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O LUDZKIE OBLICZE EKONOMII. 
JAN PAWEŁ II WOBEC WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW 

GOSPODARCZYCH*

I. W PROW ADZENIE

Nauczanie Jana Pawła II dotyczące ekonomii wpisuje się w Jego wizję 
nauczania społecznego Kościoła. Stąd —  tytułem wstępu —  kilka refleksji na temat 
ewolucji tegoż nauczania i sytuacji, w jakiej się ono znalazło na początku 
pontyfikatu papieża.

W swej krótkiej refleksji historycznej chciałbym  się cofnąć do pontyfikatu 
Piusa XI i jego  encykliki społecznej Quadragesimo anno. Rozpoczęła ona okres 
bardzo dynam icznego rozwoju nauki społecznej Kościoła i to zarówno na płasz
czyźnie nauczania M agisterium  Ecclesiae, jak  i w obszarze studiów z zakresu nauk 
społecznych podejm owanych przez wiele katolickich ośrodków naukowych. E n
cyklika QA nakreśliła też pewien całościowy model życia gospodarczo-społecz
nego —  korporacjonizm, alternatywny względem dwóch głównych modeli, jakim  
był kapitalizm  czy liberalizm oraz kolektywizm.

W spom inam  tę okoliczność, aby zwrócić uwagę na sposób ujm owania prob
lematyki społecznej przez przedstawicieli katolickiej nauki społecznej tam tego 
okresu. Po encyklice Quadragesimo anno podejm owano szeroko zakrojone studia 
dotyczące szeregu kwestii społecznych. Jak przysłowiowe „grzyby po deszczu” 
powstawały całościowe opracowania z zakresu ekonomii, teorii państwa, prawa, 
tworzone przez przedstawicieli katolickiej nauki społecznej. Kreślili oni zręby 
całościow ego —  alternatywnego względem dwóch głównych nurtów społecznych 
—  systemu, ową „trzecią drogę”, między liberalizmem a kolektywizmem. Podej
mowane studia określały kwestie bardzo szczegółowe, opisywały struktury, instytu
cje, procesy, które tworzą całokształt życia społecznego.

Ta wizja nauki społecznej Kościoła —  nazwijmy ją  ujęciem m aksym alistycz- 
nym, holistycznym, ponieważ przyjm owała kształt pewnego rodzaju całościow ego 
systemu —  po Soborze W atykańskim II budziła coraz szerszą dezaprobatę. 
Koncepcja tzw. trzeciej drogi sprawiła, że nauka społeczna Kościoła zaczęła być 
postrzegana jako kolejna ideologia, obok dotychczas istniejących. Coraz częściej 
traktowano ją  jako przeszkodę w zintensyfikowanym  po Soborze dialogu Kościoła

* Referat wygłoszony podczas Konferencji Naukowej „Ku rzeczom  nowym  naszych czasów 
—  inspiracje Jana Paw ła II dla w spółczesności” (Elbląg, 30 m arca 2006 r.).
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ze światem, ze współczesną kulturą i różnymi nurtami życia społecznego. Coraz 
częściej pojawiały się głosy poddające w wątpliwość sens samej doktryny społecz
nej Kościoła czy też formę zaangażowania społecznego Kościoła. Dla przykładu 
m ożna wymieć takich myślicieli zabierających głos na ten temat jak  M.-D. Chenu 
czy Paul Ricoeur. A nie były to głosy odosobnione.

Kreślę tę uproszczoną panoramę, aby wskazać na poważny kryzys, w jakim  
znalazła się katolicka nauka społeczna w dekadzie lat siedem dziesiątych ubiegłego 
stulecia, a więc niedługo po soborze. W swoistej „defensyw ie” znalazło się także 
przepow iadanie społeczne Kościoła. Paweł VI w kolejnych swoich dokum entach 
zaniechał używania nazwy dottrina sociale cattolica (katolicka nauka społeczna) 
na rzecz insegnamento sociale (a wiec tylko nauczanie społeczne), które oczywiście 
ma całkiem  inną rangę doktrynalną. Dokument Octogesima adveniens, upam ięt
niający 80 rocznicę pierwszej encykliki społecznej —  pom im o niezwykle doniosłej 
treści i znacznej objętości —  nie otrzymał — jak  było w tradycji —  rangi encykliki, 
lecz był tylko listem apostolskim skierowanym do przew odniczącego papieskiej 
Komisji Iustitia et Pax. Ten zamęt pogłębiało także pow stanie i rozwój takich 
nurtów, jak  teologia polityczna J. M oltm anna czy teologia w yzw olenia w A m eryce 
Łacińskiej, które na swój sposób interpretowały społeczne zaangażow anie 
Kościoła.

