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ETYKA I RYNEK* 

ETYCZNE PODSTAWY SPOŁECZEŃSTWA W WARUNKACH 
GOSPODARKI RYNKOWEJ 

prof, dr H. Miiller-Groeling* * 

Ten, kto mówi o rynku, pada prawie automatycznie ofiarą społecznego 
myślenia w kategoriach schematów. Budzi on u swoich słuchaczy oczekiwania, 
że będzie mówił o trudnej do pokonania sprzeczności, a nawet o rzeczach nie-
możliwych do pogodzenia. Dotyczy to przynajmniej „starych" społeczeństw 
rynkowych, w których przyzwyczajono się uznawać „obfitość" produkcji za 
rzecz zrozumiałą samą przez się, a nawet nieraz pojawia się skłonność do kry-
tykowania jej jako materialistycznej albo szkodliwej dla środowiska naturalne-
go oraz do zwracania się w kierunku zagadnienia rozdzielnictwa. 

Skojarzenia, jakie wywołuje ten temat, są jasne: rynek to instytucja chłod-
nej kalkulacji, czystego myślenia w kategoriach efektywności i egoistycznego 
działania, to apoteoza społeczeństwa ludzi rozpychających się łokciami i znie-
czulicy społecznej, to przeciwieństwo opieki socjalnej i odpowiedzialności, 
które istnieją w idealnych systemach (tzw. nirvana approach). 

Należy skonstatować, że rynkowy porządek gospodarczy natrafia - pomi-
mo swoich niedawnych sukcesów we współzawodnictwie z centralistycznie 
zorganizowanymi systemami - na zadziwiająco małą akceptację. Może wyja-
śnieniem tego jest fakt, że niełatwo jest zrozumieć skomplikowane działanie 
rynku i układ jego powiązań. Jednak przyczyny tego mogą tkwić głębiej. Istot-
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ną przyczyną jest prawdopodobnie wyobrażenie budzące najwyraźniej wielki 
niepokój, mianowicie, że motorem rozwoju społecznego, a szczególnie postępu 
gospodarczego ma być oświecony interes własny. Jeżeli zostanie to utożsa-
mione z egoizmem, tworzy się odrazu podstawa do jego odrzucenia z przesła-
nek moralnych.1 

Stąd już tylko mały krok do przytoczonego powyżej schematu myślenia o 
społeczeństwie ludzi rozpychających się łokciami i znieczulicy społecznej, co 
tak wspaniale można instrumentalizować w dyskusji politycznej. 

Dyskusja na temat etycznego wymiaru społeczeństwa rynkowego i jego 
rynkowo zorganizowanego systemu gospodarczego często ulega wypaczeniu, 
ponieważ obrońcy tego systemu - co jest zresztą zrozumiałe - dokonują uniku w 
kierunku pojęcia socjalnej gospodarki rynkowej. Odchodzą tym samym od 
właściwego problemu i zwracają się w stronę etycznych aspektów gospodarki 
rynkowej, tj. uzupełniającej ją polityki socjalnej. 

Oczywiście dyskusja na temat etycznych fundamentów polityki socjalnej 
oraz na temat jej reformy jest nadzwyczaj interesująca i godna szlachetnych 
wysiłków.Co więcej, odmiennie niż w przypadku podstaw etycznych gospodar-
ki rynkowej i gospodarki rynkowej per se, mówią o niej wszyscy. 

Natomiast bardzo często nie dostrzega się fundamentalnego znaczenie 
organizacji rynkowej lub też się jej nie docenia, co ma negatywne skutki dla 
emocjonalnej akceptacji gospodarki rynkowej. Ale przecież rynki nie mogą 
się rozwinąć w przestrzeni pozbawionej moralności, jak i również nie można 
sobie wyobrazić ich istnienia bez wpływu na sam system panującej moralności. 

Wręcz przeciwnie, gospodarka rynkowa potrzebuje przesłanek etycznych 
dla swojego działania i zdolności rozwoju. Ponadto jej ramowy porządek go-
spodarczy zawiera fundamentalny wymiar etyczny, który pozostaje często nie 
doceniany lub też nie zauważany. Staje się to szczególnie widoczne, jeżeli za 
punkt wyjścia obierzemy indywidualistyczny obraz człowieka; na pierwszym 
planie stoi człowiek, jego wyobrażenia, jego wolność i samo urzeczywistnienie 

1 por. Rüdiger Soltwedel. Normen und Institutionen - von der Sozialphiloso-
phie zur praktischer Ethik. W: Markt mit Moral, Gütersloh 1994, str. 36. 
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I. Przesłanki etyczne 

Stawiani moją pierwszą tezę: bez kodeksu etycznego w społeczeństwie 
rynkowym nie powstanie i nie będzie mogła trwale istnieć żadna wyższa forma 
rynku. 

Pierwszą przesłanką o której należałoby tutaj wspomnieć, jest rozwinięty 
system prawny. Istnieją dalsze ważne przesłanki funkcjonowania rynku, które 
normują zjawiska rynkowe idąc dalej niż skodyfikowane ustawy; są nimi kon-
wencje, uzus i zwyczaje, na których prawo wspiera się implicite, a nawet po 
części popiera je explicite. 

Porządek gospodarczy opierający się na wysoko rozwiniętych wolnych 
rynkach jest skazany dla utrzymania swej sprawności na precyzję, punktualność 
i spolegliwość, na dokładne dotrzymywanie obietnic, terminów, warunków 
jakościowych w takim samym stopniu, jak na moralność płatniczą i poszano-
wanie własności. 

Takie pojęcia, jak „w dobrej wierze", „szanowany kupiec" i „wszyscy 
sprawiedliwi" weszły na przykład również explicite do systemu prawnego. 
Wieloletni prezes Institut fur Weltwirtschaft (Instytut Gospodarki Światowej) 
Herbert Giersch2 , członek założyciel Sachverstandigenrat (Rada Biegłych), 
nazywa to moralnością rynkową i uważa, że pokrywa się ona w dużej mierze 
z moralnością mieszczańską. Porównuje on tę moralność społeczeństwa rynko-
wego z moralnością małej grupy - rodziny, w której zresztą podobnie jak w 
moralności kolektywnej (zbiorowej), bardziej chodzi o dzielenie niż rozdziel-
nictwo. 

