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Wprowadzenie

hociaż nie ma obecnie skutecznej alternaty-
wy dla ekonomii wolnego rynku jako funda-
mentu  efektywnego  ładu  społeczno-gospo-

darczego1), konkluzja ta jest nadal nie do zaakcepto-
wania nie tylko przez wielu zwykłych ludzi, ale także 
przez wielu intelektualistów na całym świecie. Nieza-
leżnie od upadku realnego socjalizmu, pogłębiające-
go się od lat kryzysu państwa opiekuńczego (Welfare 
State) i sukcesów neoliberalnego projektu ładu spo-
łeczno-gospodarczego,  pozwalającego  na  wyrwanie 
miliardów ludzi z nędzy i budowanie wolnych społe-
czeństw, neoliberalizm ma w szerokim odbiorze pra-
wie wyłącznie negatywne konotacje. W przekonaniu 
krytyków  kapitalistycznej  gospodarki  rynkowej  jest 
ona  bezwzględna,  nastawiona wyłącznie  na  eksplo-
atację zasobów naturalnych i ludzkich, i na dodatek 
niesprawiedliwa2). Stąd już tylko krok do stwierdze-
nia, że rynek nie może funkcjonować bez ingerencji 
i nadzoru państwa.  

Sam termin „neoliberalizm”3) w ustach współcze-
snych marksistów, ekologów czy niektórych konser-
watystów nabiera wręcz obelżywego wydźwięku i jest 
wykorzystywany  jako hasło  służące do napiętnowa-
nia wszystkiego,  co  jest  związane  z wolnorynkową 
filozofią i praktyką gospodarowania, a zwłaszcza do 
bezwzględnej  krytyki  zasad  wolnej  konkurencji 
i maksymalizacji zysku, mechanizmu cen rynkowych 
–  traktowanego  jako  jedynej  formy  wpływania  na 
działalność gospodarczą,  koncepcji sprawiedliwości 
komutatywnej, poglądu, że jedynym kryterium spra-
wiedliwej płacy, dochodów lub ceny jest ich wartość 
rynkowa, deregulacji i uelastycznienia rynków, ogra-
niczania roli państwa do zapewnienia ram  instytu-
cjonalno-prawnych  dla  rozwoju  przedsiębiorczości 
i nieskrępowanego konkurowania na rynkach, wresz-
cie  – procesów globalizacji, prywatyzacji i rywaliza-
cji o inwestycje zagraniczne.  

neoliberalizm oczami krytyków
 

iemiecki  badacz  Gerhard  Willke  dokonał 
przeglądu  najbardziej  reprezentatywnych 
krytycznych  opinii  na  temat  neoliberalnej 

doktryny społeczno-ekonomicznej, analizując opraco-
wania z zakresu ekonomii, filozofii, socjologii, pra-
wa czy nauk politycznych4). Ze względu na niejedno-
rodność koncepcji neoliberalizmu takie podejście do 

zagadnienia, uwzględniające perspektywy badawcze 
różnych dziedzin nauki, wydaje się szczególnie inte-
resujące.  

Przedstawicielom neoliberalizmu zarzuca  się na 
przykład dogmatyczne przywiązanie do wiary w me-
chanizm  wolnego  rynku  oraz  w  jego  dobroczynny 
wpływ na  efektywność  gospodarowania. Uważa  się 
ich za orędowników zasad egoizmu i bezwzględności 
w relacjach społecznych, apologetów darwinistyczne-
go kultu przetrwania najlepszych (survival of the fit-
test),  propagatorów  „molocha”  rynku  i  rozwiązań 
społeczno-gospodarczych,  które  mogą  doprowadzić 
w  rezultacie  tylko  do  jednego  finału  –  zmierzchu 
dotychczasowego  modelu  zachodniej  cywilizacji 
i ogólnoświatowej katastrofy5). 