II. SPECYFIKA DYSKURSU SPOŁECZNEGO JANA PA W ŁA  II

I właśnie w takim mniej więcej kontekście poszukiw ania nowego kształtu 
społecznej refleksji Kościoła rozpoczął się pontyfikat Karola W ojtyły —  Jana 
Paw ła II, papieża, który z perspektywy polskich dośw iadczeń dostrzegał jak  nikt 
dotąd znaczenie społecznej obecności Kościoła i jego  nauki społecznej. Od samego 
początku swego pontyfikatu, a konkretnie od pierwszej swojej pielgrzym ki do 
Ameryki Łacińskiej na III Konferencję CELAM  (Episkopatu Am eryki Łacińskiej) 
w Puebla, podejm ował wysiłek jej ożywienia. Odwołując się do dotychczasow ych 
osiągnięć nauki społecznej Kościoła, kreślił przed nią nowe zadania, dokonując jej 
reorientacji z mocniejszym uwzględnieniem  wymiaru teologicznego, szczególny 
nacisk kładąc na jej funkcję profetyczno-krytyczną. W ujęciu Jana Paw ła II 
katolicka nauka społeczna nie rości już sobie praw a do w yznaczania „trzeciej 
drogi” , nie proponuje żadnego partykularnego systemu, nie w ypracow uje alter
natywnych modeli gospodarowania i innych struktur życia społecznego, ale 
w świetle swych podstawowych zasad pozwala przede wszystkim  dostrzec, w jakiej 
m ierze istniejące systemy są zgodne lub niezgodne z wym ogam i ludzkiej godności.

To nowe rozłożenie akcentów w strukturze m etodologicznej katolickiej nauki 
społecznej, a zwłaszcza uwyraźnienie jej profetyczno-krytycznego wym iaru oraz 
personalistyczny punkt odniesienia, bardzo dobrze oddaje fragm ent num eru 41 
encykliki Sollicitudo rei socialis, będący form ą definicji katolickiej nauki społecz
nej. Zwracam  na nie uwagę, ponieważ w tym samym nurcie głęboko osadzone jest 
także nauczanie Jana Pawła II w zakresie ekonomii.

Papież był przekonany, że wobec ogromnej złożoności struktur i procesów 
ekonom icznych, rozwiązanie przynajmniej niektórych problem ów związanych
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z życiem  gospodarczym  przekracza możliwości samej ekonomii oraz racjonalności 
ekonom icznej. W spółczesna gospodarka jest częścią ludzkiej kultury i dziedziną, 
w której człow iek nieustannie odnajduje siebie i potwierdza jako pan rzeczyw isto
ści materialnej. M ieści ona w sobie całe bogactwo problemów ludzkich, społecz
nych, etycznych, te zaś wym agają uwzględnienia wartości niekwantytatywnych. 
Z kolei człowiek, który w kontekście chrześcijańskiej antropologii jaw i się zawsze 
jako  „homo ethicus” , nie m oże nigdy działać poza moralnością. Prawda ta dotyczy 
także relacji ekonom icznych, które są zawsze relacjami ludzkimi, to znaczy takimi, 
które m uszą być odniesione do wartości ludzkich i wartości moralnych.

