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Równość i sprawiedliwość w społecznej gospodarce rynkowej

W modelach liberalnej i neoliberalnej gospodarki występują wartości wol-
ności, odpowiedzialności, równości i sprawiedliwości. W socjalnym państwie 
prawa istnieje równorzędne traktowanie zasad wolności i równości. W modelu 
społecznej gospodarki rynkowej państwo ma stać na straży niezbywalnych praw 
człowieka, takich jak: wolność gospodarcza, polityczna i religijna, sprawiedli-
wość społeczna i prawne bezpieczeństwo z zabezpieczeniem społecznym1.

1. Pojęcie róWności i sPraWiedliWości

Pojęcie równości występuje w koncepcjach naturalnej równości ludzi, 
ideałów i postulatów moralnych oraz w koncepcjach programów społecznych 
i odnosi się do statusu ludzi, działania prawa państwowego czy ekonomicznych 
warunków życia ludzi. równość oznacza identyczność lub w innym znaczeniu 
sprawiedliwość2. istotą państwa dobrobytu jest przejęcie odpowiedzialności za 
bezpieczeństwo socjalne i zagwarantowanie równości społecznej. Zasada rów-
ności nakłada na władze obowiązek wyrównywania szans życiowych warstw 
i grup społecznych, co zmusza do interwencyjnych działań w sferze dochodów, 
poziomu konsumpcji, ochrony zdrowia, poziomu wykształcenia, warunków 
mieszkaniowych itp. Zasada ta jest realizowana przez system prawny, który jest 
dla obywateli gwarantem równości3. Pojęcie sprawiedliwości wiąże się z isto-
tą działalności człowieka, z różnorodnością i bogactwem jego życia. jest ono 

1 s. Partycki, Elementy społeczne w społecznej gospodarce rynkowej, ośrodek studiów Polonij-
nych i społecznych PZKs, lublin 1996, s. 12, 45, 128.

2 F. Bylok, j. sikora, B. sztumska, Wybrane aspekty socjologii rynku, Politechnika częstochow-
ska, częstochowa 2001, s. 61–62.

3 s. Partycki, Elementy..., wyd. cyt., s. 88.
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utożsamiane z jednostkowym doświadczeniem i rozumieniem. nie ma obiek-
tywnego, jednoznacznego określenia wymiaru sprawiedliwości, dlatego jej sens 
odkrywa się na bazie jednostkowych przeżyć, obejmujących sferę wewnętrznej 
dyspozycji człowieka, stanowi ona doniosły aspekt jego życia i jest przenoszo-
na na płaszczyznę życia politycznego, gospodarczego i społecznego, stając się 
zjawiskiem społecznym. jest to pojęcie wielowymiarowe, definiowane w sposób 
opisowy4.

Pojęcie sprawiedliwości przewijało się przez wieki. Platon przez sprawie-
dliwość rozumiał spełnianie obowiązku przez pracę człowieka. u arystotelesa 
sprawiedliwość oznaczała równość wobec drugiego człowieka i dzieliła się na 
sprawiedliwość rozdzielczą (dystrybutywną), polegającą na podziale dóbr we-
dług przyjętych zasad, oraz sprawiedliwość wyrównawczą (komunikatywną), 
polegającą na zapłacie za dobro lub odpłacie za zło. W Biblii sprawiedliwość 
oznaczała postępowanie według zasad prawa Bożego. tomasz z akwinu w po-
jęciu sprawiedliwości uwzględniał formy postępowania wobec innych podmio-
tów życia społecznego. Podniósł on sprawiedliwość do rangi cnoty, postawy 
moralnej i określił ją jako stałą i trwałą wolę oddania każdemu tego, do czego 
ma prawo. Wyróżnił sprawiedliwość ogólną (prawną), której przedmiotem jest 
dobro ogółu, obciąża ona obowiązkami członka społeczeństwa w stosunku do 
całości oraz sprawiedliwość szczegółową (rozdzielczą), której przedmiotem jest 
dobro jednostki i obciąża ona obowiązkami społeczeństwo w stosunku do jed-
nostki. sprawiedliwość zamienna natomiast określa obowiązki jednostki w sto-
sunku do jednostki. chrześcijańska doktryna społeczna wyróżnia sprawiedliwość 
boską, będącą przedmiotem objawienia i odwołującą się do wartości absolut-
nych oraz sprawiedliwość ludzką pozwalającą usuwać krzywdy i budować ład 
społeczny. adam Krzyżanowski rozróżnia sprawiedliwość formalną wiążącą 
się z wyznawaniem i przestrzeganiem wierzeń oraz moralności politycznych, 
partykularnych, antagonistycznych do powszechnych oraz sprawiedliwość ma-
terialną wiążącą się z propagowaniem sprawiedliwości zgodnej z wierzeniami 
powszechnymi lub wierzeniami partykularnymi, antagonistycznymi. Według 
j. Majki, sprawiedliwość społeczna wywodzi się z prawa naturalnego i obejmuje 
racje dobra wspólnego oraz prawa osoby ludzkiej, a dla G. Homansa sprawiedli-
wość stanowi jeden z aspektów przyrodzonej natury człowieka. Z. Ziembiński 
w opisie ideologii sprawiedliwości wyróżnia ład statyczny odwołujący się do 
egalitaryzmu, polegającego na równości osób objętych podziałem oraz ład dy-
namiczny preferujący najsprawniejszych, mający swój wyraz w zrównoważonej 
grze rynkowej opartej na równości uczestników jej partnerów5.