Teraz moja druga teza: bez takiej moralności, to znaczy bez tej opierają-
cej się na umowie moralności uczciwego kupca, bez poszanowania własności 
nie mogłyby rozwinąć się różnorodne rynki. Wymagają one zasad gry opierają-
cych się na zasadach etycznych, chociażby już z tego powodu, że bez takich 
zasad koszty transakcji byłyby zbyt wysokie. Bez kosztów transakcji na zno-

2 Herbert Giersch. Die Moral ais Standortfaktor. FAZ z dn. 31 grudnia 1994. 
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śnym poziomie nie można wytworzyć pogłębionego podziału pracy na rynku w 
społeczeństwie rynkowym. 

Tam, gdzie nie ma norm nieformalnych lub gdzie te normy nie osiągnęły 
wystarczającej jakości, trudno będzie rozwinąć system wolnorynkowy. 

Zauważamy to w wielu krajach rozwijających się, a szczególnie wyraźnie 
w trakcie niektórych prób odchodzenia od gospodarki centralnie zarządzanej i 
przechodzenia do systemu rynkowego. Brak postępów w krajach rozwijających 
się wynika nie tylko z samej biedy. 

Również samo proste przeniesienie systemu cen do systemu gospodarki 
centralnie zarządzanej bez spełnienia tych przesłanek nie da spodziewanych 
efektów. Bardzo często nie zauważają tego nawet orędownicy gospodarki ryn-
kowej, ponieważ nie postrzegają oni w wystarczającym stopniu znaczenia prze-
słanek tego systemu gospodarczego. W każdym razie nie można spodziewać się 
w takim wypadku szybkich sukcesów, gdyż brak jest przesłanek etycznych, a 
dla rozwinięcia koniecznych nieformalnych reguł i norm potrzeba czasu.3 

Bez „credible commitments" nie można na przykład realizować umów, 
których potrzebuje właśnie wysoko rozwinięta gospodarka rynkowa. Należy 
pamiętać, że w przypadku takich transakcji w ramach wysoko rozwiniętej go-
spodarki rynkowej chodzi w dużej mierze o tzw. umowy niepełne, ponieważ 
bardzo często jest rzeczą prawie zupełnie niemożliwą zapisać wszelkie prawa i 
zobowiązania wynikające z danej umowy, wszystkie ewentualności realizacji 
umowy i wszystkie oczekiwania stawiane wykonaniu umowy.4 

Czarny rynek jest dowodem, że bez pewnego minimum etycznego nie da 
się osiągnąć wiele więcej ponad prymitywne formy rynku, gdzie chodzi głów-
nie o jednorazową transakcję wymiany dóbr; jest to system nadzwyczaj nie-
efektywny pod względem ekonomicznym, o wysokich kosztach transakcji i 
transportu. 

3 por. Holger Bonus. Nationalökonomie auf neuen Wegen. W: W. Jager (wyd.), 
Neue Wege der Nationalökonomie. München 1994, str. 45. 
4 por. Douglas North. Institutions and Credible Commitments, Journal of In-
stitutional and Theoretical Economics. Vol. 149, 1993. 
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Jest jednak rzeczą ciekawą, że nawet czarny rynek skłania się do tworzenia 
prymitywnego systemu reguł moralnych, a to dla zaoszczędzenia kosztów i 
umożliwienia dokonywania bardziej skomplikowanych transakcji. Powstaje 
etyka czarnorynkowa, której nieprzestrzeganie jest - jak wiemy - karane zasto-
sowaniem drakońskich metod. 

Nie można jednak postrzegać czarnego i szarego rynku wyłącznie w spo-
sób negatywny; mogą one przecież często służyć wprowadzeniu i opanowywa-
niu normalnych zachowań rynkowych, szczególnie tam, gdzie utrudnione jest 
powstawanie normalnych rynków. 

II. Rynki i wolność wyboru 

Tyle o etycznych przesłankach rynku, chociaż można by jeszcze wiele 
powiedzieć na ten temat. Ważniejszy w tym aspekcie jest jednak wymiar etycz-
ny, znajdujący swój wyraz w fundamentalnym związku pomiędzy rynkiem a 
wolnością wyboru. 

Po pierwsze, jak wiadomo, rynek umożliwia ludziom dokonanie zróżnico-
wania swoich preferencji i również manifestowania ich w zróżnicowany spo-
sób. Rynek umożliwia jednostkom podejmowanie wolnych decyzji, nawet je-
żeli w sposób nieunikniony są one podejmowane „pod zimną gwiazdą niedo-
statku". Rynek koordynuje dobrowolną wymianę świadczeń, co powinno przy-
nosić korzyść przynajmniej osobom w ten proces bezpośrednio zaangażowa-
nym, które włączyły się dobrowolnie w proces wymiany. Odmiennie niż w 
przypadku gier o wyniku zerowym, tak jak było w rozdzielnictwie, rynek wnosi 
swój wkład do dobrobytu społecznego. 5 Nie zawsze jest to wystarczająco ho-
norowane przez tych, którzy korzystają z tej wolności w sposób zrozumiały sam 
przez się. 

W przypadku wolności wyboru nie chodzi tylko o zawężone spojrzenie na 
rynek dóbr konsumpcyjnych; w podtekście o gospodarstwo domowe, jako 
miejsce konsumpcji. Byłoby to zawężeniem. Chodzi bowiem o cały system 

5 por. Herbert Giersch. Die Ethik der Wirtschaftsfreiheit. Str. 13 i kolejne. W: 
Hans D. Barbier. Handbuch der Marktwirtschaft. 2 wyd. Stuttgart 1993. 
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rynków, które nas otaczają, które tworzą tak ważny obszar opcji dla różnorod-
ności i możliwości kształtowania życia oraz określają obszar finansowej swo-
body działania jednostki. 