Umiarkowani  adwersarze  neoliberalizmu  ubole-
wają nad „ekonomiczną kolonizacją żyjącego świata” 
(Jürgen Habermas6)),  „przymusem  osiągania  zysku 
z kapitału” (Richard Sennett7)), „bezwzględnym eko-
nomizmem” (Hans-Martin Lohmann) i „fundamenta-
lizmem rynkowym”  (Anthony Giddens8));  krytykują 
oni rzekomy powrót do kapitalizmu manchesterskie-
go i leseferyzmu pod naciskiem zaostrzającej się glo-
balnej konkurencji o dostęp do ograniczonych zaso-
bów. Bardziej radykalni krytycy piszą o „despotyzmie 
rynku”  i  złorzeczą  na  „piekielną machinę  kapitali-
zmu”  (Pierre Bourdieu9)),  demaskują w panujących 
systemach  społeczno-gospodarczych  „barbarzyński 
ultraliberalizm”  (Viviane  Forrester10)),  „totalny  ry-
nek”  (Herbert Schui11))  czy „kapitalizm bez maski” 
(Noam Chomsky12)), przekonują, że witalność neoli-
beralizmu to wyłącznie skutek liftingu maskującego 
zmurszałość  i  zmierzch  kapitalistycznej  gospodarki 
rynkowej (Samir Amin13)). 

Krytycy  neoliberalizmu  piętnują  wrogie  wobec 
społeczeństwa założenie o autonomicznym, racjonal-
nie funkcjonującym podmiocie gospodarczym i ubo-
lewają  nad  normatywną  mizerią  instytucji  rynku 
oraz  brakiem  jego  społecznej  wrażliwości14).  Z  tej 
perspektywy neoliberalizm jest utożsamiany wyłącz-
nie z żądzą zysku i posiadania, z wyzutymi z wszel-
kich uczuć anonimowymi procesami wymiany ryn-
kowej, z iluzoryczną wiarą w stabilność i harmonię 
życia społecznego, z niemal quasi-religijnym posłan-
nictwem propagującym zbawienne działanie rynku. 
W apokaliptycznych wizjach Naomi Klein neolibera-
lizm  jest  fundamentalistyczną doktryną, która wy-
powiada wojnę wszystkiemu, co stoi na jej drodze, 
a  jej  zwolennicy  są  przedstawiani  jako  demiurdzy ,
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w  ludzkiej  skórze,  którzy  działają  według  z  góry 
ustalonego planu i zawsze wygrywają, ponieważ są 
w stanie wszystko przewidzieć15). 

Neoliberalizm  w  takim  karykaturalnym  ujęciu 
staje się synonimem kapitalizmu pozbawionego  ja-
kichkolwiek mechanizmów społecznej odpowiedzial-
ności za efekty swego funkcjonowania. Zaczyna on 
być traktowany nie jako określona doktryna społecz-
no-ekonomiczna, lecz jako szkodliwa ideologia, zresz-
tą  nie  tylko  w  dziedzinie  stricte  gospodarczej,  ale 
także edukacji, opieki zdrowotnej, religii czy w ogóle 
w życiu społecznym16). Dowodem na poparcie takiej 
tezy  są między  innymi przywoływane przez kryty-
ków neoliberalizmu propozycje dalszej  redukcji po-
datków dla osób dobrze sytuowanych, optymalizacji 
nakładów na ochronę środowiska czy niezrealizowa-
nia  państwowych  programów  kształcenia  i  podno-
szenia poziomu dobrobytu społecznego. Formułowa-
ne są także opinie, że deregulacji państwa socjalne-
go, gospodarki i społeczeństwa towarzyszy swoista 
deregulacja psychiczna i moralna jednostek i całych 
grup społecznych. Logika rynku i kapitału eliminuje 
bowiem wszelkie zewnętrzne bariery i mechanizmy 
kontroli  i  w  konsekwencji  zmierza  do  zniszczenia 
warunków dalszego istnienia takiego modelu gospo-
darowania17).      