4 tamże, s. 75.
5 F. Bylok, j. sikora, B. szumska, Wybrane..., wyd. cyt., s. 41, 51–53; s. Partycki, Elementy..., 

wyd. cyt., s. 75–77.
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idea sprawiedliwości w wymiarze społecznym zawiera zagadnienia spra-
wiedliwego podziału dóbr, równości szans w życiu społeczno-gospodarczym 
i równości wobec prawa.

2. rola sPraWiedliWości 
W sPołecZnej GosPodarce rynKoWej

Można wskazać dwa zasadnicze filary społecznej gospodarki rynkowej: 
przestrzeganie reguł gry rynkowej i realizacja idei sprawiedliwości społecznej6. 
społeczna gospodarka rynkowa opiera się na zasadach sprawiedliwości społecz-
nej, pomocniczości i solidarności. sprawiedliwość społeczna redukuje napięcia 
występujące pomiędzy zjawiskami generowanymi przez konkurencję a politycz-
nym wymogiem równości społecznej. tworzy przez to warunki do harmonijnej 
współpracy przeciwstawnych, ale kluczowych zasad społecznej gospodarki 
rynkowej, a mianowicie konkurencji i równości. W praktyce traktowana jest 
z jednej strony jako nakaz współdziałania ze społeczeństwem, a z drugiej jako 
wypełnianie zobowiązań wobec tego społeczeństwa. sprawiedliwość określa 
zobowiązania jednostki wobec państwa, jak również państwa wobec jednostki. 
Podmiotem tak rozumianej sprawiedliwości jest zarówno jednostka, rodzina, 
społeczność lokalna, jak i społeczeństwo jako całość. W społecznej gospodarce 
rynkowej zasadzie sprawiedliwości przypisuje się rolę stabilizatora procesów 
gospodarczych i pokoju społecznego, a także środka łagodzącego oddziaływanie 
zbyt intensywnych zmian społecznych. odwołując się bowiem do pozytywnych 
norm życia społecznego zakłada ona poprawny kształt stosunków społecznych, 
jest przeciwwagą dla egoizmu grupowego. sprawiedliwość kształtująca stosun-
ki gospodarcze jest jednocześnie podstawą ładu społecznego. sprawiedliwość 
jest tu więc czymś więcej aniżeli tylko redystrybucją środków wypracowanych 
przez rynek. W warunkach społecznej gospodarki rynkowej funkcjonuje spra-
wiedliwość prawna (ukazująca zobowiązania jednostki wobec państwa) oraz 
komplementarnie sprawiedliwość wymienna (realizowana na bazie stosunków 
wymiennych) i dystrybucyjna (formująca zobowiązania państwa wobec jednost-
ki). W warunkach konkurencji z jednej strony rozdział środków jest pochodną 
poziomu wydajności ocenianej przez rynek, czyli poprzez odwoływanie się do 
ekwiwalentności świadczeń ocenianych przez rynek (sprawiedliwość wymien-
na). Z drugiej strony stosowana jest powszechnie zasada podziału dochodu przez 
instytucje państwowe, czyli administracyjnie rozdziela się świadczenia wśród 