Ogół systemów rynkowych, rynkowo zorganizowany porządek gospodar-
czy, określa ramy, w których każdy człowiek kształtuje swoje życie podejmując 
decyzje ekonomiczne. Robi to na przykład zawierając ubezpieczenia od ryzyka 
majątkowego (nawet wówczas, jeżeli nie ma żadnego majątku).6 Na rynkach 
podejmuje on decyzje o własnych inwestycjach, może nie chodzi w tym przy-
padku o fabryki i laboratoria badawcze, ale raczej o dom na rynku nieruchomo-
ści i wkłady oszczędnościowe na rynku finansowym, nawet jeżeli jest to tylko 
książeczka oszczędnościowa. 

Obywatel w gospodarce może czynić to korzystając ze swojej pełnej wol-
ności wyboru, ale tylko wówczas, jeżeli będą istniały wolne i sprawne rynki, 
które będą go informowały o opcjach i zaoferują mu odpowiednie możliwości 
działania. Może on to czynić tylko w ramach własnego finansowego pola dzia-
łania, na co on sam wywiera wpływ poprzez własne decyzje na rynku kształce-
nia i pracy, o ile społeczeństwo umożliwia im odpowiednie funkcjonowanie. 

III. Fundamentalna wartość wolności wyboru per se 

Moja trzecia główna teza brzmi tym samym następująco: nie sposób 
przecenić etycznych właściwości systemu rynkowego, które dają człowiekowi 
w społeczeństwie rynkowym możliwość kształtowania własnego życia na wła-
sną odpowiedzialność dzięki podejmowaniu wielu decyzji rynkowych. 

Mówiliśmy już o tym, że nie chodzi tutaj wyłącznie o decyzje konsumenckie. 
Jest również jasne, że te decyzje są podejmowane w granicach określonych 
przez (powszechny lub osobisty) niedobor środków, ale również w ramach 
zasad i praw określonych przez społeczeństwo rynkowe. 

6 Człowiek będzie się na przykład zastanawiał na temat obowiązkowych ubez-
pieczeń od odpowiedzialności, a jeżeli mu się na to zezwoli również nad formą 
i wysokością ubezpieczenia emerytalnego oraz chorobowego. 
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Można by postawić zarzut, że wszystko to opiera się na indywidualistycz-
nym obrazie człowieka. Ale tutaj muszę spytać: jaki trzeba mieć obraz człowie-
ka, aby nie uznać tej możliwości, jaką jest samodzielne, odpowiedzialne i wol-
ne podejmowanie decyzji o ważnych aspektach kształtowania własnego życia, 
za ważną wartość etyczną? 

Bez rynku ukazującego opcje, który jest miejscem podejmowania decyzji, 
ale również ich koordynatorem w ramach społeczeństwa rynkowego, nie byłoby 
to możliwe. Przy całej niedoskonałości systemu rynkowego bardzo ważna pod 
względem etycznym jest różnica, czy podejmujemy samodzielnie próbę prze-
forsowania własnych preferencji wobec (anonimowego) mechanizmu - właśnie 
w ramach procesu rynkowego - czy też musimy składać podania o zrealizowa-
nie naszych życzeń, a decyzje o ich uznaniu lub też nieuznaniu podejmuje oso-
ba urzędowa, choćby nawet bardzo życzliwa. Nie chodzi mi tylko o samą fru-
strację związaną z takim wnioskowaniem, ale myślę również o jego wpływie na 
cele samorealizacji oraz o wpływie na własną postawę, która w ogóle nie od-
powiada wymogom, jakie stawia współczesność przed człowiekiem. 

Dzisiaj powszechnie akceptuje się, że rynkowa organizacja gospodarki jest 
doskonałym instrumentem podnoszenia efektywności gospodarki narodowej. 
Nie jest to moim głównym tematem, chociaż pod względem etycznym lepiej 
jest z pewnością dawać ludziom więcej niż mniej; chodzi o wyższy wzrost go-
spodarczy oraz o szybszy wzrost dobrobytu niż w przypadku innych systemów 
społecznych. 

Natomiast w przypadku tych wszystkich działań, które są nastawione 
mniej lub bardziej na efektywność gospodarki narodowej, na instrumentalne 
pojmowanie wolności wyboru i jej przydatności jako środka do osiągania celu -
bagatelizuje się wartość wolności jednostki jako takiej. Należy explicite roz-
różniać pomiędzy wolnością per se (wolnością wyboru) w jej znaczeniu dla 
jednostki z jednej strony, a z drugiej strony jej instrumentalnej roli dla popra-
wienia efektywności. 7 Z tego powodu na przykład szwedzki ekonomista Assar 
Lindbeck wprowadził w swojej analizie wolności osobistej i polityki państwa 
dobrobytu integralność jednostki i jej sfery prywatnej jako dwa dobra abstrak-

7 por. A. Sen. Freedom of Choice, Concept and Contant, European Economic 
Review, vol. 32, 1988, str. 272 i kolejne. 
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cyjne, których utrata wskutek działania państwa dobrobytu - i to niezależnie od 
jakości tego działania - doprowadzi do obniżenia dobrobytu. Dzieje się tak mo-
że mniej wskutek możliwego zmniejszenia efektywności działania państwowe-
go - to jest osobna sprawa - ale dlatego, że wolność wyboru jako taka ma po-
zytywną wartość etyczną.8 

Nie trzeba się stawiać w położeniu ekonomisty, aby zrozumieć, jak istotne 
i determinujące znaczenie ma wartość wolności decydowania (a nawet ko-
nieczności decydowania) dla jednostki. Ważne jest jednak zrozumienie faktu, 
że system rynkowy ma dużą jakość etyczną jako gwarant wolności. Fakt, że jest 
to również skuteczny instrument zwiększania obszaru opcji, odgrywa mniejszą 
rolę z punktu widzenia etyki. 