Z tego względu zarówno społeczne nauczanie Kościoła, jak  i refleksja podej
m ow ana w obrębie teologii i chrześcijańskiej etyki społecznej, usiłują wejść 
w dyskurs z naukam i ekonom icznym i, aby także ten obszar zaangażow ania 
człow ieka nasycić aksjologicznie, a przez to ukazać jego rzeczywisty cel i etyczny 
sens. Jest to o tyle konieczne, że od okresu rozwoju społeczeństwa przem ysłowego 
i ekonomii kapitalistycznej, bazującej na relacjach rynkowych, stanowiskiem  
dom inującym  we wzajemnej relacji ekonomii i porządku moralnego jest ekono- 
mizm przyznający racjonalności ekonomicznej zdecydowany priorytet nad wym o
gami m oralnym i. Przejaw ia się on w absolutyzowaniu celowości ekonom icznej, 
czego konsekw encją jest takie działanie, w którym rzeczywistość m aterialna 
traktow ana jest tak, jakby była nadrzędna i jakby tylko ona m ogła generować 
zachowania racjonalne.

III. EK ONOM IA A PORZĄDEK M ORALNY

Jan Paweł II, uznając autonomię ekonomii i racjonalności ekonom icznej, 
podkreślał konieczność objęcia refleksją etyczną działalności gospodarczej. Ekono
mia m a sw oją w ew nętrzną celowość, ale przecież działalność ekonom iczną 
podejm uje człowiek, który musi znaleźć dla tej działalności motywację na miarę 
swego człow ieczeństw a. Refleksja nad moralnością życia gospodarczego podej
m owana z perspektywy teologicznej odwołuje się nade wszystko do integralnej 
koncepcji pow ołania chrześcijańskiego, w której podkreśla się jedność wszystkich 
wymiarów życia, w tym jedność wiary i moralności (por. VS 88-89). Także 
kom petencja Kościoła w sprawach gospodarczych jest konsekwencją faktu, że 
chrześcijańskie orędzie zbaw ienia winno ogarnąć człowieka w całokształcie jego  
istoty i działania. Gdziekolw iek jest człowiek, tam jest też miejsce dla Kościoła 
(por. RH 13). Upraw nienie to zostaje dodatkowo wzmocnione przez antropologicz
ny wymiar ekonom ii. Skoro zagadnienia społeczne i gospodarcze dotyczą stosun
ków między ludźmi, to winny być one normowane prawami sprawiedliwości 
i miłości.

Potrzebę dialogu m iędzy ekonom ią i etyką Jan Paweł II uzasadniał także 
z punktu w idzenia samej natury życia społecznego czy gospodarczo-społecznego. 
W poszukiw aniach podstaw życia społecznego, przy odwołaniu się do koncepcji 
personalistycznej widać bardzo wyraźnie, że gospodarka rynkowa jako istotny filar 
ekonomii oznacza nie tylko rynek towarów, ale także rynek odniesiony do 
prawdziwych potrzeb ludzkich i do zasady dobra wspólnego (por. CA 34). Oznacza
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to, że ekonom ia nie może być traktowana jako  neutralna moralnie. Ostatecznie 
gospodarka ma cel antropologiczny. Jako taki, podlega on ocenie m oralnej, 
podobnie jak  wszystko, co ma związek z rozumnym działaniem  człowieka.

Etyczna refleksja nad życiem gospodarczym  jest konieczna tym bardziej, że 
nawet dobrze funkcjonująca i społecznie zdyscyplinowana gospodarka rynkow a nie 
może wykluczyć niebezpieczeństwa jednostronnych redukcji, które papież nazywał 
ludzkimi deficytami rynku. Rynek, będący dotychczas m echanizm em  wym iany na 
płaszczyźnie gospodarczej, stał się odtąd nośnikiem nowej kultury, stwarzając 
w tym zakresie nowe zagrożenia. Ekspansywny, czy wręcz agresywny charakter 
mechanizm ów rynkowych sprawia, że coraz bardziej ulega zredukowaniu obszar 
swobodnego, publicznego działania ludzkiej społeczności na wszystkich płaszczyz
nach. „Rynek narzuca swój sposób myślenia i działania, kształtuje zachowania  
wedle swojej skali w artości”1, stając się przy tym nową form ą alienacji.