6 a. czech, u. Zagóra-jonszta, Niemiecki neoliberalizm jako teoretyczny fundament społecznej gos-
podarki rynkowej, [w:] Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości praktycznego wykorzystania 
w Polsce, e. Mączyńska, P. Pysz (red.), Polskie towarzystwo ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 184.
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obywateli, kierując się wymogami dobra wspólnego (sprawiedliwość dystrybu-
cyjna). Konkurencja generuje sprawiedliwość wymienną, która odnosi się do 
istniejących między stronami ścisłych zobowiązań prawnych. Koncepcja spo-
łecznej gospodarki rynkowej wykracza jednak poza liberalne normy redukujące 
sprawiedliwość do poziomu sprawiedliwości wymiennej. dlatego realizowana 
jest także sprawiedliwość dystrybucyjna rozdzielająca metodami administra-
cyjnymi, zgodnie z zasadami interwencji państwa, środki wypracowane przez 
rynek, z uwzględnieniem stosunku państwa do poszczególnych jednostek i grup 
społecznych. realizacja sprawiedliwości rozdzielczej oznacza z jednej strony 
redystrybucję środków do osób, które nie są w stanie uczestniczyć w grze ryn-
kowej, a z drugiej strony ochronę dobra wspólnego państwa. jest to wyraz lo-
jalności wobec grup społecznych. jednak instytucje socjalne powinny być tak 
ukształtowane, aby realizacja celów socjalnych nie osłabiała aktywności tych, 
co dają, jak i tych, co biorą, bowiem ci, co dają wnoszą wkład w dobro wspól-
ne, ci zaś, co biorą korzystają z tego dobra. ten rodzaj sprawiedliwości zobo-
wiązuje do współdziałania ze społeczeństwem przy wypełnianiu wobec niego 
obowiązków. sprawiedliwość społeczna w prywatno-kapitalistycznym systemie 
gospodarowania opiera się na dwu uzupełniających się zasadach solidarności 
i pomocniczości. Państwo realizując zasadę sprawiedliwości przyjmuje charakter 
państwa pomocniczego7.

3. róWność i sPraWiedliWość a MecHaniZM rynKoWy

uznawany w społeczeństwie system norm i wartości nadaje pojęciu spra-
wiedliwość konkretną treść i znaczenie. liberałowie za sprawiedliwy dostęp do 
rynku uznają gwarancję równości wobec prawa i zapewnienie równości szans. 
Wolny rynek jest według nich sprawiedliwy, ponieważ jest otwarty i jego prawa 
obowiązują wszystkich8, daje wszystkim taką samą szansę sukcesu9. Władysław 
jacher jest zdania, że „kształt gospodarki maksymalnie liberalnej nastawionej 
tylko na korzyści rynkowe nieść będzie ze sobą pierwiastki niepokoju, niespra-

7 K. leśniak-Moczuk, s. Wesołowski, Społeczna gospodarka rynkowa w świetle seminariów we 
Vlotho (Wybrane zagadnienia), [w:] Społeczna…, wyd. cyt.,s. 271; s. Partycki, Elementy..., wyd. cyt., 
s. 81–84; s. Partycki, Nauczanie Kościoła katolickiego a społeczna gospodarka rynkowa w Polsce,  
[w:] Społeczna…, wyd. cyt., s. 237, 238; s. Partycki, Zarys teorii socjologii gospodarki, towarzystwo 
naukowe Katolickiego uniwersytetu lubelskiego, lublin 2003, s. 183–184, 195–196, 205; Z. sadow-
ski, Społeczne aspekty systemu rynkowego w Polsce, [w:] Społeczna…, wyd. cyt., s. 132.