IV. Możliwości moralnego postępowania 

Wbrew wielokrotnie wyrażanym obawom, że społeczeństwo rynkowe 
odwołujące się do interesu własnego powoduje erozję postaw etycznych (które 
są przecież dla niej niezbędne), Herbert Giersch prezentuje pogląd, że dopro-
wadziło ono raczej do ewolucji tych postaw etycznych. 9 

W rozwiniętych społeczeństwach rynkowych powstaje rodzaj pewnego 
przymusu moralnego postępowania dla tych, którzy pragną utrzymać się trwale 
na rynku. Jest to związane z tym, że zdarzenia rynkowe składają się najczęściej 
ze stałej, względnie potencjalnie stałej współpracy, a mianowicie z powtarzają-
cych się transakcji. W innych przypadkach często ważną rzeczą jest zbudowa-
nie reputacji uczestników rynku, co jest spowodowane tym, że niewiele decyzji 
jest podejmowanych przy posiadaniu pełnej informacji. W razie braku informa-
cji na temat pewnych cech, reputacja odgrywa wielką rolę, ponieważ klient 
(konsument, inwestor lub pracodawca) musi w dużej mierze polegać na obiet-

8 Assar Lindbeck. Individaul Freedom and Welfare State Police, European 
Economic Review, vol. 32, 1988, str. 295. 
9 Herbert Giersch. Die Moral als Standortfaktor, tamże. 
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nicach, a więc na reputacji składającego obietnice; przypominam jeszcze raz o 
niekompletności umów. 

Oznacza to, że rynek nie tylko zakłada moralne postępowanie, ale również 
- i to jest moja czwarta teza -że ustanawia również pewne granice i prowadzi 
tym samym do ewolucji moralności rynku. 

Sytuacja braku kooperacji, jednorazowe transakcje, jednorazowe zyski i 
sprzeczności wychodzące ponad naturalną sprzeczność interesów pomiędzy 
nabywcą i sprzedającym odgrywają najczęściej znacznie mniejszą rolę na ryn-
ku, niż zakładano. 

Od zrozumienia wartości wolności działania, stworzonej na rynkach i ob-
szarach opcji dla poszczególnych jednostek (dla ich samorealizacji i rozwoju), 
pozostaje tylko mały krok do zrozumienia, że jednostka może postępować na 
rynku zwyczajnie w sposób moralny, jeżeli tylko chce. Nie trzeba tutaj od razu 
przytaczać przykładów takich, jak bojkot Shella czy też bojkot dywanów z Pa-
kistanu z powodu zatrudnienia dzieci przy ich produkcji, czy podobnych tego 
typu akcji, które nie zawsze są do końca przemyślane. Ponadto takie akcje nie 
zawsze uderzają we właściwe osoby i to jest zasadniczy problem bojkotowania 
z punktu widzenia ekonomisty. 

Jednostki nie tylko mogą postępować w sposób moralny na rynkach, ale 
są nawet do tego w pewien sposób zobowiązane, jeżeli chcą osiągać sukcesy. 

Nie tylko rynek jest skazany w swoim funkcjonowaniu na przesłanki moralne, 
ale również poszczególne jednostki - abstrahując od pewnych wyjątków - jeżeli 
chcą osiągnąć sukces w społeczeństwie rynkowym. 

Jednostka jest zmuszona do moralnego postępowania nie tylko dla osiąga-
nia sukcesów na rynku, ale również - i to jest moja piąta teza - sam rynek 
otwiera jednostce szerokie pole dla moralnego postępowania, które odpowiada 
jego etycznym wymogom. Natomiast zdaje się być raczej wątpliwe, czy na 
rynkach moralność jest ograniczona w takim stopniu przez dążenie do efektyw-
ności, jak się to zakłada. Oczywiście konkurencja może to wymuszać w pewnej 
mierze na rynkach oferentów, natomiast człowiek jako konsument pozostaje w 
dużej mierze wolny. Może on na przykład decydować się na wyroby proekolo-
giczne albo produkty wytwarzane w adekwatnych warunkach socjalnych i tym 
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samym wywierać wpływ na podaż właśnie teraz konsumenci zaczynają się tego 
uczyć.10 

Do osiągnięcia bardziej moralnego (niż dotychczas) postępowania - to jest 
moja szósta teza - prowadzą dwie drogi: droga podstawowa prowadzi do zmia-
ny przekonań jednostki, a druga prowadzi do odpowiednich zmian zasad re-
gulujących społeczeństwo rynkowe. Chodzi o zmianę systemu bodźców za-
wartych w porządku gospodarczym, które ułatwią jednostce moralne postępo-
wanie zgodnie z jej przekonaniami, a nie o tworzenie bodźców skłaniających 
do występowania przeciwko przyjętej moralności. Oczywiście można postawić 
zarzut, że poprawienie systemu bodźców prowadzi do zaledwie akceptowal-
nych wyników pod względem etycznym, bez poprawiania podstaw przekonań 
etycznych. W sensie etyki odpowiedzialności byłoby to bez wątpienia pożąda-
ne. Nie jest bowiem prostą sprawą utrzymanie znanej sprzeczności pomiędzy 
rynkiem a moralnością jeżeli z jednej strony możliwe jest moralne postępowa-
nie na rynku - a nawet jest ono konieczne - podczas gdy z drugiej strony system 
prawny i gospodarczy mogą tworzyć (i tworzą) bodźce dla niewłaściwego po-
stępowania. 

'0 Ale czy takie rozważania nie uwidaczniająjednak równocześnie, że ci, 
którzy nie są zadowoleni z moralności społeczeństwa, powinni rozpocząć swoją 
pracę nad jednostkami i ich moralnością. Nawiasem mówiąc, ta teza nie stoi w 
sprzeczności z twierdzeniem Otto Schlechfa, że „społeczeństwo rynkowe może 
funkcjonować bez nadludzi pod względem moralnym", a nawet ich nie potrze-
buje. Nie stoi również w sprzeczności ze stwierdzeniem Herberta Gierscha, 
który powiedział, że konkurencja czyni z „drugorzędnych motywów drugorzęd-
nych ludzi.... doskonałe osiągnięcia". 
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V. Rynek i konkurencja jako instrumenty postępu 

Gdyby rozpocząć promowanie moralnego postępowania (rynkowego) od 
samych jednostek i ich systemów preferencji, wówczas pojawia się pytanie o 
możliwość wywierania wpływu na preferencje. 

