewielkie Ğwiadczenia socjalne mimo to jest zadowolonych ze
swego szefa. W zakáadach posiadających wiele ĞwiadczeĔ socjalnych jest ich 61 procent. Te
liczby pokazują znowu negatywny wpáyw wielkiego przedsiĊbiorstwa, które z reguáy
posiada wiĊksze Ğwiadczenia socjalne. Typ idealny przedsiĊbiorcy to wprawdzie wedáug
opinii publicznej ktoĞ, kto rozdziela moĪliwie duĪo ĞwiadczeĔ socjalnych, jednak
wedáug przekonania przedsiĊbiorcy trudno pogodziü taką politykĊ z wáaĞciwą funkcją
przedsiĊbiorcy. Przy pomocy samego tylko nastawienia socjalnego i skierowania ku
wspóápracownikom Īaden przedsiĊbiorca nie potrafi sprostaü konkurencji. Zrozumiaáo tĊ
prawdĊ takĪe wielu pracowników, przede wszystkim w mniejszych przedsiĊbiorstwach.
W Stanach Zjednoczonych, gdzie wysokie pozycje "managera" i "top-managera"
są powszechnie uznane, obraz przedsiĊbiorcy z perspektywy dalszej wcale nie jest
Ğwietlany. PrzeciĊtny czáowiek ma raczej ambiwalentny stosunek do przedsiĊbiorcy i
do Īyciowo koniecznego gromadzenia kapitaáu. Twierdzi siĊ, Īe w porównaniu z
zanikiem wiarygodnoĞci, który dotknąá wszystkie instytucje, image Ğwiata biznesu
ucierpiaáo najbardziej. CzĊĞciowo odbija siĊ to na obrazie przedsiĊbiorcy i managera w nowszej
literaturze i w branĪy rozrywkowej, gdzie szablonem staá siĊ schemat pozbawionego
skrupuáów, Īądnego wáadzy, zazdrosnego i wątpliwego moralnie przedsiĊbiorcy.
Przykáadami są upowszechnione na skalĊ miĊdzynarodową seriale filmowe "Dallas" i
"Denver". Ten negatywny obraz jest ksztaátowany przede wszystkim przez lewicowych
intelektualistów, zresztą takĪe w koáach koĞcielnych, jak o tym Ğwiadczy amerykaĔski list
pasterski o gospodarce (1986). PrzeciwieĔstwem tego jest stwierdzony w USA na
podstawie licznych ankiet fakt, Īe amerykaĔska opinia publiczna, áącznie ze związkami
zawodowymi, akceptuje zysk jako konieczny element systemu gospodarki
rynkowej. PrzeciĊtny obywatel sam z siebie odnosi siĊ przychylnie do prywatnego
przedsiĊbiorcy i do zysku. Okazując sympatiĊ, rozróĪnia jednak miĊdzy maáym i wielkim
przedsiĊbiorstwem: wielkie odbiera bardziej krytycznie i z wiĊkszymi zastrzeĪeniami.
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Kiedy bada siĊ przyczyny wrogoĞci i zniesáawiania przedsiĊbiorcy, równieĪ tego, który
dziaáa w sposób odpowiedzialny spoáecznie, wtedy okazuje siĊ, Īe we wszystkich krajach
szczególną rolĊ odgrywają intelektualiĞci.
W wielu krajach nauczyciele wszystkich typów szkóá, takĪe szkóá wyĪszych, sáabo znają
ustrój gospodarczy i sposób jego funkcjonowania. PrzedsiĊbiorcĊ widzi siĊ prawie wyáącznie
zgodnie z wyobraĪeniem marksistowskim, jako wyzyskiwacza i áowcĊ zysku.
IntelektualiĞci wszystkich odcieni krytykują istniejące stosunki, niejednokrotnie nie
znając siĊ na rzeczy i nie chcąc przyjąü do wiadomoĞci rzeczowych informacji.
I tak na przykáad w amerykaĔskich colleges uĪywa siĊ przewaĪnie podrĊczników, które
w najgorszym przypadku są antykapitalistyczne, a w najlepszym – równoĞciowe i
interwencjonistyczne. NaleĪy tu wymieniü przede wszystkim podrĊcznik Paula
Samuelsona, który zostaá upowszechniony w wielu milionach egzemplarzy. Wprawdzie
nie wszystkie podrĊczniki i nie kaĪda lekcja w amerykaĔskich colleges są zabarwione
ideologicznie, niemniej punkt ciĊĪkoĞci nauczania i piĞmiennictwa spoczywa na
lewicy.
Mimo szeroko zakrojonych ataków politycznych na wolną przedsiĊbiorczoĞü,
lewicowi intelektualiĞci uzyskują jednakĪe w Stanach Zjednoczonych niewielkie
polityczne poparcie mas.
Podobne lewicowe tendencje dają siĊ zauwaĪyü takĪe w innych krajach przemysáowych.
Wspomniani intelektualiĞci okazują jedynie swą nieznajomoĞü wspóázaleĪnoĞci i
prawidáowoĞci ekonomicznych. Walczą wprawdzie przeciw zyskom przedsiĊbiorcy, ale
sami stale dąĪą do tego, aby dla swych wytworów pisarskich i artystycznych znajdowaü
najlepsze warunki zbytu. Tak duĪa liczba intelektualistów w wolnym Ğwiecie byáaby nie do
pomyĞlenia bez systemu gospodarczego, który produkuje nadwyĪkĊ, konieczną do ich
utrzymania.
Z tej analizy obrazu przedsiĊbiorcy, zawierającej wyraĨnie krytyczne, a nawet negatywne
tendencje, przedsiĊbiorcy powinni w wiĊkszym niĪ dotąd stopniu wyciągnąü naukĊ, aby
tym pozytywniej prezentowaü siĊ opinii publicznej. Powszechną wáaĞciwoĞcią
przedsiĊbiorców jest obawa przed rozgáosem. Dziaáanie typu "public-relations"5 podejmowane
przez zatrudnionych "ekspertów" są niewystarczające. PrzedsiĊbiorca musi byü gotowy,
równieĪ samemu wystąpiü przed opinią publiczną i zaangaĪowaü siĊ spoáeczno-politycznie.
WaĪna jest tu takĪe gotowoĞü przyjmowania urzĊdów honorowych na szczeblu
lokalnym, regionalnym, albo narodowym, gotowoĞü do pracy we wáasnych
organizacjach zawodowych, ale takĪe w organizacjach charytatywnych, koĞcielnych,
kulturalnych, sportowych i spoáeczno-politycznych. Sprzeciw "nie mam czasu!" w
niektórych przypadkach moĪe przekonywaü. Do zadaĔ przedsiĊbiorcy naleĪy
racjonalna organizacja dziaáaĔ w swoim przedsiĊbiorstwie. MieĞci siĊ w tym takĪe
rozsądna organizacja wáasnej pracy i potrzebnego na nią czasu. Nierzadko powodem
rzekomego braku czasu jest obserwowane czĊste rozproszenie i skáonnoĞü wielu
przedsiĊbiorców, aby troszczyü siĊ o róĪne detale, zamiast zleciü to innym. Dalszy
powód tkwi niekiedy w tym, Īe wzrost wáadzy ekonomicznej – przez gromadzenie
mandatów w radach nadzorczych – przedkáada siĊ nad zajĊcia honorowe.
PrzedsiĊbiorca ma wiele moĪliwoĞci, poprawienia wáasnego obrazu w opinii publicznej,
musi je tylko wykorzystaü.