8 F. Bylok, j. sikora, B. szumska, Wybrane..., wyd. cyt., s. 55.
9 Z. sadowski, Społeczne aspekty systemu rynkowego w Polsce, [w:] Społeczna…, wyd. cyt., 

s. 132.
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wiedliwości i antagonizmu, a rynek będzie się jawił ludziom jako miejsce nie-
równości szans, niesprawiedliwości i nieczystych powiązań między interesami 
aktorów – stron działających”10. rynek nie sprawdził się w aspekcie sprawiedli-
wego podziału połączonego z bezpieczeństwem tego podziału. Pełna konkuren-
cja uniemożliwia osiągnięcie trwałego panowania na rynku przez jakikolwiek 
podmiot życia gospodarczego, dlatego mechanizmy konkurencji w gospodarce 
rynkowej generują niesprawiedliwość społeczną11.

Przejmowanie inicjatywnych i przedsiębiorczych ról przez uczestników 
rynku odbywa się dzięki motywacji wyrażającej się w potrzebie posiadania ma-
terialnego i związanego z nim prestiżu społecznego. Mechanizm rynkowy nie 
spełnia jednak postulatu sprawiedliwości społecznej, gdyż nie wszyscy uczest-
nicy rynku potrafią urzeczywistnić role przedsiębiorcze z powodu niedostatku 
zasobów kapitałowych lub cech osobowości, pomimo że role te są zróżnicowa-
ne i niejednokrotnie nieskomplikowane. Fakt niedostępności ról rodzi poczu-
cie nierówności szans. jest to inne spojrzenie na niesprawiedliwość społeczną 
rozumianą powszechnie jako efekt nierównomiernego podziału wytworzonych 
dóbr12. Można tym tokiem myślenia iść dalej i dowodzić, że ta nierówność szans, 
czyli nierówny dostęp do ról przedsiębiorczych zdeterminowany jest wynikiem 
uprzednio nierównego podziału wytworzonych dóbr i usług. W pewnym zakresie 
występuje bowiem międzygeneracyjne dziedziczenie zarówno dóbr material-
nych, jak i genetyczne przekazywanie predyspozycji, cech osobowości. również 
na przestrzeni życia jednostki dostęp do ról przedsiębiorczych jest wynikiem 
uprzedniego podziału dóbr i usług. trudno więc jednoznacznie wskazać, czy 
nierówności społeczne są przyczyną czy skutkiem podział dóbr. Wydaje się, że 
zjawiska te tworzą obieg zamknięty i trudno jest uchwycić jego stan wyjściowy, 
a spór o praprzyczynę ma charakter akademicki i może przypominać odwieczny 
dylemat „co było pierwsze, kura czy jajo”.

Koordynacja działań na rynku jest prowadzona w imię idei sprawiedliwości, 
bowiem stan równowagi budowany na bazie sprawiedliwości prowadzi do wy-
równywania szans partnerów na rynku. Konkurencja na rynku wspiera sprawie-
dliwość poprzez dążenie do zmniejszania zysków, oferowanie alternatywnych 
produktów i społecznej kontroli działań gospodarczych. W wyniku gry rynkowej 
następuje stan sprawiedliwego podziału między wolą zysku przedsiębiorców 
a interesem gospodarczym społeczeństwa. idealne spełnienie wolnej i sprawie-

10 W. jacher, Logika solidarności i ładu społecznego w gospodarce rynkowej, [w:] Strategia roz-
woju społecznej gospodarki rynkowej w Polsce, t. 2, s. Partycki (red.), Wydawnictwo uniwersytetu 
Marii curie-skłodowskiej, lublin 2002, s. 245.

11 s. Partycki, Elementy..., wyd. cyt., s. 73, 77–8.
12 l. Milian, Mechanizm rynku w ocenie aksjologicznej. Studium wartości postulatywnych i ak-

ceptowanych, Politechnika częstochowska, częstochowa 2001, s. 20–21.
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dliwej społecznie gospodarki rynkowej nastąpiłoby wtedy, gdy każdy producent 
za swoje dobra i usługi otrzyma tyle, ile jest konieczne, aby go nakłonić do 
działania gospodarczego, dopóki rynek tego wymaga. W społecznej gospodarce 
rynkowej prawo nakłada na państwo zadanie przestrzegania i urzeczywistniania 
zasady sprawiedliwości. ta prawna interwencja nie może jednak być sprzeczna 
z wolną konkurencją13.