Zasadniczo można by powiedzieć, że w przypadku jednostkowych syste-
mów preferencji mamy do czynienia ze zjawiskiem o charakterze ewolucyjnym. 
Uczymy się potrzeb, są one coraz bardziej wysublimowane, poszukujemy rów-
nież nowych potrzeb. Znajduje to swój powszechny wyraz w podnoszeniu in-
dywidualnego poziomu aspiracji, co wpływa również na nasze wyobrażenia o 
minimum egzystencji. 

Rynek daje nie tylko możliwość ilościowej poprawy zaopatrzenia, ale daje 
również bodźce dla dalszego rozwoju i sublimacji potrzeb, na przykład oferując 
- dzięki zastosowaniu innowacji - tańsze wyroby, nowe produkty, zaspokajając 
istniejący popyt i próbując budzić nowy. 11 Wbrew chętnie prezentowanym 
koszmarnym obrazom o nadprodukcji dóbr materialnych powinniśmy pamiętać 
o usługach jako takich, a szczególnie o tych kulturalnych, czyli o koncertach, 
teatrach, wystawach oraz ostatecznie o podnoszeniu poziomu wykształcenia. 

Motorem tego rozwoju jest konkurencja na rynkach, która stawia nowe 
wymagania przed ludźmi, rozwijając ludzkie siły i zdolności, a z drugiej strony 
jest ważnym instrumentem rozgraniczania władzy gospodarczej. Konkurencja 
może jednak spełniać tę funkcję tylko na rynkach otwartych, to jest takich, do 
których każdy ma dostęp. Konkurencja tego typu została uznanana przez Fried-
richa von Hayka w sposób bardzo trafny za procedurę odkrywczą. 12 

Również w społeczeństwie rynkowym o silnie osłabionej wierze w postęp 
nie kwestionuje się - i to jest moja siódma teza - że nie sposób przecenić -
również w aspekcie etycznym - znaczenia konkurencji jako bodźca dla dalszego 

1' Wbrew chętnie prezentowanym koszmarnym obrazom o nadprodukcji dóbr 
materialnych powinniśmy pamiętać o usługach jako takich, a szczególnie o tych 
kulturalnych, czyli o koncertach, teatrach, wystawach oraz ostatecznie o pod-
noszeniu poziomu wykształcenia. 
' ̂  Friedrich von Hayek. Der Wettbewrb als Endeckungsverfahren. Kieler Vor-
trag nr 50, Tubungen 1968. 
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rozwoju środków i możliwości ludzkich, dla rozwoju ich zdolności i ich obsza-
rów swobodnego wyboru. Tylko konkurencja na wolnych rynkach oferuje taką 
możliwość postępu i jest tym samym - pomimo nie kwestionowanych wad i 
błędów rozwojowych - ważnym, a nawet nieodzownym instrumentem funkcjo-
nowania społeczeństwa rynkowego. 

VI. Dualistyczny system preferencji ? 

Modne było przez jakiś czas dokonywanie rozróżnienia pomiędzy prefe-
rencjami naturalnymi i sztucznymi. Sztuczne powiększanie kręgu pożądania 
było - jak kiedyś twierdzono - w pewnej mierze podstępem idei kapitalistycznej 
dla wytworzenia nacisku do osiągania wyższej wydajności (Marcuse). Takie 
rozróżnienie nie wyszło jednak z mody pod względem operatywnym; musimy 
po prostu zrozumieć - i to jest ósma teza - że nauczyliśmy się prawie wszyst-
kich naszych potrzeb i nie ma żadnej instancj i, która mogłaby dokonać przeko-
nującego zróżnicowania pomiędzy obydwoma rodzajami potrzeb. 

Na pierwszy rzut oka o wiele bardziej zrozumiałe i rozpowszechnione jest 
zróżnicowanie w postępowaniu przy dokonywaniu wyboru na rynku i przy 
urnie wyborczej, tj. przy decyzjach politycznych. Czy te pierwsze nie są po-
dejmowane w aspekcie egoizmu, a te drugie w aspekcie moralnym lub altru-
istycznym? A może jednostka ma jednak dualistyczny system preferencji -
amoralny dla rynku i moralny w ramach systemu politycznego? Wielu ekono-
mistów udzieli pozytywnej odpowiedzi na to pytanie. 

Niekwestionowane jest natomiast zróżnicowanie zachowań w tych tak 
bardzo różnych od siebie sytuacjach: politycznej i rynkowej. Ale czy już z tego 
można wysnuć wniosek, że człowiek nie działa na podstawie jednolitego sys-
temu wartości lub też ocen, i że postępuje w sposób niekonsekwentny w kwestii 
o tak fundamentalnym znaczeniu? 

Czy nie byłoby to bardziej przekonujące, gdybyśmy założyli - i to jest 
moja dziewiąta teza - że każdy postępuje zasadniczo zgodnie ze swoim jedno-
litym systemem preferencji, i że różnice w formach postępowania na rynku i 
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przy podejmowaniu decyzji politycznych znajdują swoje wyjaśnienie w oko-
licznościach, w których podejmowane są decyzje?13 

Jeżeli bowiem jednostka na rynku jest konfrontowana z systemem ceno-
wym, wówczas musi ona uwzględniać koszty swoich decyzji. Jej decyzja, jej 
wybór są współokreślane - jak pokazuje doświadczenie - również przez koszty, 
a nie tylko aspekty moralne. Jeżeli jednak jednostka została wezwana do podję-
cia decyzji w ramach procesu politycznego, wówczas koszty dla niej samej oraz 
dla innych są w przeważającej części niejasne. Nie ma nawet pewności, czy 
większość kosztów nie spadnie na innych i dlatego jednostka może zbagateli-
zować tę małą część, która przypadnie na nią samą. Jest to przecież różnica -
również w aspekcie etycznym - czy jednostka (a tylko one mają prawo głosu) 
decyduje za siebie, czy też, jak to jest w przypadku dóbr zbiorowych, 
(współdecyduje za innych.14 

Czy w takim razie decyzja na scenie politycznej nie jest jeszcze bardziej 
niemoralna? W przypadku podejmowania faktycznych decyzji i wyrażanych 
preferencji jest to każdorazowo w istotnym stopniu uzależnione od ram 
(instytucjonalnych), tzn. od systemu bodźców. 