5

kontakty publiczne (przyp. red.)
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VII. NOWOCZESNY PRZEDSIĉBIORCA:
TEORIA I PRAKTYKA JEGO DZIAàANIA
Ekonomiczne i etyczne wymogi, stawiane dziaáaniu przedsiĊbiorcy, są róĪnorodne.
PrzedsiĊbiorca powinien skutecznie prowadziü swoje przedsiĊbiorstwo, czyli powinien
zaopatrywaü rynek w ciągle nowe produkty i usáugi i to przy moĪliwie niskich cenach.
Wymaga to myĞlenia i dziaáania innowacyjnego oraz uwzglĊdniającego koszty. Do jego
dziaáania moĪna jednak równieĪ przyáoĪyü etyczne kryteria: nie chodzi tylko o iloĞü i
jakoĞü produktów, o obrót i zysk, ale takĪe o to, aby przedsiĊbiorca w dziaáaniu
kierowaá siĊ normami moralnymi. Ethos managerski oznacza wolĊ przedsiĊbiorcy
oraz podlegáego mu kierownictwa, aby prowadziü przedsiĊbiorstwo wedáug
kryteriów etycznych, czyli odniesionych do wartoĞci. Implikuje to dziaáanie
odpowiedzialne spoáecznie, aby wartoĞci etyczne tego krĊgu kulturowego, do
którego naleĪy przedsiĊbiorca, byáy przestrzegane i popierane.
Upraszczając moĪna powiedzieü, Īe przy oczekiwanym od przedsiĊbiorcy etosie,
z grubsza rzecz biorąc, chodzi o wáaĞciwą relacjĊ miĊdzy zyskiem a najszerzej rozumianym
dobrem wspólnym. Manfred Spieker stwierdza: "Dobro wspólne zaleĪy od przedsiĊbiorcy.
Nie tylko industrializacja zawdziĊcza swoje początki przedsiĊbiorcy, który wykorzystaá
dorobek poznawczy nauk przyrodniczych do wynalazków technicznych i do racjonalnego
procesu produkcji". Ze wzglĊdu na racjonalnoĞü dziaáania gospodarczego, zyski
wygospodarowane przez przedsiĊbiorstwa, są przesáanką dobra wspólnego. A oto
wáaĞciwoĞci ludzi przedsiĊbiorczych:
 zdolnoĞü i gotowoĞü przejmowania inicjatywy
 podejmowania decyzji
 brania na siebie wysiáku
 godzenia siĊ na ryzyko
 rozumienia rynków i ich rozwoju
 dąĪenia do innowacji
 kierowania ludĨmi, a szczególnie
 budzenia entuzjazmu pracowników oraz koordynowania ich pracy.