W świetle powyższych opinii neoliberalizm może 
rzeczywiście jawić się jako „piekielna maszyna” i być 
traktowany jako uosobienie wszelkiego zła. Zwłasz-
cza ostatnio w środkach masowego przekazu konse-
kwentnie  jest  kreowany  obraz  neoliberalizmu  jako 
formy absolutnie wolnego, radykalnie zderegulowa-
nego  i  prowadzącego  do  rozkładu wszelkich  norm 
życia  społecznego  kapitalizmu  rynkowego. W  tych 
ocierających się po części o histerię analizach i ko-
mentarzach  szczególną  rolę  przypisuje  się  prywat-
nym  instytucjom  finansowym, działającym w skali 
globalnej, niepoddającym się jakimkolwiek państwo-
wym regulacjom prawnym i ograniczeniom natury 
moralnej,  bezwzględnie  dążącym,  także  w  drodze 
operacji  spekulacyjnych,    do  pomnażania wartości 
dla swoich akcjonariuszy i realizujących w praktyce 
model kapitalizmu kasynowego.  

Według  krytyków  neoliberalizmu  globalizacja 
jest formą monetarnego imperializmu, wpędzające-
go  inne modele  i  kultury gospodarcze w „jarzmo” 
rynkowego  sposobu  gospodarowania.  Bezwzględny 
reżim akumulacji kapitału,  rozszerzony – wskutek 
postępującej globalizacji – na cały świat, wyniszcza-
jąco oddziałuje na ukształtowane wcześniej dojrzałe 
struktury społeczne, stare kultury gospodarowania, 
a  także    naturalne  otoczenie.  Niektórzy  autorzy 
uważają,  że  jeśli procesy globalizacji będą przebie-
gać  spontanicznie,  bez  jasnych  reguł,  czyli według 
nich zgodnie z modelem neoliberalnym, to dotych-
czasowy świat czeka katastrofa w wymiarze społecz-
nym  i  ekologicznym,  neoliberalizm  uczyni  go  bo-
wiem „wielkim gospodarczym pobojowiskiem”  (Mi-
chel  Beaudin18)).  Stąd  pojawiające  się  propozycje 
ograniczenia konkurencji międzynarodowej, działają-
cej rzekomo na szkodę ludności we wszystkich kra-
jach, na rzecz kooperacji. 

Według przekonania swoich krytyków neolibera-
lizm rozwinął  się w hegemonistyczny paradygmat, 
który wręcz zdominował sposób myślenia o polityce 
gospodarczej na przełomie XX i XXI wieku. Awanso-
wał do rangi światowej religii i przeniknął do syste-

mu wartości elit w różnych częściach świata, deter-
minując ich działanie w różnych sferach życia, a przy 
okazji niszcząc tradycję, kulturę i człowieczeństwo. 
Jest on przy tym niezdolny do konstruktywnych od-
powiedzi na wyzwania XXI wieku19). 

neoliberalizm w świetle faktów

alka z podobnymi społecznymi uprzedzenia-
mi i mitami, propagowanymi przez ekono-
mistów wspieranych przez rządy, klasę poli-

tyczną i środki masowego przekazu, nie jest łatwym 
zadaniem. Jednak, jak zauważa Mark Blaug, ideolo-
giczne uprzedzenia i wszelkiego rodzaju przemilcze-
nia nieodłącznie towarzyszą pracy każdego badacza, 
a jedyną możliwą odpowiedzią na nie jest ich publicz-
na krytyka, odwołująca się do standardów zawodo-
wych obowiązujących w danej dziedzinie nauki20).  

Dominujące obecnie wizje ekonomicznej wykładni 
neoliberalizmu,  związane  bądź  z  osobą  Friedricha 
von Hayeka i ewolucjonistycznym podejściem do ryn-
ku i jego zadaniami w życiu społecznym,  bądź z Mil-
tonem Friedmanem, kojarzonym z podejściem utyli-
tarystycznym,  ewentualnie  z  Walterem  Euckenem, 
uważanym  za  czołowego  reprezentanta  szkoły  fry-
burskiej  i  podejścia  racjonalistycznego,  łączą  bez-
względną akceptację czy wręcz afirmację rynku jako 
mechanizmu  regulacji  gospodarki  z  potrzebą  szer-
szej, niż tylko rola „stróża nocnego”, obecności pań-
stwa w życiu ekonomicznym i społecznym. Tej obec-
ności w żaden sposób nie należy jednak utożsamiać 
z potrzebą interwencjonizmu państwowego odwołują-
cego się do zaleceń ortodoksyjnego keynesizmu i za-
bezpieczeń socjalnych państwa dobrobytu21). Na przy-
kład Friedrich von Hayek zwraca uwagę na wzajem-
ne związki (czy wręcz współzależność) państwa i ryn-
ku. Uważa on, że skuteczne posługiwanie się konku-
rencją jako zasadą organizacji społeczeństwa dopusz-
cza niektóre rodzaje ingerencji w życie gospodarcze 
(które  czasem  w  znaczący  sposób  wspomagają  jej 
działanie),  a  nawet wręcz wymaga  określonych  ro-
dzajów aktywności państwa22). Jednocześnie państwo 
nigdy nie  jest w stanie  skutecznie  zastąpić  rynku; 
jego  rola  w  sferze  ekonomicznej  polega  przede 
wszystkim na gwarantowaniu konkurencji, wolności 
i  praw  jednostki  oraz na  stabilizowaniu warunków 
gospodarowania,  zwłaszcza  poprzez  prowadzenie 
określonej polityki monetarnej i fiskalnej. 