Najczęściej nie jest to apel na rzecz dobra ogólnego, tzw. „morał suasion" 
i to właśnie pragnę uświadomić odwołując się do mojej dziesiątej tezy; prawi-
dłowe ramy systemu i właściwy system bodźców powodują że działania na 
rzecz dobrze pojętego interesu własnego będą korzystne dla całego społeczeń-
stwa rynkowego.15 

13 Również różnic w postawach osób głosujących w wyborach, tajnych i 
jawnych nie można wyjaśnić na podstawie zróżnicowania systemów prefer-
encji. 
1 4 por. Anthony de Jasay. Liberalismus neu gefaßt. Für eine entpolitisierte Ge-
sellschaft. Königswinter 1995, str. 79. 

por. Frank Bikenbach / Rüdiger Soltwedel. Das ethische Fundament der 
sozialen Marktwirtschaft. Kieler Arbeitspapier 612, luty 1994. 



129 

VII. „Morał hazard" 

Pozwólcie mi Państwo na pewną dygresję; nauki gospodarcze znają liczne 
przykłady błędnych systemów bodźców oraz trudności z ich skorygowaniem. 
Pokazowym przykładem błędnie ukształtowanego systemu bodźców prowadzą-
cego do nieprawidłowych postaw nie tylko pod względem kryteriów efektyw-
ności, ale również pod względem kryteriów moralnych, są „principal-agent 
problem" i tzw. „morał hazard". Ostatni przykład ma szczególne znaczenie z 
powodu swojego znacznego upowszechnienia w obszarach wrażliwych pod 
względem polityki społecznej. 

Jak państwo zapewne wiecie, „morał hazard" oznacza ogólnie rzecz biorąc 
pokusę jednostki (w wyniku niewłaściwego systemu bodźców) do naruszenia 
swoim postępowaniem akceptowanych przez siebie celów ogólnych. 

Klasycznym przykładem tego są ubezpieczenia chorobowe. Wszyscy chcą 
aby składki były możliwie niskie (cel grupowy), ale przecież wiele osób postę-
puje wbrew temu. Nie tylko chodzi o to, że palą i piją ale też o to, że dążą do 
odzyskania (nieraz z nawiązką) w pewien sposób swojej składki dzięki drogim 
- ale dla poszczególnych jednostek bezpłatnym - lekarstwom, kuracjom i zwol-
nieniom chorobowym lub wizytom u lekarza.16 

Fenomen „morał hazard" nie ogranicza się wyłącznie do ubezpieczeń cho-
robowych. Jest to wielki problem dla polityki ekologicznej, dla ubezpieczeń od 
bezrobocia oraz dla opieki społecznej i nie trzeba wielkiej spostrzegawczości, 
ażeby stwierdzić, że wprowadzone ostatnio w Niemczech ubezpieczenia pielę-
gnacyjne staną się Eldorado dla „morał hazard". 

Jak wiele moglibyśmy zrobić dla systemu ubezpieczeń soojalnych i osób 
będących naprawdę w potrzebie, gdyby nie istniał fenomen „morał hazard", 
albo gdybyśmy go potraktowali w racjonalny sposób.17 

16 por. np: H. Muller-Groeling. Kollektivgutproblematik und Isolierungspara-
doxon in der Krankenversicherung. W: Beitrage zu einer Theorie der Sozial-
politik. Berlin 1975. 
17 Można to osiągnąć dzięki wykorzystaniu elementów rynkowych, takich jak 
na przykład oferowanie zróżnicowanych umów ubezpieczeniowych, które 
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VIII. Jednostka a społeczeństwo 

W odróżnieniu od systemów gospodarki centralnie zarządzanej, wizytów-
ką społeczeństwa rynkowego jest to, że życzenia i związane z nimi decyzje 
jednostek wpływają na kierunek rozwoju, można powiedzieć: sterują rynkiem. 
Ale tak w porządku prawnym, jak i w porządku gospodarczym społeczeństwa 
rynkowego zawarte są zasady moralne, które mają zagwarantować, aby swo-
bodny rozwój danej jednostki nie naruszał legalnych interesów innych jedno-
stek, lecz wnosił swój wkład do dobrobytu społeczeństwa. Ich zadaniem jest 
zapewnienie konkurencji i otwartości rynków i ochrony przed powstawaniem 
władzy rynkowej i jej nadużyciami. Są one jednocześnie przykładem wzajem-
nych zależności pomiędzy obu porządkami (Eucken). 

Relacja jednostka - społeczeństwo to nie tylko wpływ społeczeństwa na 
wartości i preferencje jednostki. Nie ulega jednak wątpliwości, że nawet meto-
dologiczni indywidualiści muszą uznać ten wpływ. 

Stwierdzenie, że ważna jest nie tylko całkowita wysokość dochodów, ale 
również relacje pomiędzy dochodami - szczególnie dla poziomu aspiracji i ich 
rozwoju - pokazuje, że również w przypadku rozważań ekonomicznych należy 
uwzględnić wpływy społeczne.18 Odnosi się to także do nauk ekonomicznych, 
nawet wtedy, kiedy ekonomiści zajmują się tylko ograniczoną sferą współza-
leżności korzyści (z reguły w dziedzinie konsumpcji). Wszyscy znają przecież 
socjologizmy stosowane w ekonomii, takie jak np. „bandwagon effects" lub 
„keeping up with the Joneses" albo „keeping ahead of the Smiths". Nie wolno 
nie doceniać efektu dźwigni wspomnianych mechanizmów na przyzwyczajenia 
konsumpcyjne, wybór zawodu, osiąganie wyników i poziom wymagań. 

Rozważania na temat etycznych postaw społeczeństwa rynkowego nie 
mogą się obejść bez narzucającej się od razu kwestii rozdziału dochodów oraz 

dawałyby korzyści pod względem składki przy wyłączeniu pewnych form 
ryzyka, albo bezpośrednio przez wprowadzenie różnych form udziału własnego. 
1 8 por. H. Miiller-Groeling. Maximierung des sozialen Gesamtnutzens und 
Einkommensgleichheit. Rozdz. VI. Koln 1965. 
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ich redystrybucji i ściśle z tym związanego problemu sprawiedliwości spo-
łecznej. 