Jan Paweł II, przeprowadzając w encyklice CA dogłębne etyczne analizy 
gospodarki wolnorynkowej i badając moralne i kulturowe uw arunkow ania w olno
rynkowego porządku gospodarczego, w ym ienia dwa obszary, w których tego typu 
jednostronna redukcja we współczesnym  społeczeństw ie w olnorynkow ym  w y
stępuje lub mu zagraża: organizacja pracy oraz styl życia, określany pojęciem  
konsum izm u (por. CA 19). Innym istotnym ograniczeniem  rynku jest istnienie 
potrzeb zbiorowych i jakościow ych, „których nie da się zaspokoić za pośrednict
wem jego  mechanizmów. Istnieją dobra, których ze względu na ich naturę nie 
można i nie należy sprzedaw ać i kupow ać” (CA 55). Papież w spom ina o tych 
uczestnikach życia społeczno-gospodarczego, którzy nie m ogą być uważani za 
pełnopraw ne podm ioty procesów rynkowych lub którym dojście do nich zostało 
z różnych względów uniemożliwione. Zgodnie z wym ogiem  sprawiedliwości 
i prawdy, wszyscy oni mają prawo do życia godnego człowieka. Ponad logiką 
wymiany, zysku, sukcesu i różnych form sprawiedliwości istnieje nadrzędne 
kryterium, związane z zabezpieczeniem  godności osoby ludzkiej (por. ChL 43; 
CA 34). W yklucza ono próby przenoszenia mechanizm ów rynkowych na pozostałe 
dziedziny życia człowieka.

IV. AFIRM ACJA NAJW AŻNIEJSZYCH INSTYTUCJI 
GOSPODARKI W OLNORYNKOW EJ

Papież unikając jednoznacznych nazw i proponowania określonych modeli, 
opowiadał się za tym, co w naukach ekonom icznych określa się jako gospodarka 
rynkowa (por. CA 43). Z punktu w idzenia encykliki załam anie się realnego 
socjalizmu oznacza, że „zarówno wewnątrz poszczególnych narodów, ja k  i w relac
ja ch  międzynarodowych ’wolny rynek’ je s t najbardziej skutecznym narzędziem  
wykorzystania zasobów i zaspokajania p o trzeb” (CA 34). Papież nie m iał wątp
liwości, że mechanizmy rynkowe „służą lepszemu wykorzystywaniu zasobów; 
ułatwiają wymianę produktów, a w centrum zainteresowania um ieszczają wolę 
i upodobania osoby ludzkiej, umożliwiając je j  w chwili zawierania kontraktu

1 J a n  P a w e ł  II, Przem ów ienie „G lobalizacja a etyka” nr 4.
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spotykanie z wolą i upodobaniami innej osoby” (CA 40). Kto jednak wierzy, że 
m echanizm y rynkowe zm uszają ludzi w działalności gospodarczej do czynienia 
dobra, przecenia możliwości rynku, który dopuszcza zachowania niem oralne. 
D latego papież mówi o imperatywach gospodarczo-politycznych i gospodarczo- 
-etycznych, do których należy m.in. kontrola rynku. W edług encykliki chodzi tu 
o taki porządek gospodarczy i społeczny, w którym rynek podlegałby kontroli ze 
strony sił społecznych i państwa, celem zaspokojenia podstawowych potrzeb całego 
społeczeństw a, np. w sytuacji, gdy monopole powodują zaham owania czy stw arza
ją  zagrożenie dla rozwoju (por. CA 35, 48). Takiej kontroli dom aga się rów nież 
pogoń za zyskiem, „którego źródłem nie je s t globalny rozwój pracy i społecznego  
majątku, lecz wyzysk, niegodziwe wykorzystywanie, spekulacja i rozbicie solidarno
ści świata p ra c y ” (CA 43).

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że mimo odrzucenia absolutyzacji 
celow ości ekonom icznej oraz stwierdzenia ograniczeń i deficytów rynku, Jan Paweł 
II nie przekreślał znaczenia kalkulacji ekonomicznej jako takiej i pozytywnej roli 
zysku, będącego w skaźnikiem  dobrego funkcjonowania przedsiębiorstwa. G os
podarka bowiem  nie znosi żadnego działania przeciw racjonalności ekonom icznej, 
ale sama jest też czymś więcej niż tylko automatycznym m echanizm em  rynkowym. 
Choć weszło już  w modę deprecjonowanie zasady konkurencji i sukcesu jako  
ahum anistycznej i gorszej etycznie, należy jednak utrzymać jako słuszne tw ier
dzenie, że dążenie do sukcesu i konkurencja nie są same w sobie mniej etycznym i 
sposobam i zachowań. Aspołecznymi i ahumanitarnymi stają się, jeżeli zostaną 
użyte jedynie ku własnej korzyści kosztem dobra wspólnego (por. CA 65).