W zderzeniu z tak pojmowaną neoliberalną kon-
cepcją ładu społeczno-gospodarczego, przedstawione 
wcześniej krytyczne opinie na jej temat są w wielu 
momentach chybione  i noszą znamiona  ideologicz-
nej zemsty zwolenników etatyzmu, reprezentujących 
interesy państwowej biurokracji i dążących do trwa-
łego powrotu do władzy23). Ponadto opinie te prowo-
kują do zadania pytania, jak tego rodzaju szkodliwa 
koncepcja i marne idee, według określeń Grzegorza 
W.  Kołodki,  mogły  zdobyć  dominującą  pozycję 
w  świecie,  opanować  sposób  myślenia  wielu  ludzi 
i  doprowadzić  do  prawie  powszechnej  akceptacji 
rynku  i  gospodarki  kapitalistycznej24).  Niezależnie 
od tego, jak kuszące mogą wydawać się różne inte-
lektualne czy częściej pseudointelektualne spekula-
cje na ten temat – kwestia fortunnego dla jednych, 
a nieszczęśliwego dla innych przypadku, tajny alians 
różnych grup interesów itp. – istnieje o wiele prost-
sze wyjaśnienie. 
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Neoliberalizm i zaprojektowany przez niego sys-
tem  społeczno-gospodarczy  w  pewnym  momencie 
dziejów zwyciężyły, ponieważ zaproponowały lepsze, 
bardziej skuteczne sposoby rozwiązania problemów 
niż dotychczas znane alternatywy systemowe, takie 
jak na przykład socjalizm państwowy, państwo do-
brobytu, gospodarka państwa Boga (w krajach zdo-
minowanych  przez  fundamentalistyczne  ugrupowa-
nia  religijne –  Iran, Afganistan, Algieria  itp.)  czy 
komunitaryzm. Sukces neoliberalizmu w walce kon-
kurencyjnej  z  innymi  systemami  społeczno-gospo-
darczymi dowodzi ponadto, że jest on lepiej przysto-
sowany do zmagań z realnymi problemami. Opiera 
się na jedynym w dłuższym okresie efektywnym me-
chanizmie gospodarowania – mechanizmie cenowo- 
-rynkowym, który  jest w stanie w procesie uczenia 
się przetworzyć rozproszoną wiedzę podmiotów go-
spodarujących. Nawiązuje też do jedynej dostatecz-
nie  wypróbowanej  w  praktyce  teorii  ekonomicznej 
– neoklasycznej ekonomii zakładającej rynkową koor-
dynację działań gospodarczych25). 

Współcześnie  nie  jest  możliwe  funkcjonowanie 
państwa dobrobytu, które nie opierałoby się na me-
chanizmach  rynkowych. Wbrew  swej  złej  sławie – 
przynajmniej wśród niektórych  ekonomistów,  inte-
lektualistów  i  kilkorga  „dużych  dzieci  w  pokojach 
redakcyjnych”,  by  posłużyć  się  określeniem  Maxa 
Webera26), kapitalizm wolnorynkowy doprowadził do 
bezprzykładnego wzrostu zamożności i wyrównania 
szans społecznych. W drugiej połowie XX wieku re-
alny dochód na głowę we wszystkich krajach wysoko 
uprzemysłowionych przeciętnie zwiększył się ponad-
trzykrotnie, a w innych krajach, na przykład w Ko-
rei Południowej, nawet dziesięciokrotnie. Oczywiście 
tym sukcesom towarzyszyły okresowo masowe bez-
robocie, niesprawiedliwość społeczna  czy niszczenie 
środowiska naturalnego.  Dopiero te różne oblicza 
procesów społecznych i ekonomicznych składają się 
na pełny obraz efektów neoliberalizmu. 