Jeżeli pod pojęciem sprawiedliwości społecznej sprawiedliwość będziemy 
pojmowali wynikową sprawiedliwość ostateczną i jeżeli osiągniemy jedno-
myślność w kwesti, jaki wynik podziału można uznać za sprawiedliwy, wów-
czas ten problem wymknie się możliwości obiektywnego rozwiązania. To jest 
moja jedenasta teza. Otóż, nie istnieje obiektywny i zarazem optymalny sys-
tem rozwiązywania różnych problemów typu etycznego. 

Laureat nagrody Nobla von Hayek, który wniósł wiele w tej dziedzinie, 
stwierdził, że „całkowita beztreściowość pojęcia sprawiedliwości społecznej 
uwidacznia się w fakcie, że nie ma zgodności co do tego, czego wymaga spra-
wiedliwość społeczna w sensie jednostkowym oraz że ponadto nie są znane 
żadne kryteria, według których można zdecydować, kto ma rację, jeżeli wiele 
osób jest różnego zdania..."19 

Von Hayek zaproponował dalej zastąpienie dążenia do sprawiedliwości 
wynikowej przez dążenie do sprawiedliwości proceduralnej. Chodzi o za-
proponowanie takiej procedury, którą można by zaakceptować jako procedurę 
fair oraz sprawiedliwą tak aby można również zaakceptować jej wyniki. 
(Chociaż wszelkie przykłady są ułomne, można jednak pokusić się o pewną 
analogię ze sportem, w którym ustala się procedurę zawodów, a jej przestrze-
ganie pozwala uznać wynik za sprawiedliwy). 

Również tutaj w centrum dyskusji stoi otwarty rynek i funkcjonująca kon-
kurencja jako procedura podziału, która dzięki swoim właściwościom może być 
najpewniej uznana za sprawiedliwą chociażby z tego względu, że dobrze funk-
cjonujące rynki, tzn. rynki otwarte o dostatecznej konkurencji, w idealny spo-
sób przybliżają nas do równości szans osób weń zaangażowanych. Ponadto na 
nich stosunkowo najłatwiej jest ograniczyć zapały i arbitralną ingerencję redy-
strybutorów rządowych oraz spoza rządu. Niewystarczająco szeroko upo-
wszechnione jest przekonanie, że osoby działające w rządzie - niezależnie od 
tego, czy jest to gospodarka centralnie zarządzana, czy też społeczeństwo ryn-

19 Friedrich von Hayek. Drei Vorlesungen über Demokratie, Gerechtigkeit und 
Sozialismus. Tübingen 1977, str.26. 
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kowe - zawsze mają na względzie swój interes prywatny i to niezależnie od 
tego, czy im się tego zabroni, czy też nie (principal-agent problem). 

Bez odpowiedzi należy pozostawić przy tym teoretyczne pytanie, czy na 
podstawie procedury „fair" można osiągnąć ugodę w ramach umowy społecz-
nej. Nawet w sprzyjających warunkach, jakie sformułował w swoim modelu 
umowy społecznej Rawls, tj. w „.... veil of ignorance"20 trudno byłoby wypra-
cować ugodę w kwestii procedury redystrybucyjnej, chociaż nie jest to nie-
możliwe. 

Ci, którzy mówią o aspektach etycznych rynku i proponują rynek jako 
prawidłową procedurę podziału, nie muszą obawiać się zarzutu, że zapominają 
o tych, którzy dlatego, że są młodzi, starzy, chorzy lub bezrobotni itp. nie mogą 
się włączyć do działań rynkowych wcale, lub też tylko w ograniczonym stop-
niu. Nie tutaj jest miejsce na szkicowanie optymalnych systemów ubezpieczeń 
socjalnych, nawet jeżeli jest to ambitne zadanie. Zbyt często w dyskusjach po-
litycznych „przeoczą się", że również rynek udostępnia bardzo zróżnicowane 
systemy ubezpieczenia od różnych form ryzyka. Dotyczy to nie tylko ubezpie-
czenia chorobowego, ale również zabezpieczenia na starość. Najnowsze wyli-
czenia przeprowadzone na podstawie niemieckich ubezpieczeń emerytalnych 
udowadniają, że oszczędzanie na starość w ubezpieczeniach ustawowych wcale 
nie musi być tańsze niż w ubezpieczeniach prywatnych. Sądzę, że nie ulega 
wątpliwości, że również społeczeństwo rynkowe nie poradziłoby sobie bez 
państwowej sieci opieki w wypadkach losowych (w których trzeba by przejąć, 
jeżeli to konieczne, nawet składki na ubezpieczenia prywatne). Nie ulega wąt-
pliwości, że nowoczesne społeczeństwo rynkowe nie może sobie pozwolić (i 
nie ma zresztą takiej potrzeby) aby pozostawiać jednostki samym sobie w nie-
zawinionych przez nie sytuacjach życiowych. 

Również w tej kwestii redystrybucja własności jest piętą achillesową dys-
kusji o sprawiedliwości. Chodzi o równe szanse startu, przy czym problemem 
będzie zawsze bardzo zróżnicowany rozdział własności, jeżeli nie będzie ist-
niało „entitlement" Nozick'a (Robert Nozick, Anarchy, State and Utopia, 
Oxford 1974), które jest co prawda bardzo atrakcyjne jako założenie, ale jednak 

John Rawls. A Theory of Justice. Cambridge 1971. 
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w dużej mierze nie poddae się weryfikacji. Również ta koncepcja jest zawodna 
ze względu zróżnicowane obdarzenie człowieka przez naturę.21 

Wnioski 

(1) Społeczeństwa rynkowe potrzebują dla ich powstania i funkcjonowania 
przesłanek etycznych, potrzebują standardów moralnych i postaw, krótko mó-
wiąc, potrzebują moralności rynkowej jako żyznego podłoża, na którym mo-
głyby rozkwitać. 

(2) Rynki i opierające się na nich wolnościowe systemy gospodarcze mają w 
aspekcie jednostkowym istotne elementy etyczne, ponieważ zapewniają wol-
ność wyboru jako taką a tym samym traktują poważnie jednostkę i jej prefe-
rencje oraz zawarte w nich wyobrażenia moralne oraz dlatego, że umożliwiają 
jednostce samorealizację w konkurencji z innymi oraz uczą samodzielnego 
podejmowania decyzji na własną odpowiedzialność. 