4. róWność i sPraWiedliWość W sFerZe PodZiału

Fundamentem społecznej gospodarki rynkowej obok zasad osobistej wolno-
ści, ekonomicznej wydajności, kwalifikacji i uwzględniania potrzeb, są zasady 
równości i społecznej sprawiedliwości. Przejawiają się one w różnych sferach ży-
cia społeczno-gospodarczego. Według H. lamperta, wśród celów, jakie powinna 
realizować społeczna gospodarka rynkowa, jest sprawiedliwy społecznie system 
pieniężny gwarantujący stabilizację cen14. W systemie społecznej gospodarki 
rynkowej kluczowe znaczenie ma także prawo do posiadania własności prywat-
nej, która jest rozpatrywana w aspekcie politycznym, prawnym, ekonomicznym 
i moralno-psychologicznym. Źródłem konfliktów i niepokojów społecznych 
może być nierówność własności15. Ponadto właściciele środków produkcji mogą 
generować nierówności między innymi poprzez niewywiązywanie się z płacenia 
sprawiedliwych wynagrodzeń, zgodnych z umową o pracę, bądź poprzez nieza-
gwarantowanie współudziału pracownikom w zarządzaniu firmą16.

sprawiedliwość występuje też jako wartość etyczno-moralna stosowana 
w odniesieniu do zasad podziału dóbr rynkowych17.

urzeczywistnianie ogólnie uznawanych celów społecznych to sprawiedliwy 
podział dochodu i majątku, szanse rozwoju jednostki w jej miejscu pracy oraz 
bezpieczeństwo w czasie choroby i starości18. jedną z trzech najbardziej istot-
nych cech koncepcji społecznej gospodarki rynkowej uznano, w oparciu o wyj-
ściowe ujęcie alfreda Mullera armacka, funkcje systemu polityki społecznej 
w postaci rozbudowanych instytucji ubezpieczeń społecznych oraz dążenie do 
zmniejszania nierówności społecznych, traktując je jako element przeciwwagi 

13 s. Partycki, Elementy..., wyd. cyt., s. 73, 77–8, s. 59, 77; W. ropke, Czy niemiecka polityka 
gospodarcza jest prawidłowa?, [w:] Społeczna..., wyd. cyt., s. 66.

14 a. czech, u. Zagóra-jonszta, Niemiecki neoliberalizm jako teoretyczny fundament społecznej 
gospodarki rynkowej, Zeszyt nr 1/2002, Pte Warszawa 2002, s. 14.

15 s. Partycki, Zarys teorii..., wyd. cyt., s. 181–2.
16 s. Partycki, Elementy..., wyd. cyt., s. 12, 45, 83.
17 F. Bylok, j. sikora, B. szumska, Wybrane..., wyd. cyt., s. 55; t. Kaczmarek, Cud gospodarczy 

Niemiec. Ludwiga Erharda koncepcja społecznej gospodarki rynkowej, Warszawa 1997, s. 47.
18 t. Kaczmarek, Cud gospodarczy..., wyd. cyt., s. 79.
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społecznej zgodnie z przyjętymi w konstytucji założeniami państwa społeczne-
go19. aby wyeliminować nierówności społeczne, wymagany jest sprawiedliwy 
podział zapewniający równowagę pomiędzy potrzebami z jednej strony i docho-
dami (wynagrodzeniami) z drugiej strony20. Według d. Grossera, sprawiedliwa 
zasada podziału to płaca lub zysk jako odpowiednik tego, co uczestnicy rynku 
są gotowi zapłacić za usługę21.

W modelu społecznej gospodarki rynkowej „państwo przyjęło na siebie obo-
wiązek zagwarantowania wszystkim obywatelom godnego bytu, bezpieczeństwa 
ekonomicznego i socjalnego na poziomie minimum oraz likwidacji niesprawied-
liwości społecznej, czyli eliminowania niezdrowych dysproporcji dochodowych 
oraz majątkowych poprzez regulacje podatkowe22. Państwo wraz z organizacja-
mi samorządowymi powinno ustalać normy i reguły co do podziału produktu 
społecznego23. Państwo jest więc gwarantem równych praw dla wszystkich oby-
wateli jednak przy założeniu kontroli prawnej porządku współzawodnictwa na 
rynku, co oznacza przeniesienie punktu ciężkości konkurencji z jednostkowych 
działań podmiotów gospodarczych na płaszczyznę makrostrukturalną24. Państwo 
wspiera gospodarkę poprzez kształtowanie prawa, sprawiedliwości, ładu, oby-
czajowości i równoważenie finansów25.