Jego  krytycy  z  pobudek  czysto  ideologicznych 
lub z powodu niewiedzy dopuszczają się intelektual-
nego nadużycia, odnosząc się wyłącznie do niektó-
rych, cząstkowych aspektów neoliberalnego projektu 
społeczno-gospodarczego. Tymczasem,  jak  zauważa 
Gerhard Willke, w przypadku projektowania ustro-
jów społeczno-gospodarczych konieczne jest ich cało-
ściowe potraktowanie i kompleksowa ocena. Wyzysk 
ludzi i wtrącanie ich w nędzę należy zawsze piętno-
wać; oba te zjawiska wiążą się niewątpliwie z pry-
watną własnością środków produkcji. Ale stworzenie 
na krytyce  tych zjawisk systemu opartego na wła-
sności państwowej nie prowadzi do komunizmu i po-
wszechnej sprawiedliwości, ale, jak dobitnie pokazu-
je historia,  powoduje bankructwo takiego systemu. 
Bezgraniczną  żądzę posiadania,  chciwość  i  egoizm  
należy krytykować i ograniczać, niemniej dążenie do 
skonstruowania na bazie tej krytyki wysoce etyczne-
go, wspólnotowego systemu społeczno-gospodarcze-
go jest jeszcze bardziej naiwne niż idee samych ko-
munitarian.  

Nie można  też wykluczyć,  że  liderzy opinii pu-
blicznej (czy też raczej fabrykanci opinii) po prostu 
nie  znają  i  nie  rozumieją  faktów  ekonomicznych, 
dlatego  oceniają  stan  kapitalistycznej  gospodarki 
rynkowej  w  pewnym  konkretnym  momencie,  nie 
zwracając w ogóle uwagi na jej wewnętrzną dynami-
kę27). Tymczasem  jej podstawową cechą  jest  jedno-

czesna  ciągła  produkcja  i  dystrybucja;  dystrybucja 
i redystrybucja między jednostkami oraz narodami 
– biednymi i bogatymi28). Efektywność kapitalistycz-
nej  gospodarki  rynkowej  przejawia  się  właśnie 
w  procesach  globalizacji  –  największe  sukcesy  go-
spodarcze osiągają kraje, które otworzyły swoje go-
spodarki  i  aktywnie  uczestniczą  w  międzynarodo-
wym podziale pracy  i  światowej wymianie handlo-
wej. Okazuje się bowiem, że ekwiwalentna wymiana 
rynkowa wszędzie tam, gdzie istnieją instytucjonal-
no-prawne warunki do jej prowadzenia, przewyższa 
inne  formy  koordynacji  działań  gospodarczych29). 
Wynika to przede wszystkim z faktu, że wolny ry-
nek  i  konkurencja  jako  „postępowania  odkrywcze” 
rozwiązują w optymalny sposób problemy asymetrii 
informacyjnej w gospodarce  i  rozproszenia wiedzy 
w społeczeństwie opartym na podziale pracy.