Oczekuje siĊ zdolnoĞci i gotowoĞci do spoáecznie zgodnego obchodzenia siĊ z innymi
ludĨmi: z pracownikami, klientami, dostawcami, kolegami i kontrahentami, radą
zakáadową i związkami zawodowymi.
Aby rozwinąü zdolnoĞü przedsiĊbiorcy do skutecznego kierowania swoim przedsiĊbiorstwem,
potrzeba jednak, jak to widzieliĞmy przy opisie spoáecznej gospodarki rynkowej, caáego
szeregu spoáecznych, prawnych i politycznych warunków ramowych, których jednak on
sam nie jest w stanie okreĞliü.
OczywiĞcie, w praktyce rzadko znajdujemy idealny typ przedsiĊbiorcy. MiĊdzy jego
ekonomicznymi i etycznymi zadaniami czĊsto powstają napiĊcia. PoniĪej zostaną
rozpatrzone pewne zagroĪenia dla przedsiĊbiorcy, ale i starania, aby sprostaü idealnym
wymogom.
1. Nacisk konkurencji
Gospodarka rynkowa opiera siĊ na konkurencji wytwórczej przedsiĊbiorców.
Nacisk konkurencji jest bodĨcem do coraz wyĪszej produkcyjnoĞci, do tego, aby siĊ
przebiü, pokonując konkurencjĊ. Produkcyjnie sáabsi przedsiĊbiorcy rozstają siĊ z
rynkiem, ich przedsiĊbiorstwa bankrutują. Nic wiĊc dziwnego, Īe wielu
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przedsiĊbiorców stara siĊ manipulowaü strukturami rynkowymi. I tak przedsiĊbiorcy próbują
nie tylko poprawiü swoje osiągniĊcia produkcyjne, ale odkrywają teĪ strategie, które mają
chroniü przed ryzykiem bankructwa. Chodzi o utrzymywanie w tajemnicy metod
produkcyjnych, patenty, mądre róĪnicowanie asortymentu produkcji, reklama. Te metody
mogą uchodziü za etycznie do przyjĊcia. Nierzadko jednak próbuje siĊ takĪe, poprzez
umowy miĊdzy konkurentami, utrzymywaü ceny ponad wáaĞciwym poziomem
konkurencji. Skáaniają siĊ ku temu zwáaszcza dostawcy tak zwanych homogenicznych
dóbr masowych, takich jak cement, cegáa, Īwir, wĊgiel, stal.
Istnieją wiĊc liczne rynki, na których panuje tylko niedoskonaáa konkurencja. Jednak
nowoczesny rozwój w kierunku coraz bardziej zróĪnicowanych produktów i usáug dzieli
coraz bardziej rynki, utrudniając przez to manipulowanie konkurencją.
Wszystkie zachowania naruszające reguáy konkurencji są w zasadzie wątpliwe. Niemniej
pokusa takich wypaczonych zachowaĔ jest wielka. Röpke powiedziaá kiedyĞ:
"Gospodarka rynkowa bĊdzie moralnym szkodnikiem, jeĞli licznym pokusom, na które
moĪe byü wystawiony przedsiĊbiorca, nie bĊdzie przeciwdziaáaá odpowiedni porządek
prawny i ustawodawstwo": ustawy przeciwko ograniczeniom konkurencji (prawo kartelowe,
kontrola fuzji, ustawy anty-trustowe), prawo pracy, prawo socjalne. PaĔstwo jest tu
powoáane do zagwarantowania zgodnych z systemem warunków ramowych, wymuszających
sprawiedliwe dziaáanie rynkowe przedsiĊbiorcy. RównieĪ zasada pacta sunt servanda6 naleĪy do
przesáanek umoĪliwiających funkcjonowanie gospodarki rynkowej. Jednak regulacje
paĔstwowe muszą byü dostosowane do danego systemu, tzn. nie mogą zakáócaü
konkurencji. W tym sensie naleĪy teĪ rozumieü powiedzenie sáawnego katolickiego
przedstawiciela nauk spoáecznych Oswalda von Nell-Breuninga, Īe ten system
ekonomiczny jest najlepszy, który wymaga najmniej wysiáku moralnego.
JuĪ Schumpeter zwróciá uwagĊ na fakt, Īe kaĪdy przedsiĊbiorca stara siĊ zepchnąü swego
konkurenta z rynku, szkodząc w ten sposób systemowi rynkowemu, którego efektywnoĞü
zaleĪy od wieloĞci konkurentów. Jednak Schumpeter wskazuje równieĪ na to, Īe
niedoskonaáa konkurencja moĪe niekiedy w istotny sposób przyczyniaü siĊ do rozwoju
gospodarczego. CzĊsto twierdzi siĊ, Īe przedsiĊbiorcy unikali konkurencji i dziĊki
opanowaniu rynków próbowali uzyskiwaü niesprawiedliwe zyski monopolowe. Wprawdzie w
niektórych przypadkach przejĞciowo moĪe siĊ to zdarzaü, niemniej prawdą jest, Īe w
rzeczywistoĞci uchybienia przeciw konkurencji nie są reguáą. Raczej ogromna
wiĊkszoĞü przedsiĊbiorców codziennie staje do konkurencji. Tylko w ten sposób moĪliwe
byáy wielkie osiągniĊcia gospodarki rynkowej w licznych krajach Zachodu.
2. Pokusa sterowania
Nakazowe systemy gospodarcze to takie systemy, w których paĔstwo bezpoĞrednio wtrąca
siĊ do procesu gospodarczego i kieruje nim. MoĪe siĊ to dokonywaü na róĪne sposoby:


paĔstwowe stanowienie cen zamiast cen rynkowych



przydziaá surowców lub dóbr importowanych



ustalanie wysokoĞci páac



koncesje na okreĞlone produkty



zezwolenia na otwieranie zakáadów.

Wszystkie te Ğrodki sterujące osáabiają wolną konkurencjĊ i faworyzują tych, którzy
korzystają z poparcia paĔstwowego. PoniewaĪ wyeliminowano ryzykowną
6

Umów naleĪy dotrzymywaü (przyp. red.).