5. relacje PoMiędZy róWnością a WZrosteM  
GosPodarcZyM

Państwo opiekuńcze realizuje zasadę egalitaryzmu. tadeusz Kowalik podaje 
przykłady, że niekoniecznie system oparty na równości pomniejsza wydajność 
w skali gospodarki. Kraje o wysokim poziomie opiekuńczości nie miały niż-
szego wzrostu gospodarczego niż te, w których egalitaryzm był niższy. na tej 
podstawie wyciąga wniosek, że zmniejszanie nierówności dochodowych i ma-
jątkowych jest czynnikiem sprzyjającym wzrostowi efektywności gospodarczej. 
na podstawie doświadczeń krajów skandynawskich i „tygrysów azjatyckich” 

19 t. Przeciszewski, Koncepcja społecznej gospodarki rynkowej (SGR): Systemowa podstawa 
polityki gospodarczej i społecznej, Vii Kongres ekonomistów, Polskie towarzystwo ekonomiczne, 
Zeszyt 5, Warszawa 2001, s. 14.

20 F. Bylok, j. sikora, B. szumska, Wybrane..., wyd. cyt., s. 57.
21 W. szczęsny, Społeczna czy skuteczna gospodarka rynkowa, [w:] Strategia rozwoju..., t. 1, wyd. 

cyt., s. 43.
22 M. Bochenek, O możliwości wdrażania modelu socjalnej gospodarki rynkowej w Polsce, [w:] 

Strategia rozwoju..., t. 1, wyd. cyt. s. 78.
23 t. Kaczmarek, Cud gospodarczy…, wyd. cyt., s. 179.
24 s. Partycki, Zarys teorii..., wyd. cyt., s. 179.
25 c. Goerdeler, Cel: likwidacja gospodarki kolektywnej, [w:] Społeczna…, wyd. cyt., s. 34.
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uznano, że egalitaryzm służy wzrostowi gospodarczemu. równość społeczna we 
współczesnym świecie jest determinowana wzrostem zakresu kooperacji wyni-
kającym z powiększania roli kapitału ludzkiego26. jakość tego kapitału zależy 
od równości szans w dostępie do oświaty, nauki i ochrony zdrowia. Wzrost tego 
dostępu jest możliwy na bazie rozwoju gospodarczego i efektywności mikroeko-
nomicznej, ponieważ dzięki temu rozbudowuje się bazę materialno-techniczną 
instytucji oświatowych, naukowych i medycznych. Z wywodu tego Michał Ga-
briel Woźniak wnioskuje o możliwości realizacji zasady równości społecznej na 
bazie wzrostu gospodarczego. Mechanizmy te mogą działać skutecznie jedynie 
w gospodarce rynkowo-interwencyjnej, gdzie za realizację równości społecz-
nej jest odpowiedzialne państwo. natomiast w gospodarce opartej na zasadach 
liberalizmu jest konieczność wyboru pomiędzy efektywnością a równością 
i wówczas zwycięża efektywność kosztem równości. Polski model gospodarki 
rynkowej oraz obojętność elit rządzących i intelektualnych wobec nierówności 
społecznych nie gwarantują realizacji idei równości społecznej27. Ponadto recesja 
gospodarcza i niskie tempo wzrostu gospodarczego pogłębiają zróżnicowanie 
szans życiowych grup społecznych, co jest oznaką niesprawiedliwości i krzywdy 
społecznej. Zdzisław sadowski rozważa, na ile możliwe jest realizowanie kon-
cepcji rozwoju zapewniającej wzrost gospodarczy przy zagwarantowaniu spra-
wiedliwego uczestnictwa obywatelskiego w dochodzie narodowym. twierdzi on, 
że z definicji społecznej gospodarki rynkowej zawartej w polskiej Konstytucji 
wynika zasada dążenia do sprawiedliwości społecznej28.

Według twórców modelu społecznej gospodarki rynkowej, cele socjalne 
można osiągnąć stymulując wzrost gospodarczy. dlatego najlepszą polityką 
socjalną jest pobudzanie wzrostu produkcji, co przyczyni się do wzrostu za-
trudnienia i dochodów, stanowiących komponenty polityki socjalnej29, a szybszy 
rozwój gospodarczy można osiągać dzięki redystrybucji dochodu narodowego 
według zasady równości30.