Dla Jana Pawła II działalność gospodarcza jako dziedzina kultury staje się 
przestrzenią ekspresji człowieka i jego wolności. Dlatego też um ieszczał nauczanie
0 wolności gospodarczej w kontekście wolności chrześcijańskiej. W olność, by była 
rzeczywista, musi być przym iotem  całego człowieka, pojętego integralnie. W olność 
w procesie ekonom icznym  realizuje się przede wszystkim w wolnej inicjatywie 
gospodarczej. Stąd postrzeganie gospodarki jedynie jako gry produkcji i konsum p
cji oraz sprowadzanie jej wyłącznie do sfery relacji rzeczowych, jest podejściem  
redukcjonistycznym , skażonym błędem antropologicznym (por. CA 13).

Papież przypom inał, że Kościół nie chce proponować żadnych modeli gos
podarczych, lecz ma świadomość, iż realne i naprawdę skuteczne modele m ogą się 
zrodzić tylko w ramach sytuacji historycznych, które są przecież różnorodne,
1 dzięki wysiłkowi tych wszystkich, którzy w sposób odpowiedzialny podejm ują 
konkretne problem y we wszystkich powiązanych ze sobą aspektach społecznych, 
gospodarczych, politycznych i kulturowych. Istotny jest tu fakt, że system ekono
m iczny, dla którego kapitalizm jest jedną z możliwych nazw, zostaje um ieszczony 
pom iędzy dwom a innymi systemami; jest on bowiem korygowany zarówno przez 
ramy systemu prawnego, jak  i szerszą kulturę etyczną i religijną.

Zalecany przez Jana Pawła II ład gospodarczy jest ukazany w kontekście 
trójstronnym ; jako  jedna z trzech kluczowych instytucji sprawiedliwego i wolnego 
systemu społecznego. Ład ekonom iczny trzeba widzieć w kontekście systemu 
politycznego oraz moralno-kulturowego, które go modyfikują. Oddzielanie systemu 
ekonom icznego od dwu pozostałych to opieranie się wyłącznie na pojęciach 
abstrakcyjnych i obarczanie się w ten sposób „winą ekonom izm u” . Aby tego
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uniknąć kapitalizm należy traktować jako jeden z trzech składowych systemów, 
wzajem nie powiązanych ze sobą i od siebie w zajem nie zależnych. Taka ekonomia, 
ujęta w ramy systemu prawnego, zostaje w przęgnięta w służbę integralnej wolności 
ludzkiej oraz jest zdolna uznać, że sedno wolności m a charakter etyczny i religijny 
(por. LE 18, 23).

W świetle dotychczasowych rozważań widać wyraźnie, że w skazanie na 
Kościół jako instancję krytyczną wobec społeczeństw a nie oznacza, że jego  
zadaniem  jest ingerencja ze swoim  przesłaniem  moralnym w problem y i roz
w iązania typu technicznego. Byłoby to zatraceniem  poczucia elem entarnego 
realizm u oraz przejawem nieupraw nionych i fundam entalistycznych roszczeń, 
przekraczających oczywiste kom petencje Kościoła. W łaściw a jego  relacja do 
porządku społecznego nie może być tw orzona w oparciu o uproszczenie rzeczyw is
tości.

M ając świadomość, że w tym krótkim  artykule nie sposób przedstawić 
wszystkich kwestii związanych z bardzo bogatym  nauczaniem  Jana Paw ła II 
dotyczącym  ekonom ii, chciałbym  w końcowej części mego w ystąpienia zaprezen
tować nauczanie papieskie dotyczące jednego z istotnych procesów , determ inują
cych w spółczesne życie gospodarcze. R efleksja ta, jak  sądzę, raz jeszcze potwierdzi 
ukazaną już specyfikę nauczania Jana Paw ła II w zakresie problem atyki społecznej 
w ogólności i ekonom ii w szczególności.