Gerhard Willke podkreśla, że odejście od jałowej 
krytyki  neoliberalizmu  i  przedstawiania  go w  kon-
wencji  „nieznośnego  despotyzmu  rynku”  wymaga 
przeanalizowania z jednej strony mechanizmów funk-
cjonowania konkurencyjnych rynków, z drugiej – me-
chanizmów koordynacji rynkowej i działań regulacyj-
nych podejmowanych przez państwo30). Takie podej-
ście wiąże się z koniecznością uznania przez kryty-
ków neoliberalizmu, że opisywany przez nich „kapi-
talizm rynkowy bez granic” w rzeczywistości nigdzie 
nie  występuje.  Wszędzie  procesy  gospodarowania 
podlegają  określonym  regulacjom  i  normom,  które 
mogą być bardziej lub mniej precyzyjne i bardziej lub 
mniej  przestrzegane  w  życiu  społecznym.  Reguły 
i  normy  w  postaci  przepisów,  nakazów  i  zakazów 
ograniczają  działania  gospodarcze  przedsiębiorców. 
Realizacja  postulatu  deregulacji  gospodarki  nie  za-
kłada  zatem  przeforsowania  koncepcji  „totalnego 
rynku”, lecz jedynie istotnego zredukowania zakresu 
państwowej  reglamentacji  w  sferze  gospodarki. 
I w  tym kontekście należy rozpatrywać zasadnicze 
postulaty  neoliberalnego  projektu  społeczno-gospo-
darczego – żądania „więcej rynku, mniej państwa”, 
„więcej konkurencji i odpowiedzialności indywidual-
nej, mniej odgórnej opiekuńczości i regulacji”. 

podsumowanie

eoliberalizm stawia sobie za cel ukształto-
wanie gospodarki i społeczeństwa w sposób 
umożliwiający  jednostkom  realizowanie 

swojego dążenia do szczęścia przy minimalnej inge-
rencji ze strony państwa i maksymalnym indywidu-
alnym samookreśleniu. Stąd naturalne preferencje 
wobec rozwiązań wolnorynkowych  i niechęć wobec 
gospodarki  państwowej  oraz  wszelkich  przejawów 
korporacjonizmu i etatyzmu. Główny nurt współcze-
snego neoliberalizmu nie kwestionuje przy tym po-
trzeby tworzenia przez państwo ram instytucjonal-
no-prawnych ustroju społeczno-gospodarczego  i  ist-
nienia  państwowego  systemu  zabezpieczenia  spo-
łecznego w celu zagwarantowania sprawnego funk-
cjonowania  rynku  czy  niwelowania  ewentualnych 
negatywnych następstw rozwiązań rynkowych31). 

Jak pokazuje historia ostatnich kilkudziesięciu lat 
(wielki kryzys amerykański lat 20. i 30. XX wieku, re-
cesja  gospodarcza w Wielkiej Brytanii w  latach 70. 
ubiegłego  wieku,  problemy  gospodarcze  Japonii  czy 
ostatnio kryzys na Węgrzech), rozbudowane progra-
my pobudzania gospodarki przez państwo jedynie jej ,
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zaszkodziły i skutecznie opóźniały wyjście z kryzy-
su.  Stąd  konieczne  jest  przeciwdziałanie  próbom 
zwiększania  zakresu  interwencjonizmu państwowe-
go i powrotu do  sterowania gospodarką przez orga-
ny władzy politycznej32). Oznacza to odrzucenie nie-
przystających  do  rzeczywistości  recept  ekonomii 
keynesowskiej i konsekwentne dokończenie projektu 
neoliberalnego  ładu  społeczno-ekonomicznego,  za-
kładającego dalsze reformowania państwa socjalne-
go, deregulację gospodarki poprzez wyeliminowanie 
barier  administracyjnych  i  rynkowych  oraz  prze-
szkód  dla  swobodnej  konkurencji,  uelastycznienie 
rynków,  szczególnie  rynku  pracy,  prywatyzację 
przedsiębiorstw państwowych i komunalnych, trwa-
łe obniżenie podatków itp. Jak trafnie zauważa Ro-
bert  Barro,  „kryzys  gospodarczy  nie  unieważnia 
wszystkiego, czego nauczyliśmy się o makroekono-
mii od 1936 roku”33).                       
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Summary
Myths, concealments and ideological prejudice are still do-
minating in a debate on the neoliberal philosophy in formu-
lation of socioeconomic order. The main purpose of paper is 
supposition that discussion between followers and opponents 
of neoliberalism may be led on the ground of maximizing 
facts and minimizing  value importance together with the 
principles of science knowledge instead of the ideology. The 
paper contains the revue and discussion of critical opinions 
on the neoliberalism presented by various social science re-
presentatives.
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