(3) Rynkowy system gospodarczy jest ponadto efektywnym instrumentem, 
ograniczającym wskutek konkurencji powstawanie władzy gospodarczej oraz 
rozszerzanie obszarów opcji i wyboru dla jednostki dzięki wzrostowi gospodar-
czemu. Wzrost dochodów daje natomiast jednostce większe możliwości wyko-
rzystania tych opcji. 

(4) Jednostka na rynku ma niewątpliwie możliwość postępowania w sposób 
moralny, w takim stopniu, na ile to odpowiada jej wyobrażeniom, rynki stwa-
rzają jej odpowiednie możliwości ku temu. Dotyczy to w sposób prawie nie-
ograniczony osób prywatnych, które mogą manifestować swoje przekonania i 
wywierać wpływ na podaż. Przedsiębiorcy mają do czynienia z pewnymi ogra-

2 1 Robert Nozick. Anarchy, State and Utopia. Oxford 1974. 
Również w tej kwestii redystrybucja własności jest piętą achillesową dyskusji o 
sprawiedliwości. Chodzi o równe szanse startu, przy czym problemem będzie 
zawsze bardzo zróżnicowany rozdział własności, jeżeli nie będzie istniało 
„entitlement", które jest co prawda bardzo atrakcyjne jako założenie, ale jednak 
w dużej mierze nie poddaje się weryfikacji. Również ta koncepcja jest zawodna 
ze względu na zróżnicowane obdarzenie człowieka przez naturę. 
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niczeniami, które nakłada na nich konkurencja, te jednak granice nie są tak 
ciasne, jak się to często zakłada. 

Rynkowy system społeczny jest na pewno daleki od udzielenia odpowiedzi 
na wszystkie pytania i problemy, nie jest również w żadnym wypadku wzorcem 
życiowym, chociaż czasami bywa tak błędnie pojmowany. Jest on - i nie może 
być inaczej - jednym z jego aspektów, chociaż bardzo ważnym, a z punktu 
widzenia liberałów nieodzownym. 

(5) Rozważania na temat przesłanek etycznych społeczeństwa rynkowego 
uwidaczniają, że są dwa punkty, od których trzeba zacząć, żeby podnieść 
etyczny poziom społeczeństwa rynkowego; 

- Po pierwsze, można spróbować wywierać bezpośredni wpływ na moralne 
przekonania poszczególnych ludzi w społeczeństwie i na ich systemy preferen-
cji, przekonując ich i tym samym wznosząc ich życzenia i wybory na wyższy 
poziom etyczny z punktu widzenia pewnej moralności. Należy również infor-
mować ludzi i zachęcać ich do prawidłowego określenia znaczenia wolności 
wyboru i właściwego jej stosowania. Nie wolno jednak stawiać ludzi przed 
zadaniami, które ich przerastają. 

- Po drugie, można na tyle zmienić ramowy porządek społeczeństwa ryn-
kowego i tym samym jego system bodźców, aby skłaniał on ludzi do postępo-
wania moralnego, a nie do naruszania swoich moralnych wyobrażeń dla osią-
gania własnych korzyści. Racjonalna konstrukcja systemu bodźców miałaby na 
celu raczej wzmocnienie istniejących przekonań moralnych. 

A teraz moja dwunasta i przedostatnia teza: Właśnie orędownicy libe-
ralnego modelu społeczeństwa rynkowego muszą zawsze poświęcać wiele 
uwagi architekturze systemu i implikowanego przezeń systemu bodźców. Za-
pobiegłoby to wielu niepowodzeniom rynku, niejednej ingerencji ze strony 
państwa (a tym samym niepowodzeniu państwa), a to pomogłoby zachować 
obszary wolności. Na urok i niewątpliwie etyczny wymiar rynków i społeczeń-
stwa rynkowego wpływa fakt, że jest to możliwe w dużej mierze bez jakiekol-
wiek przymusu. 

Moja ostatnia, trzynasta teza stwierdza, że funkcjonujące społeczeństwo 
rynkowe zakłada: 
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- przeprowadzenie wyraźniejszego rozgraniczenia pomiędzy państwem a 
społeczeństwem, niż ma to miejsce dotychczas, 

- niedopuszczenie do „opanowania" rządu przez różnojakie lobby, co zapo-
biegnie degeneracji korporacyjnej, 

- zwrócenie państwa w kierunku jego pierwotnych zadań, z których winno się 
one w rzeczywistości wywiązywać. Do tych zadań zalicza się w szczególno-
ści realizacja praw człowieka. 

Przekład z jęz. niemieckiego: Janusz Obsada 
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Summary 

Ethics and the Market. The Ethical Foundations of the Society Functioning 
Within the Market Economy 

The work discusses thirteen theses concerning ethical basis of a society 
functioning in the market economy conditions. According to the author the 
functioning of market mechanisms implies and requires ethical behaviour 
provided that the government takes care of the socio-economic development, 
i. e. it creates and improves institutional and legal framework for the functio-
ning of so called social market economy. In this kind of economy, in its ideal 
shape, there are institutional and legal conditions guaranteeing security for 
citizens and not disturbing the functioning of the market mechanisms. 
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Резюме 

Этика и рынок. Этические основы общества в условиях рыночной 
экономики 

Содержанием настояшей работы является обсуждение тринадцати 
тезисов, касающихся этических основ функционирования общества в 
условиях рыночной экономики. По мнению автора, функционирование 
рыночного механизма не только предполагает, но одновременно и 
вынуждает соблюдать этические основы поведения, если этому 
сопутствует соответствуещее исполнение властями основных задач 
обшественно-экономического развития. Вопрос касается создания и 
совершенствования институционально-правовых рамок 
функционирования так наз. общественной рыночной экономики. 

В этого типа экономике, в идеальной интерпретации, существуют 
определенные институционально-правовые обусловленности, 
гарантируещие широко понимаемую безопасность граждан, причем 
одновременно они не мешают функционированию рыночной экономики. 