28

konkurencjĊ, ci, którzy korzystają z takiego nakazowego systemu, mogą oczekiwaü áatwych
zysków bez wysiáków ekonomicznych. System ten stanowi przeszkodĊ dla wzrostu
gospodarczego, jest jednak dla wielu przedsiĊbiorców wielką pokusą. Jedynym tego
wytáumaczeniem moĪe byü fakt, Īe przede wszystkim w wielu krajach rozwijających siĊ
tak zwani przedsiĊbiorcy, którzy wáaĞciwie w ogóle niezaslugują na to okreĞlenie, nie
sprzeciwiają siĊ paĔstwowemu sterowaniu. Widaü z tego , Īe ustanowienie porządku
rynkowego jest w pierwszym rzĊdzie zadaniem politycznym. Dalekowzroczni,
mądrzy i odpowiedzialni przedsiĊbiorcy popierają takie wysiáki polityczne, jak to miaáo
miejsce w wielu krajach Europy po ostatniej wojnie Ğwiatowej.
3. Szara sfera gospodarki
Prawie we wszystkich krajach spotyka siĊ w róĪnym nasileniu tak zwane szare sfery
gospodarki, nazywane równieĪ czarnorynkowymi. Są to dziaáania gospodarcze
przebiegające poza porządkiem prawnym danego kraju. Powodem podejmowania takich
dziaáaĔ jest prawie zawsze przesadnie wysokie obciąĪenie podatkowe zysków, które karze
prywatną inicjatywĊ, zamiast ją nagradzaü. Jednak równieĪ nadmiar przepisów
biurokratycznych moĪe paraliĪowaü inicjatywĊ prywatną, która wówczas szuka sobie wentylu
w szarej sferze gospodarki. Tym bardziej dotyczy to, oczywiĞcie, gospodarek
zorganizowanych na modáĊ merkantylistyczno-nakazową. Istnienie szarej sfery
gospodarki wskazuje zawsze na obecnoĞü duĪego potencjaáu twórczych inicjatyw w zakresie
przedsiĊbiorczoĞci, niewykorzystanego przez gospodarkĊ oficjalną. Interesującym
przykáadem jest szara sfera gospodarki w Peru. Hernando de Soto dokáadnie opisaá ją w
swojej powszechnie znanej – przede wszystkim w Ameryce áaciĔskiej – ksiąĪce "El
otro sendero". Ta nieformalna gospodarka jest spontaniczną i twórczą odpowiedzią ludu na
niemoĪnoĞü paĔstwowej polityki gospodarczej, zorganizowanej w sposób merkantylistycznonakazowy. Koszty prawnej, biurokratycznej procedury dla uzyskania zezwolenia na otwarcie
maáego tylko zakáadu, przekraczają moĪliwoĞci normalnego obywatela, posiadającego
skromne Ğrodki. W pewnym podanym przykáadzie z roku 1983 procedura uzyskiwania
zezwolenia trwaáa 289 dni; koszty wynosiáy 32 miesiĊczne páace minimalne.
Jeszcze wiĊkszych staraĔ wymagaáo wejĞcie na legalnej drodze w posiadanie domu.
Aby otrzymaü od paĔstwa parcelĊ na budowĊ domu, pewna grupa rodzin o niskich
dochodach byáa zmuszona poĞwiĊciü prawie siedem lat dla uporania siĊ z
wszystkimi instancjami ministerialnymi i komunalnymi. Tylko dla uzyskania
zezwolenia na otwarcie zwykáego kiosku ulicznego potrzeba 34 dni staraĔ u
odpowiednich biurokratów.
De Soto pokazaá w swojej ksiąĪce, Īe w czasie trwania jego badaĔ (1983) Peru de facto
wcale nie miaáo gospodarki rynkowej. Dopiero nielegalna samopomoc ludnoĞci przy
pomocy czarnego rynku rozwinĊáa zarodki gospodarki rynkowej. De Soto nazywa oficjalną
gospodarkĊ "merkantylizmem" i chce przez to powiedzieü, Īe paĔstwo káadzie wiĊkszy
nacisk na to, aby podzieliü bogactwo narodowe z korzyĞcią dla pewnej, ĞciĞle z paĔstwem
powiązanej, uprzywilejowanej "elity", niĪ na tworzenie nowego bogactwa: jednostronny
podziaá zamiast wzrostu. Codziennie wydaje siĊ prawie 70 nowych zarządzeĔ. Liczba
przepisów i zarządzeĔ gospodarczych wynosi podobno áącznie ponad póá miliona, z czego
zaledwie jeden procent zostaá ustanowiony przez parlament, reszta – przez organa
wykonawcze.
Czarny rynek jest odpowiedzią szerokich rzesz na ten nieefektywny i niesprawiedliwy
system. Ludzie gwiĪdĪą na legalnoĞü. Wychodzą na ulice i sprzedają, co siĊ da,
otwierają sklepy, budują domy na niewykorzystanych parcelach.
De Soto nie idealizuje nieformalnego rynku. Przeciwnie: pokazuje sáaboĞci i
niebezpieczeĔstwa takiej nielegalnej gospodarki, która nie moĪe planowaü na przyszáoĞü i
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której brakuje ochrony prawnej. Przedstawiony proces rozpocząá siĊ wówczas, kiedy po 1940
roku coraz wiĊcej ludnoĞci wiejskiej zaczĊáo napáywaü do miast, nie znajdowaáo tam jednak
ani mieszkania, ani pracy. W 1940 roku mieszkaáo w Limie 9 procent ludnoĞci
peruwiaĔskiej, a w 1981 roku – 26 procent. Przybysze szybko zrozumieli, Īe tylko na
páaszczyĨnie nielegalnoĞci mają jakąĞ szansĊ Īycia, handlowania (trade), produkowania,
transportowania, konsumowania. Ta nielegalnoĞü nie byáa przestĊpstwem. Byáa aktem
samopomocy dla osiągniĊcia legalnych celów: budowy mieszkaĔ, Ğwiadczenia usáug
lub rozwiniĊcia interesu. Peru staáo siĊ krajem, w którym 48 procent czynnej
gospodarczo ludnoĞci i 61 procent godzin pracy w nieformalnym obszarze czarnorynkowym
wytwarza 39 procent produktu spoáecznego brutto. W bardzo szczegóáowym studium de Soto
opisuje powstanie i funkcjonowanie nieformalnego rynku mieszkaniowego,
nieformalnego handlu i nieformalnego systemu transportu. W L i mi e w 1 9 8 2 r o k u 4 3
p r o c e n t m i e s z k a Ĕ z n a j d o w a á o s i Ċ w nieformalnych osiedlach. RównieĪ sprzedawcy
uliczni peánią znaczną rolĊ ekonomiczną: w 1986 roku byáo ich w Limie 91.455, wiĊkszoĞü
– nielegalnych. W transporcie w 1984 roku w Limie 91 procent pojazdów przeznaczonych do
transportu masowego, uĪytkowano nielegalnie.
Co to wszystko ma wspólnego z naszym tematem: przedsiĊbiorca? Samopomoc
spoáeczeĔstwa uciskanego przez biurokracjĊ pokazuje, Īe rezerwy siá twórczych są wielkie.
Aby rozwijaü produktywną dziaáalnoĞü gospodarczą, jak to ma miejsce w Peru, potrzeba
odwagi, gotowoĞci do ryzyka, inicjatywy i pomysáowoĞci. Chodzi tu o siáy
przedsiĊbiorczoĞci. Taki nielegalny system zastĊpczy nie jest jednak ani idealny, ani
poĪądany. Jego wydajnoĞü i jego zdolnoĞü wykorzystania postĊpu t e c h n i c z n e g o j e s t
m n i e j s z a , n i Ī m o g á o b y t o m i e ü m i e j s c e w uporządkowanych, legalnych warunkach.
WaĪniejszym argumentem przeciw temu systemowi jest brak pewnego ogólnego
bezpieczeĔstwa prawnego, bĊdącego cechą charakterystyczną uporządkowanego,
stabilnego paĔstwa i przesáanką sprawnej gospodarki rynkowej.
Peru nie jest przykáadem godnym naĞladowania. Pokazuje jednak, jakie siáy przedsiĊbiorczoĞci
mogą zostaü zmobilizowane w uporządkowanej gospodarce rynkowej.
Jest .to teĪ doĞwiadczenie dodające odwagi mieszkaĔcom Europy Wschodniej, którzy
zdecydowali siĊ zamiast dotychczasowej centralnie sterowanej gospodarki planowej
zaprowadziü wolnoĞciowy porządek gospodarczy sterowany cenami rynkowymi.
4. Problemy ekologiczne
Nieograniczone wykorzystanie otoczenia w charakterze wysypiska i jako czynnika produkcji
jeszcze przed paru laty wydawaáo siĊ moĪliwe, a nawet oczywiste. Beztrosko
wydmuchiwano w powietrze odpady gazowe (dymy i spaliny samochodowe), do rzek i
mórz wpuszczano brudną, ocieploną i zatrutą wodĊ, gromadzono ogromne haády odpadów,
czĊsto z substancjami trującymi. W pewnej chwili dostrzeĪono ograniczoną
wydolnoĞü Ğrodowiska: równieĪ tutaj obowiązuje gospodarcze prawo rzadkoĞci. CzĊsto
stawia siĊ przedsiĊbiorcom zarzut, jakoby nie mieli zrozumienia dla problemów
Ğrodowiska, jakoby oni wáaĞnie byli tu grzesznikami.
Taki sąd nie ocenia jednak naleĪycie sytuacji: dopóki moĪliwe jest bezpáatne
wykorzystanie Ğrodowiska, dopóty z myĞlenia w kategoriach konkurencji wynika
niepohamowane wykorzystanie Ğrodowiska oraz rezygnacja z kosztownych Ğrodków jego
ochrony. OczywiĞcie, liczni przedsiĊbiorcy zrozumieli juĪ, Īe konstruktywna polityka
ekologiczna naleĪy takĪe do ich zadaĔ spoáeczno-politycznych. Widaü to zarówno na
przykáadzie drogich nierzadko jednostkowych przedsiĊwziĊü wielu przedsiĊbiorstw, jak
równieĪ przede wszystkim w tym, Īe przedsiĊbiorcy i ich związki popierają wysiáki paĔstwa,
dotyczące wprowadzenia technik sprzyjających Ğrodowisku. System gospodarki rynkowej
jest zdolny poprzez wáaĞciwe, zgodne z rynkiem regulacje prawne rozwiązywaü problemy
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ekologiczne. Skoro bowiem nie da siĊ juĪ bez ponoszenia kosztów wykorzystaü Ğrodowiska,
moĪna przy pomocy cen kierowaü jego obciąĪeniem. Trzeba jednak wiedzieü, Īe równieĪ
spoáeczeĔstwo rzeczywiĞcie musi byü gotowe do rozwiązywania tych problemów. W
praktyce znaczy to, Īe trzeba zaakceptowaü wyĪsze ceny na wiele produktów oraz
zrezygnowaü z wielu produktów (opakowania, gaz napĊdowy) i udogodnieĔ (butelki
jednorazowego uĪytku).
W tym momencie powstaje czĊsto dla odpowiedzialnego przedsiĊbiorcy trudny problem, który
zazwyczaj daje siĊ rozwiązaü tylko przy pomocy prawnych warunków ramowych.
5. Kierowanie ludĨmi
Klasycznymi funkcjami przedsiĊbiorcy są: optymalne kojarzenie ze sobą czynników
produkcji dla stworzenia rentownego zakáadu, kontrola kosztów oraz poszukiwanie
innowacji. DziĞ dochodzi jednak do tego waĪne zadanie, a mianowicie – kierowanie
ludĨmi. Nie jest to tylko wyzwanie humanistyczne, okreĞlone juĪ przed laty hasáem
"czáowiek w zakáadzie pracy", ale – jak nie od dziĞ wiadomo – takĪe waĪne zadanie
gospodarcze.
Kierowanie przedsiĊbiorstwem to w duĪej czĊĞci takĪe kierowanie ludĨmi, wyraĪające
siĊ pewnym stylem. Ten styl kierowania powinien preferowaü wydajnoĞü. Udaje siĊ to
jednak jedynie wówczas, jeĞli zostanie uwzglĊdnione poczucie wáasnej wartoĞci ludzi
pracujących w przedsiĊbiorstwie. Ludzie nie są maszynami, ani martwymi figurami
szachowymi. Dlatego rozpowszechniony do niedawna autorytarny styl kierowania znajduje
coraz mniej zwolenników, nawet jeĞli nie da siĊ zrezygnowaü z poleceĔ (rozstrzygniĊü) i
posáuszeĔstwa (wykonywania). Wyáącznie autorytarne zachowanie czĊsto wáaĞnie nie
prowadzi do poĪądanych dokonaĔ. Dlatego od niedawna dąĪy siĊ do kooperatywnego stylu
kierowania:
Obok kompetencji rzeczowej przedsiĊbiorca musi umieü komunikowaü siĊ z ludĨmi. Z
etycznego punktu widzenia kooperatywny styl kierowania wychodzi od tego, Īe
wspóápracownik w zakáadzie pracy traktowany jest jak czáowiek, dziĊki czemu ma
poczucie przynaleĪnoĞci do zakáadu i wspóáodpowiedzialnoĞci. WaĪne, aby
przedsiĊbiorca zyskaá zaufanie swoich wspóápracowników. Oznacza to:


nigdy nie obiecywaü tego, czego nie da siĊ dotrzymaü,



stale dotrzymywaü tego, co obiecano,



raczej milczeü, niĪ twierdziü nieprawdĊ.

Do takiego myĞlenia w kategoriach kooperatywnych prowadziáy najpierw nie tyle
rozwaĪania etyczne, ile wzglĊdy rentownoĞci i oszczĊdnoĞci kosztów. Okazaáo siĊ
mianowicie, Īe opáaca siĊ w zakáadzie pracy uwzglĊdniaü fizyczną i psychiczną
odrĊbnoĞü czáowieka. Mądry i odpowiedzialny przedsiĊbiorca wie, Īe jego sukces
gospodarczy zaleĪy nie tylko od maszyn, ale przede wszystkim od ludzi, którzy wspóápracują
ze sobą w przedsiĊbiorstwie. Nie powinno siĊ tego myliü z sentymentalną postawą socjalną
przedsiĊbiorcy. ĩaden bowiem przedsiĊbiorca nie potrafi siĊ ostaü wobec konkurencji
wyáącznie przy pomocy nastawienia socjalnego i ukierunkowania ku wspóápracownikom. To,
co siĊ przez to rozumie, charakteryzują we wspóáczesnym przedsiĊbiorstwie hasáa:


Informacja i motywacja wspóápracowników,



komunikacja w obrĊbie poszczególnych szczebli kierowniczych i miĊdzy nimi,



delegowanie odpowiedzialnoĞci,
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popieranie pracy zespoáowej,



humanizacja i zmiennoĞü miejsc pracy, a takĪe



wyksztaácenie i dalsze ksztaácenie wspóápracowników.