V. PA PIESKA OCENA GLOBALIZACJI

Jan Paweł II zachęcał w pierwszej kolejności do wnikliwych badań nad 
zjaw iskiem  globalizacji. M a świadom ość, że procesy globalizacyjne, zw łaszcza 
w obrębie ekonom ii i finansów, połączone z szybkim  rozw ojem  technik infor
m atycznych, otw ierają now ą erę w dziedzinie społecznej i gospodarczej, która 
niesie z sobą wielkie nadzieje, ale także pytania i obawy. Te ostatnie łączą się 
przede wszystkim  z ogrom ną złożonością i dynam izm em  przem ian związanych już 
nie tylko z globalizacją handlu, ale także pociągających za sobą gw ałtow ną 
ew olucję systemów społecznych i kultur. W ielką niew iadom ą jest także to, czy 
wszyscy będą mogli czerpać korzyści z globalnego rynku i jak ie  skutki będą miały 
procesy globalizacyjne dla w zajem nych relacji między narodam i i państwami.

Papież traktuje więc globalizację jako  zjawisko odznaczające się bardzo 
w yraźną dwuznacznością: „globalizacja m oże być dobrem dla człowieka i społe
czeństwa, ale może też okazać się zjawiskiem  szkodliwym  o pow ażnych konsekw enc
ja c h ”2. Podkreśla przy tym, że „globalizacja nie je s t  «a priori» dobra ani z ła ”3. Jej 
ostateczna ocena będzie uzależniona „od pew nych zasadniczych wyborów, a m ia
nowicie od tego, czy «globalizacja» będzie służyć człowiekowi, i to każdemu  
człowiekowi, czy też wyłącznie rozwojowi oderwanemu od  zasad solidarności 
i współudziału oraz od odpowiedzialnie stosow anej zasady pom ocniczości”4.

2 J a n  P a w e ł  II, Przem ów ienie „Rozwój g lobalizacji, dobro człow ieka” nr 3.
3 J a n  P a w e ł  II, Przem ów ienie „G lobalizacja i e tyka” nr 2.
4 J a n  P a w e ł  II, Przem ów ienie „Rozw ój g lobalizacji, dobro człow ieka” nr 3.
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Ojciec Święty przypom inał, że refleksja etyczna w kontekście globalizacja musi 
opierać się na dwóch nierozerwalnych zasadach. Pierw szą jest nadrzędność 
niezbywalnej godności człowieka, która jest źródłem  wszelkich praw ludzkich 
i wszelkiego ładu społecznego. To osoba ludzka —  bowiem —  jak  uczy Sobór 
—  jest zasadą, podm iotem  i celem wszystkich instytucji społecznych (por. 
KDK 25; ChL 43). Drugą zasadą, będącą kryterium  etycznej refleksji nad 
godnością, je s t w artość ludzkich kultur, „których żadna zewnętrzna władza nie ma  
praw a lekcew ażyć ani tym hardziej niszczyć5.

Szczególne zainteresow anie Kościoła globalizacją Jan Paweł II tłum aczył 
przekształceniem  się samej globalizacji w zjawisko kulturowe. Rynek, będący 
dotychczas m echanizm em  wymiany na płaszczyźnie gospodarczej, stał się odtąd 
nośnikiem  nowej kultury, stwarzając w tym zakresie nowe zagrożenia. Ekspansyw 
ny, czy wręcz agresyw ny charakter m echanizm ów  rynkowych sprawia, że coraz 
bardziej ulega zredukowaniu obszar swobodnego, publicznego działania ludzkiej 
społeczności na w szystkich płaszczyznach. „Rynek narzuca sw ój sposób myślenia  
i działania, kształtuje zachowania wedle swojej skali w artości”6, stając się przy tym 
nową form ą alienacji. W tym kontekście globalizacja wielu jaw i się „jako 
niszczycielska powódź, zagrażająca zasadom  społecznym, które zapewniały im 
bezpieczeństwo, i fundam entom  kultury, która nadawała kierunek ich życ iu ”1. 
O jciec Święty w skazyw ał także na szereg innych obszarów, gdzie ten sposób 
postrzegania rzeczyw istości przez pryzm at m echanizm ów  rynkowych się pojawia: 
nowe style pracy, życia, organizow ania się wspólnot, praktyczne zastosowanie 
odkryć nauk m edycznych, a nawet niektóre m odele refleksji etycznej, noszące 
znamię utylitaryzm u, które papież nazywał ubocznym i produktam i samej globali
zacji. W tym przypadku dla zabezpieczenia dobra w spólnego i nadrzędności osoby 
i społeczności w życiu społecznym , nieodzowne są różnego rodzaju zabezpieczenia 
socjalne, praw ne i kulturowe.