26 t. Kowalik, Ekonomia jako nauka społeczna, maszynopis, s. 16–20.
27 M. G. Woźniak, Czy nierówności społeczne są źródłem niskiego tempa wzrostu gospodarczego 

w Polsce, [w:] Strategia rozwoju..., t. 2, wyd. cyt., s. 16–17.
28 Z. sadowski, Społeczne aspekty systemu rynkowego w Polsce, [w:] Społeczna..., wyd. cyt., 

s. 127, 130; Z. sadowski, Społeczne aspekty systemu rynkowego w Polsce, Zeszyt naukowy 2/2002, 
Pte Warszawa 2002, s. 10.

29 M. Bochenek, O możliwości wdrażania modelu socjalnej gospodarki rynkowej w Polsce, [w:] 
Strategia rozwoju..., t. 1, wyd. cyt. s. 78.

30 s. Partycki, Elementy..., wyd. cyt., s. 67.
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6. realiZacja Zasad róWności i sPraWiedliWości 
W GosPodarce nieMiecKiej i PolsKiej

Kryterium rozróżniania systemów ekonomicznych opartych na gospodar-
ce rynkowej są zasady podziału i nierówności. nowe zasady gospodarowania 
w XiX wieku przyniosły dobrobyt, ale nie zagwarantowały poczucia sprawied- 
liwości31. racjonalność gospodarowania i sprawiedliwość były istotnymi aspek-
tami działań podczas odbudowy powojennej gospodarki niemieckiej32. nie-
miecki ekonomista alfred Muller-armack dostosował do wymogów polityki 
gospodarczej ideę społecznej gospodarki rynkowej w postaci syntezy wolności 
gospodarczej z równością społeczną33. społeczna gospodarka rynkowa odrzuciła 
tam formułę jednoaspektowej sprawiedliwości narzucanej przez monocentryczny 
ład społeczny na rzecz sprawiedliwości kształtowanej w warunkach demokra-
tycznych, odwołującej się do policentrycznego ładu społecznego. Po uzyskaniu 
odpowiedniego poziomu rozwoju gospodarczego prowadzona była szeroka 
polityka społeczna realizująca idee sprawiedliwości społecznej, ponieważ nie 
można pozostać biernym w obliczu niesprawiedliwości. Pomimo że możliwości 
finansowe państwa były ograniczone, to przestrzeganie zasady sprawiedliwego 
podziału zapobiegło na szerszą skalę niepokojom społecznym. urzędnicy nie-
mieccy w przysiędze składają zapewnienie o „sprawiedliwości w stosunku do 
każdego”, bo za ich pośrednictwem państwo rozdysponowuje socjalne świadcze-
nia, traktując równych równo, a nierównych odpowiednio do ich nierówności34. 
celem polityki ludwiga erharda w powojennych niemczech było stworzenie 
możliwości popytowych dla szerokich mas społecznych i przezwyciężenie re-
sentymentów pomiędzy bogatymi i biednymi35. tajemnicą niemieckiego cudu 
gospodarczego było powiązanie wolności z odpowiedzialnością36.

także w Polsce przed systemową transformacją jednym z zadań było stwo-
rzenie stabilnego systemu społecznego opartego na „minimum sprawiedliwo-
ści”37. tymczasem Polska realizuje najbardziej elitarny model podziału docho-

31 a. Muller-armack, Sterowanie gospodarką a gospodarka rynkowa. Konieczność nowej formy 
polityki gospodarczej, [w:] Społeczna..., wyd. cyt., s. 39.

32 t. Kaczmarek, Cud gospodarczy..., wyd. cyt., s. 24.
33 P. Pysz, Wprowadzenie. Klasycy niemieckiego liberalizmu, [w:] Społeczna..., wyd. cyt., s. 25.
34 K. leśniak-Moczuk, s. Wesołowski, Społeczna gospodarka rynkowa w świetle seminariów we 

Vlotho (Wybrane zagadnienia), [w:] Społeczna..., wyd. cyt., s. 272; s. Partycki, Elementy..., wyd. cyt., 
s. 12, 45, 49, 79, 80, 88.