Nowoczesne kierowanie przedsiĊbiorstwem zakáada wspóámyĞlenie kierowanych. Hans
Martin Schleyer, swego czasu przewodniczący niemieckich przedsiĊbiorców,
powiedziaá kiedyĞ: "W procesie spoáecznym, który nazywamy kierowaniem, impuls
decyzji okreĞlający kierunek nie moĪe juĪ wyáącznie i jednostronnie przechodziü z góry na
dóá. OczywiĞcie, pierwszeĔstwo musi pozostaü w tym miejscu, skąd wyszáa inicjatywa. Ale
przy takim pierwszeĔstwie kierowani nie powinni pozostaü bierni. PoĪądany jest ich udziaá w
procesie, prowadzącym do podjĊcia decyzji."
Mimo iĪ niewątpliwie spoáeczno-etyczne zachowanie siĊ przedsiĊbiorcy jest w
przedsiĊbiorstwie poĪądane, a nawet popierane, to i tak pojawiają siĊ obiektywne
przeszkody, które uniemoĪliwiają uwzglĊdnianie w kaĪdym przypadku potrzeb
czáowieka. Stoją temu na przeszkodzie koniecznoĞü stanowienia o czymĞ z zewnątrz
oraz technicznego urzeczowienia zakáadu pracy. Mimo najlepszej woli przedsiĊbiorca
czĊsto nie moĪe zrezygnowaü z racjonalizacji i mechanizacji – w interesie swej zdolnoĞci
konkurencyjnej. O szczegóáach musi tu kaĪdorazowo rozstrzygaü przedsiĊbiorca
wedáug swego sumienia.
Odpowiedzialne kierowanie ludĨmi nie jest áatwe. Niemniej jest ono konieczne w interesie
przedsiĊbiorcy i jego wspóápracowników. Dziaáanie etyczne moĪe – wedáug Maxa
Webera – mieü charakter etyki usposobienia lub etyki odpowiedzialnoĞci.
Zgodnie z etyką odpowiedzialnoĞci dziaáa ten przedsiĊbiorca, który wie, Īe odpowiada za
dające siĊ przewidzieü skutki swego dziaáania.
Niedawno Związek PrzedsiĊbiorców Katolickich (BKU) opublikowaá podstawowe
przemyĞlenia dotyczące zadaĔ ksztaátowania nowoczesnego Ğwiata pracy przez
przedsiĊbiorcĊ. NaleĪą do nich wszystkie wysiáki i procesy takiego ksztaátowania
ludzkiej pracy, aby godnoĞü i rozwój osoby pozostawaáy w harmonii z celami rodziny,
przedsiĊbiorstwa i paĔstwa. UnowoczeĞnienia w gospodarce, technice i spoáeczeĔstwie
stwarzają ku temu nowe moĪliwoĞci. Otwierają szanse, aby lepiej niĪ dotąd odpowiedzieü na
zmiany postaw i sáuszne Īyczenia wielu ludzi.
ZróĪnicowanie i zmiennoĞü stanowią waĪne ku temu przesáanki. Odwrót od
kolektywistycznych, jednolitych regulacji i zwrot ku wiĊkszej samodzielnoĞci i
moĪliwoĞci wspólksztaltowania przez jednostkĊ i maáe grupy odpowiadają zasadzie
pomocniczoĞci Katolickiej Nauki Spoáecznej. Oznacza to jednoczeĞnie pewien postĊp w
rozwoju spoáecznej gospodarki rynkowej: PomocniczoĞü tworzy podstawĊ dla wiĊkszej
wolnoĞci i odpowiedzialnoĞci.
6. Kultura przedsiĊbiorstwa
W Ameryce Póánocnej i Europie od paru lat coraz bardziej w teorii i praktyce
dyskutuje siĊ temat: kultura przedsiĊbiorstwa. Pod tym nieco mglistym pojĊciem rozumie siĊ
wprawdzie róĪne rzeczy, punktem wyjĞcia jest jednak staáe wyobraĪenie pewnego Ğwiata
kultury jako ludzkiego Ğwiata. Dlatego na róĪne sposoby próbuje siĊ tak zmieniü
rzeczywistoĞü danego przedsiĊbiorstwa, aby w miejsce procesów czysto mechanistycznoracjonalnych powstawaáo w nim wiĊcej humanitaryzmu.
W Europie wyraĪenie "Kultura przedsiĊbiorstwa" nie wszĊdzie znajduje zrozumie nie,
gdyĪ przyzwyczajono siĊ rozróĪniaü miĊ dzy duchowo-artystycznie okreĞloną
kulturą, a naukowo-techniczną cywilizacją. Przy pomocy pojĊcia kultura przedsiĊbiorstwa
próbuje siĊ mocniej podkreĞlaü refleksjĊ etyczną i sposób zachowania w
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przedsiĊbiorstwie. Dla Petera Druckera (Die Chance des Unternehmers, Düsseldorf
1987) kultura przedsiĊbiorstwa, jeĞli tylko jest oparta na prawdziwej wizji wartoĞci, jest
Ğrodkiem legitymacji wáadzy przedsiĊbiorcy.
Wiele z tego, co powiedziano juĪ wczeĞniej o spoáeczno-etycznej odpowiedzialnoĞci
przedsiĊbiorcy, odnajduje siĊ w pojĊciu zbiorczym "kultura przedsiĊbiorstwa". Nie
moĪna wszakĪe nie dostrzegaü, Īe okreĞlenia "kultura przedsiĊbiorstwa" nierzadko
siĊ naduĪywa, wykorzystując je jako fasadĊ socjalnego obrazu przedsiĊbiorcy bez
konsekwencji dla rzeczywistego kierowania przedsiĊbiorstwem. Niemniej nasilenie siĊ dyskusji
wokóá "kultury przedsiĊbiorstwa" zasadniczo noleĪy oceniü pozytywnie, jako dalszą próbĊ
humanizacji nowoczesnego kierowania przedsiĊbiorstwem. Rodzi siĊ pytanie, jaką
pozycjĊ w kierowaniu przedsiĊbiorstwem zdobĊdą te wartoĞci i umiejĊtnoĞci, którymi siĊ
Īyje i przekazuje innym. Przekaz sensu winien umocniü w przedsiĊbiorstwie
poczucie "my". Miernikiem stopnia kultury przedsiĊbiorstwa jest takĪe traktowanie
emerytów i osób wymagających opieki socjalnej, a takĪe sposób, w jaki rozstaje siĊ
ono ze wspóápracownikami, jak równieĪ odpowiadający godnoĞci czáowieka styl
rozwiązywania konfliktów.
"Corporate Identity" nie jest jeszcze wcale kulturą przedsiĊbiorstwa, jak siĊ to zwykle w
praktyce rozumie, nawet jeĞli potrafi nadaü przedsiĊbiorstwu charakterystyczne
znamiĊ przez design 7 oraz odpowiedni styl komunikacji. "Corporate Identity" nie potrafi
dokonaü tego, co rozstrzygające dla kultury przedsiĊbiorstwa: nie potrafi przekazaü
sensu, czego teĪ zresztą nie chce czyniü.
Cechą charakterystyczną kultury przedsiĊbiorstwa w jego odniesieniach zewnĊtrznych jest
to, jak przezwyciĊĪa ono spory spoáeczne. Przykáadami są spory o pokarm dla
niemowląt (Nestle), albo o azbest (Eternit), ale takĪe problemy ekologii. Znany
szwajcarski specjalista z zakresu ekonomiki przedsiĊbiorstwa, Hans Ulrich, wymaga
"dobrowolnego ograniczenia realizacji egoistycznych celów na rzecz dobra ogólnego".
W konkretnych przypadkach problematyczne moĪe byü dostosowanie siĊ do tego wymogu.
Sáusznie wskazuje on jednak na koniecznoĞü tego, aby przejmowanie odpowiedzialnoĞci
spoáecznej byáo brane pod uwagĊ przez kierownictwo przedsiĊbiorstwa.
Warto w tym miejscu krótko przedstawiü dwie publikacje – Corporate Ethics: A Prime
Business Asset oraz Successful American Companies (In Search of Excellence) – jako
amerykaĔskie próby praktykowania kultury przedsiĊbiorstwa.
Corporate Ethics
W lutym 1988 organizacja amerykaĔskich (USA) przedsiĊbiorców, "The BusinessRoundtable", opublikowaáa sprawozdanie o "Policy and Practice in Company Conduct"
pod tytuáem "Corporate Ethics: A Prima Business Asset". Przedstawiono ujĊcie 100 spóáek.
Badania pokazują, Īe liczne znaczące przedsiĊbiorstwa USA juĪ od dawna uznają wartoĞü
"ethical behayior" 8. "Godes of ethics (or conduct)" 9 są szeroko rozpowszechnione.
Ale dopiero od niedawna problemy etyczne i moĪliwoĞci ich rozwiązania bywają coraz
czĊĞciej dyskutowane, takĪe przez kierownictwo. Poza tym coraz energiczniej próbuje siĊ
stworzyü w przedsiĊbiorstwach organizacyjne i strukturalne przesáanki "for ethics policy
and to ensure ethical action" 10. Okazaáo siĊ, Īe dla przeprowadzenia w
przedsiĊbiorstwie pewnej "ethic policy" decydującą rolĊ odgrywa kierownictwo
przedsiĊbiorstwa. Kierownik przedsiĊbiorstwa musi wyraĨnie opowiedzieü siĊ za "ethical
conduct" i sam dawaü dobry przykáad. RóĪnymi drogami ogáasza siĊ w przedsiĊbiorstwie tĊ
7
8
9
10