W zakresie globalizacji na płaszczyźnie ekonom icznej Jan Paweł II zauważał, 
że przyszłość ludzkości, a tym samym tworzenie prawdziwej komunii w życiu 
społecznym  (co ostatecznie stoi u założeń globalizacji) w ogrom nym  stopniu zależy 
od w zbudzenia i pogłębienia powszechnej solidarności i współodpow iedzialności 
m iędzyludzkiej i „przełożenia” jej w odpow iednie struktury. W przeciwnym  razie 
globalizacja bez solidarności wytwarzać będzie nowy rodzaj nierównowagi ekono
micznej, a także przedłużać i powiększać niespraw iedliw ości.

W tym kontekście papież bardzo wyraźnie postulował, „by w miarę naras
tającego umiędzynarodowienia gospodarki powstawały odpowiednie i skutecznie 
działające międzynarodowe organy kontrolne i kierownicze, dzięki którym gospodar
ka służyłaby dobru wspólnem u" (CA 58). W ydaje się, że niemożliwa jest prawdziwa 
globalizacja, a tym samym zdrowa ekonomia, bez odpowiedniej woli politycznej. 
Brak strukturalnej równowagi w organizacji międzynarodowych ośrodków władzy 
prowadzić musi do zachwiania równowagi w dziedzinie stosunków gospodarczych.

5 J a n  P a w e ł  II, Przem ów ienie „G lobalizacja i e tyka” nr 3.
6 Cyt. za: A. D у I u s, Czy m oralność je s t  w gospodarce dobrem  rzadkim ?, w: t a ż ,  

Gospodarka. M oralność. C hrześcijaństw o, W arszaw a 1994, s. 20.
7 Tam że.
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VI. NOW E HORYZONTY

W obec tych i im podobnych wyzwań, musi być również konfrontowana 
gospodarka rynkowa. Niekiedy wymagać to będzie powtórnej refleksji nad m echa
nizm em  rynku, systemem zorganizowanej konkurencji, uw zględnienia niezauw aża
lnego dotychczas czynnika produkcji, jakim  jest, oprócz pracy i kapitału, środow is
ko naturalne. Odpow iedzią na to winny być próby budzenia coraz to większej 
w rażliwości etycznej, poszukiwania nowych kryteriów i w ytycznych działania. 
Zadanie to jest podejm owane przez większość moralistów i etyków społecznych 
zajm ujących się problem atyką życia gospodarczo-społecznego. Dokonując analizy 
zasadniczych elem entów życia gospodarczego, nie ograniczają się oni jedynie do 
opisania rzeczywistości i krytycznej jej oceny w oparciu o przyjęte kryteria. 
Zgodnie z funkcją profetyczną nauczania społecznego Kościoła, próbują także 
budzić wrażliwość na nowe wyzwania stojące przed ekonom ią czy poszczególnym i 
podm iotam i życia gospodarczego, ukazywać nie tyle gotowe recepty czy roz
wiązania techniczne, co raczej pojawiające się zagrożenia i postulaty niezbędnych 
działań, by uczynić gospodarkę bardziej służącą człowiekowi, bez popadania przy 
tym w sprzeczność z warunkiem skuteczności i racjonalności ekonom icznej. 
W yzw ania te pojawiają się wobec całej złożonej rzeczywistości gospodarczej. 
Próba sprostania im, w pierwszym rzędzie sprowadzać się będzie do przem yślenia 
i określenia na nowo podstawowych celów i priorytetów stojących przed w spół
czesną ekonomią; będzie usiłowaniem uświadom ienia sobie nowej odpow iedzial
ności m oralnej, określenia nowego porządku gospodarczego, czy też poszukiw a
niem konsensu co do podstawowych wartości, niezbędnych przy tworzeniu gos
podarki godnej człowieka.