35 l. erhard, Nić przewodnia mojego myślenia, [w:] Społeczna..., wyd. cyt., s. 105.
36 W. eucken, Polityka porządku konkurencji – zasady konstytuujące, [w:] Społeczna..., wyd. cyt., 

s. 89–97; H. F. Wunsche, Społeczna gospodarka rynkowa – legendarny niemiecki „cud gospodarczy” 
a aktualne problemy polityki gospodarczej Niemiec, [w:] Społeczna..., wyd. cyt., s. 121.

37 t. Kowalik, Społeczne aspekty transformacji, Gospodarka narodowa 2001/9, s. 14.
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dów w porównaniu do krajów europy środkowej. nierównomierność ta objawia 
się niską koncentracją niskich dochodów przy wysokiej koncentracji dochodów 
wysokich. W społeczno-ekonomicznej części Konstytucji polskiej na najwyż-
szym poziomie jest naczelna zasada dążenia do sprawiedliwości społecznej 
(art. 2), która ma być realizowana drogą partycypacji związków zawodowych 
i innych organizacji (art. 12), zgodnie z założeniami społecznej gospodarki 
rynkowej (art. 20). Według tego zapisu konstytucyjnego Polska powinna urze-
czywistniać zasadę sprawiedliwości społecznej, co oznacza, że organy państwa 
powinny realizować ideę tej sprawiedliwości. statystyki wykazują natomiast, że 
trzecia rzeczpospolita nie jest państwem sprawiedliwości społecznej. osoby 
i organy powołane do strzeżenia Konstytucji ignorują i sprowadzają do niewie-
le znaczącej intuicji zasadę sprawiedliwości społecznej, której emanacją miała 
być społeczna gospodarka rynkowa. na udokumentowanie tej tezy tadeusz 
Kowalik przywołuje zdanie prezesa trybunału Konstytucyjnego, który twier-
dzi, że sprawiedliwość społeczna nie jest teorią, lecz intuicją, „swoistą klauzulą 
generalną”, będącą „przejawem dowartościowania aksjologicznego ustawy za-
sadniczej”. dlatego w Konstytucji brak „jakiejkolwiek normatywnej definicji” 
sprawiedliwości społecznej i nie wynika z niej „żaden konkretny kierunek poli-
tyki społecznej”38. Z doświadczeń niemieckich na grunt polski można przenieść 
jedynie ogólne pryncypia tego systemu gospodarowania. Polscy ekonomiści 
powinni poszukiwać formy społecznej gospodarki rynkowej, aby w realiach 
swojego kraju pogodzić prywatną własność, wolność gospodarki rynkowej ze 
społeczną sprawiedliwością39.

Z referatu wynika, że poprzez różne działania państwo powinno zapewnić 
właściwy podział dobra społecznego. jednak we współczesnym świecie państwo 
straciło dużo ze swoich możliwości regulacyjnych wskutek otwarcia własnego 
rynku towarowego i pieniężnego na zewnątrz. Bowiem w wyniku globalizacji, 
a nawet tworzenia takich organizmów gospodarczych jak unia europejska wa-
runki produkcji i obrotu, sprawy finansowania itp. muszą być dostosowane do 
warunków występujących w ramach układów szerszych niż państwowe. oto-
czenie ponadnarodowe wymusza zasady i sposoby działania w danym państwie. 
Może to być stymulatorem postępu, ale także źródłem dramatów społeczno-gos-
podarczych. obecne możliwości państwa w sferze regulacyjnej w porównaniu 
do czasów ludwiga erharda w niemczech uległy znacznemu pomniejszeniu.

38 tamże, s. 34, 36, 39; s. Partycki, Nauczanie Kościoła katolickiego a społeczna gospodarka 
rynkowa w Polsce, [w:] Społeczna..., wyd. cyt., s. 237.

39 e. Mączyńska, P. Pysz, Przedmowa, [w:] Społeczna..., wyd. cyt., s. 12.
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Equality and Justice in Social Market Economy

Summary

the article presents the idea of equality and justice, the role of justice in social market 
economy, possibilities of realization of the equality and justice rules in the market function-
ing and share, as well as relations between equality and economic growth.