Znak graficzny (przyp. red.).
PostĊpowanie etyczne (przyp. red.).
Zasady etyki (lub prowadzenie) (przyp. red.).
Dla etycznej taktyki i zapewnienia etycznego dziaáania (przyp. red.).
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politykĊ: przez dyrektywy, "policy statements"11, gazety zakáadowe oraz przez dziaáanie
praktyczne. Przykáad zaprezentowanych przedsiĊbiorców ukazaá absurdalnoĞü mitu o
nieprzezwyciĊĪalnym przeciwieĔstwie miĊdzy etyką a zyskiem. Są oni przekonani o tym, Īe
nie ma konfliktu miĊdzy zachowaniem etycznym, a moĪliwym do zaakceptowania zyskiem.
Coraz bardziej roĞnie teĪ przekonanie, Īe w czasach wzmoĪonej konkurencji wiarygodna
kultura przedsiĊbiorstwa, bazująca na zachowaniu etycznym, jest waĪną przesáanką
przetrwania przedsiĊbiorstwa i jego dochodowoĞci.
Schmölders juĪ wczeĞniej wskazywaá, Īe w póánocno- amerykaĔskich przedsiĊbiorstwach
ujawnia siĊ wyraĨna tendencja do poprawy "quality of life"12. Konkretne Ğrodki, takie jak np.
"Corporate Social responsibility"13 mają Ğwiadczyü, Īe przedsiĊbiorstwa są w peáni Ğwiadome
swej odpowiedzialnoĞci spoáeczno-politycznej.
Sprawozdanie dotyczące "Corporate Ethics" stwierdza, Īe wiĊkszoĞü przedsiĊbiorstw
swoje zasady zachowania etycznego dla caáej organizacji okreĞla w formie pisemnego
dokumentu. Wprawdzie takie "Codes of Conduct" róĪnią siĊ zaleĪnie od branĪy, niemniej
prawie we wszystkich przypadkach opracowuje siĊ nastĊpujące problemy:


przyzwoitoĞü (Honesty) i wiernoĞü prawu,



bezpieczeĔstwo uĪytkowania i jakoĞü produktów,



bezpieczeĔstwo i higiena w miejscu pracy,



konflikty interesów i ich rozwiązywanie,



praktyki zawierania umów o pracĊ,



uczciwoĞü praktyk sprzedaĪy,



stosunki z dostawcami,



zawieranie umów,



kalkulacja cen oraz informacje wewnĊtrzne przy handlu papierami wartoĞciowymi,



przekupstwo przy zabiegach o zdobywanie zamówieĔ oraz informacji,



ochrona Ğrodowiska.

Dla realizacji zasad etycznych szczególne znaczenie ma otwarta komunikacja w
przedsiĊbiorstwie. Zasady te udaje siĊ zrealizowaü tylko w atmosferze wzajemnego
zaufania. Skutkiem przekroczenia zasad etycznych winna byü ewentualna dyskretna kara.
Celem nie jest jednak wychowywanie przez karĊ, ale przez przykáad i pochwaáĊ.
W 1987 roku Boenig na nowo sformuáowaá swój "Business Conduct Guidelines".
Towarzystwo miaáo tradycjĊ "of Strong Commitment to Ethical Management"14. Siáy
kierownicze podjĊáy pewną inicjatywĊ, w której rozwinĊáy efektywny program etyczny.
Sprawdziá siĊ on w ciĊĪkich sytuacjach towarzystwa. Na "Top-Management"
spoczywa troska, aby takĪe kierownicy dziaáów oraz wywodzące siĊ od nich spóáki
popierali program "ethical conduct".