Należy mieć świadomość, że tego rodzaju powinnościom  K ościoła może być 
łatwo przypisany zarzut taniego m oralizatorstwa i nadm iernego idealizm u, ode
rwanego od rzeczywistości, tym bardziej, że jak  zwykł twierdzić nestor katolickiej 
nauki społecznej Oswald von Nell-Breuning „moralność jest dobrem  rzadkim, 
dlatego należy obchodzić się z nim ostrożnie” . Stwierdzenie to zostało odniesione 
do wszystkich obszarów życia społecznego, w tym także do gospodarki. Do natury 
etosu chrześcijańskiego w obszarze ekonomii zalicza się pew ne zaw ieszenie 
między utopią a realizmem, co sprawia, że przyjmuje on postać jakby pewnego 
ferm entu, który będzie zawsze wymuszał od istniejących system ów  zmiany 
jakościow e, czyli jakąś formę rewolucji w strukturalnych podstawach ekonom ii.

Tego typu m etodologia charakteryzująca profetyczno-krytyczne posłannictw o 
Kościoła jest typowa —  z racji ich natury —  dla wielu opracowań teologicz- 
nom oralnych czy etycznospołecznych. Po analizach opisowych —  nierzadko 
bardzo kom petentnych —  istoty życia gospodarczo-społecznego czy poszczegól
nych elem entów systemowych gospodarki, po ich ocenie w oparciu o przyjęte 
kryteria, a zw łaszcza kryterium antropologiczne, po wskazaniu na m ożliwe za
grożenia nadrzędnej pozycji człowieka względem dóbr gospodarczych, nie brak 
także prób nasycenia treściami humanistycznymi poszczególnych społecznych 
i strukturalnych elem entów życia gospodarczego. Przejawia się to rów nież w zwró
ceniu uwagi na pojawiające się wezwania moralne czy w form ułow aniu nowych 
postulatów  etyczno-społecznych.



O L U D Z K IE  O B L IC Z E  EK O NO M II 213

Nowe w yzw ania kierowane pod adresem gospodarki rynkowej, zawarte w poso
borowych publikacjach teologiczno-m oralnych czy etyczno-społecznych, są w ypa
dkow ą z jednej strony aktualnego nauczania społecznego Kościoła, z drugiej zaś 
wynikają z analizy współczesnego kontekstu życia gospodarczego i z odczytania 
znaków czasu, w tym także ze skonstatowania istnienia coraz bardziej rozległych 
tzw. struktur grzechu  (SRS 36-37). Stąd ich duża różnorodność, co jednak nie 
oznacza, że nie da się wyszczególnić pewnych ogólnych tendencji. Pomijając 
w tym miejscu szersze analizy, należy stwierdzić jedynie, iż najczęściej pojaw iają
cym się wyzwaniem  pod adresem gospodarki rynkowej jest poczwórny postulat: 
odpow iedzialności ekologicznej, ukierunkowania na wartość pracy, globalizacji 
solidarności (tj. tw orzenia międzynarodowych powiązań gospodarczych czy po
w stania takiego ogólnoświatowego nowego ładu gospodarczego, który dawałby 
szansę rozwoju krajom  najuboższym i zniwelowania drastycznych różnic między 
poszczególnym i państwam i, zwłaszcza w kontekście procesów globalizacyjnych), 
a także stworzenie możliwości dla oddłużenia krajów najuboższych. W ydaje się, że 
w yzw ania te są niezbędnym i warunkami humanizacji ekonom ii, zapew nienia jej 
antropologiczno-personalistycznego wymiaru, a także prowadzą do tego, co Jan 
Paweł II określał m ianem nowej «wyobraźni miłosierdzia» będącej społeczną 
aplikacją duchowości komunii (por. NM I 50).