11
12
13
14

Wypowiedzi dyplomatyczne (przyp. red.).
JakoĞü Īycia (przyp. red.).
OdpowiedzialnoĞü socjalna (przyp. red.).
ĝcisáy związek z zarządzaniem etycznym (przyp. red.).
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Firma General Mills jest przekonana o zasadniczym znaczeniu dobrej obsáugi
konsumentów. Zastosowanie przez tĊ firmĊ zasad etycznych oraz akceptacja
konsumentów wcale nie są, wedáug niej sprzeczne – to tylko dwie strony medalu.
Hewlett Packard (HP) przywiązuje szczególną wagĊ do zachowania etycznego swoich
wspóápracowników. Charakterystyczna jest wypowiedĨ pewnego urzĊdnika 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 wartoĞü i standard etyczny w
przedsiĊbiorstwie pozostaáy Īywotne, trzeba je ciągle od nowa przypominaü w
przemówieniach, rozmowach, informacjach dla pracowników.
Pewna spóáka, Norton, od 1976 roku ma "Ethics Committee of the Board of Directors".
Ten "Committee" ma Ğwiadczyü, Īe "Code of Conduct" traktowany jest powaĪnie.
Wspiera on "management" w trudnych przypadkach i gwarantuje obiektywizm w
kwestiach spornych. Pewien przewodniczący zauwaĪyá: "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 parĊ przykáadów nie opisuje wprawdzie kultury przedsiĊbiorstwa w najszerszym
sensie. Niemniej w sposób przekonujący wskazują one na powaĪne wysiáki wielkich
przedsiĊbiorstw, aby w kierowaniu przedsiĊbiorstwem realizowaü zasady etyczne.
Successful American Companies
Peters i Waterman w swoim bestsellerze "In Search of Excellence" badali, jakie są
przesáanki sukcesu wielkich przedsiĊbiorstw. Doszli do wniosku, Īe ma nim byü optymalne
wspóádziaáanie siedmiu zmiennych, mianowicie:


struktura organizacyjna



strategia



wspóápracownicy



styl kierowania



systemy i procesy



wspólne przekonania o wartoĞciach (kultura),



szczególne "Know how"17.

Przedstawili to w schemacie, w którego Ğrodku znajduje siĊ "Shared Values"18.

15

"Nie jest áatwo wylecieü z HP, ale wylecisz zanim siĊ obejrzysz, jeĞli idzie o postawy etyczne" (przyp.

red.).
16

"Zarządzający powinni uĪywaü platformy zarządu jako rodzaj miecza Demolesa, wiszącego nad
dziaáającymi przez caáy czas, gotowego do osądzenia w wybranym momencie " (przyp. red.).
17
Wiedzieü jak (przyp. red.).
18
"Podziaá wartoĞci" (przyp. red.).
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Dla naszego tematu waĪne jest centralne znaczenie, jakie przypisano "shared values".
Nie jest to nic innego jak rdzeĔ kultury przedsiĊbiorstwa. Ciągle od nowa podkreĞla siĊ jej
znaczenie w licznych opracowaniach cząstkowych. Stosunek kierownictwa
przedsiĊbiorstwa do pracowników o d g r y w a p r z y t y m s z c z e g ól ną r o l Ċ . W dobrze
p r o s p e r u ją c y c h przedsiĊbiorstwach pracowników traktuje siĊ jak dorosáych i
sáucha siĊ ich zdania. Twórczym pracownikom pozostawia siĊ wiele swobody
dziaáania dla rozwoju wáasnych pomysáów. Brzmi to wprawdzie doĞü prosto, nie jest
jednak bez znaczenia we wspóádziaáaniu z pozostaáymi szeĞcioma czynnikami.
Dobre kierowanie ludĨmi jest wprawdzie koniecznym, ale nie zawsze
wystarczającym warunkiem dla dobrego prosperowania przedsiĊbiorstwa. Niemniej:
"Shared Values", pewna przekonująca kultura przedsiĊbiorstwa jest niezbĊdna dla
dáugotrwaáego sukcesu nowoczesnego przedsiĊbiorstwa.
Podsumowując moĪna stwierdziü, Īe sukces gospodarczy i etyka nie są ze sobą
sprzeczne, ale raczej wzajemnie siĊ warunkują. Ukierunkowana moralnie inicjatywa
przedsiĊbiorcy, który Ğwiadomie i z przekonania chce w n i e Ğ ü p e w i e n w k á a d d o
d o b r a w s p ó l n e g o , mu s i w y p r z e d z a ü reglamentacje paĔstwowe. Etyka polega na
dobrowolnoĞci, a nie na przymusie.
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UWAGA KOēCOWA
Rewolucyjne zdarzenia w Europie Wschodniej od koĔca 1989 roku kaĪą stwierdziü, Īe
wolnoĞü gospodarcza i polityczna wzajemnie siĊ warunkują. Wolni przedsiĊbiorcy i
przedsiĊbiorstwa, a wiĊc wolnoĞü zarobkowania w najszerszym sensie, niezbywalnie naleĪą do
demokracji. PrzedsiĊbiorcy nie są jakąĞ uprzywilejowaną kastą, ale waĪnym elementem
wolnego spoáeczeĔstwa. WyraĨne stwierdzenie tego naleĪaáo do zadaĔ tej ksiąĪki.

AUTOR:
Peter H. Werhahn, doktor nauk politycznych, doktor honoris causa, ekonomista,
urodzony w roku 1913, po studiach podjąá pracĊ w rodzinnym przedsiĊbiorstwie.
Byá czáonkiem zarządu, przewodniczącym rady nadzorczej i jej czáonkiem w licznych
przedsiĊbiorstwach róĪnych branĪ: w górnictwie, przemyĞle kamieniarskim i prac ziemnych,
w handlu artykuáami spoĪywczymi, w przemyĞle produktów krawieckich, elektrotechnice
oraz socjalnym budownictwie mieszkaniowym dla górników. W latach 1960-1964 byá
przewodniczącym MiĊdzynarodowego Zrzeszenia PrzedsiĊbiorców ChrzeĞcijaĔskich (U N I
A-PAC); jest czáonkiem-zaáoĪycielem Związku PrzedsiĊbiorców Katolickich (BKU).
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