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Przedsiębiorstwo w teorii ekonomicznej  
i praktyce gospodarczej

Wprowadzenie 
Społeczeństwa większości krajów borykają się z podstawowymi pro-

blemami, takimi jak: niepewność zatrudnienia, wysoka stopa bezrobocia, 
dyskryminacja, brak zabezpieczeń społecznych i ubóstwo znacznej części 
ludności oraz niszczenie środowiska. Problemy te mają te same ogólne 
przyczyny. Wszystkie charakterystyczne cechy naszych czasów łączy logi-
ka zysku kapitalistycznego. Zysk przedsiębiorstwa jest podstawową kate-
gorią, jaką posługuje się neoklasyczna teoria mikroekonomii, jak również 
i makroekonomii, gdzie podatek od zysku stanowi istotne źródło dochodu 
narodowego.

Opis działania przedsiębiorstwa w klasycznych akademickich pod-
ręcznikach ekonomii, takich autorów jak E. i J. Bowdenowie, R. McKen-
zie, P.A. Samuelson czy D. Begg opiera się o tradycyjną neoklasyczną teo-
rię ekonomii. Wymienieni autorzy zdają sobie sprawę z ułomności stoso-
wanych narzędzi i mankamentów teorii. Potwierdza to następujący cytat: 
„Założenie o maksymalizacji zysku nie zawsze odpowiada prawdzie. (…) 
Jednakże założenie o maksymalizacji zysków pozwala nam zbudować mo-
del ekonomiczny <<pierwszego przybliżenia>>. Pozwala lepiej zrozumieć 
proces decyzyjny w przedsiębiorstwie, tj. jakiego rodzaju decyzje podej-
mują przedsiębiorstwa wobec ekonomicznych uwarunkowań ograniczonej 
maksymalizacji”1.

Niedostateczne podkreślanie przez wymienionych autorów stosow-
nych uproszczeń spowodowało, że ukształtowała się „ekonomia popular-
na” w postaci uproszczonych formuł zawartych w krajowych podręczni-

1 E.V. Bowden, J.H. Bowden, Ekonomia. Nauka zdrowego rozsądku, Fundacja 
Innowacyjna, Warszawa 2002, s. 24. 
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kach. Taka wiedza ekonomiczna, jak pisze T. Gruszecki2 „przekazywana 
jest kolejnym rocznikom studentów, odkłada się w ich głowach, kształtuje 
ich poglądy i wiedzę, uznawaną za naukową. W końcu w postaci uprosz-
czonych stereotypów kształtuje wiedzę potoczną. Ta „ekonomia popular-
na” odrywa się od swego teoretycznego podłoża (gdzie aktualne są wszel-
kie wątpliwości i świadomość jej ograniczeń) i zaczyna funkcjonować 
w postaci prostych sądów i formułek. Przyjmowana bezkrytycznie, staje 
się niebezpieczna, zwłaszcza, gdy jej posiadacz chce ją traktować jako 
kompas po skomplikowanym świecie realnie istniejących firm.

Przedstawione wyżej stwierdzenia uzasadniają przeprowadzenie krót-
kiej i z konieczności uproszczonej analizy celu i roli przedsiębiorstwa we 
współczesnej rzeczywistości gospodarczej.

Zysk jako cel przedsiębiorstwa
Problem celu przedsiębiorstwa jest jednym z najbardziej spornych 

problemów w teorii ekonomii i w teorii przedsiębiorstwa. Teoria funk-
cjonowania przedsiębiorstwa jest najważniejszą składową mikroekono-
mii. Obejmuje ona szczegółową analizę czynników produkcji i kosztów 
w krótkim i długim okresie oraz kryteria maksymalizacji zysku w warun-
kach doskonałej, niedoskonałej i monopolistycznej konkurencji.

Podstawową rzeczą dotyczącą przedsiębiorstwa, jaka wynika z makro-
ekonomii, jest twierdzenie, będące jednocześnie założeniem, że przedsię-
biorstwo dąży do maksymalizacji zysku.

Tradycyjna teoria neoklasyczna nie tylko przyjmuje, że „celem przed-
siębiorstwa jest maksymalizacja zysku”, ale w istocie definiuje przed-
siębiorstwo jako kategorię ekonomiczną poprzez cel. Przedsiębiorstwo 
w myśl tej teorii, to „podmiot (business unit), który maksymalizuje zysk”3.

Jednak do twierdzenia, że maksymalizacja zysku jest głównym celem 
przedsiębiorstwa można mieć poważne zastrzeżenia. Przedsiębiorstwo jest 
organizacją, będącą zespołem ludzi pod jakimś kierownictwem. W przed-
siębiorstwie działają i dążą do uzyskania zysku i osiągają te zyski pra-
cownicy i kierujący nimi menedżerowie oraz mianujący tych menedżerów 

2 T. Gruszecki, Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2002, s. 173. 
3 Ibidem, s. 156. 
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właściciele, a nie przedsiębiorstwo. Różne są interesy menedżerów, inży-
nierów, pracowników produkcyjnych, administracyjnych lub marketingo-
wych. Pracownicy często maksymalizują czas wolny, komfort w pracy czy 
unikanie trudnych sytuacji, zaś menedżerowie często maksymalizują oso-
biste korzyści, a nie zysk firmy. 

Ludzie w przedsiębiorstwie na różnych szczeblach jego organizacji 
kierują się zarówno interesem własnym, jak i interesem firmy. Zazwyczaj 
starają się oni utrzymać jakiś kompromis między tymi dwoma poziomami 
interesów.

Obecnie w większości firm nastąpiło rozdzielenie własności i zarzą-
dzania. Pociąga to za sobą rozbieżność interesów, a tym samym i celów po-
szczególnych grup ludzi. Wielkimi korporacjami zarządzają wysoko opła-
cane rady dyrektorów oraz mianowani przez nich menedżerowie. W ich 
interesie jest utrzymanie się na stanowiskach, muszą więc zachowywać 
kompromis między zyskami w krótkim okresie, czego oczekują od nich 
akcjonariusze lub indywidualni właściciele, a rozwojem przedsiębiorstwa 
wymagającym inwestowania, co oczywiście zmniejsza bieżące zyski. In-
westowanie jest też konieczne, ażeby przedsiębiorstwo mogło wdrażać 
nowe technologie, nowe produkty oraz utrzymywać wysoką jakość pro-
duktów. Wyklucza to maksymalizację zysku.

Niektórzy właściciele, szczególnie mniejszych firm, realizują także 
inne cele, np. działanie w ulubionej branży, praca we własnej firmie (być 
swoim szefem) czy zatrudnienie członków rodziny. Dla realizacji tych ce-
lów zadawalają się pewnym poziomem zysku, który uznają za zadawala-
jący. 

Konieczność uwzględnienia interesów i celów różnych grup ludzi 
związanych z działalnością przedsiębiorstwa powoduje, że można mówić 
o wiązce celów, a nie jednym celu, będącej kompromisem pomiędzy cela-
mi różnych grup interesów. 

Przedstawiona wyżej wielość i różność działających w przedsiębior-
stwie ludzi, ich interesów i osobistych celów prowadzi do zanegowania 
maksymalizacji zysku, jako jedynego celu przedsiębiorstwa przyjmowa-
nego w teorii neoklasycznej mikroekonomii.
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Zysk jest jednak bardzo ważnym i niezbędnym efektem działania 
każdego przedsiębiorstwa. Firma, która przynosi straty, nie może działać 
w nieskończoność. Jedna z alternatywnych teorii firmy mówi o przetrwa-
niu jako o podstawowym celu wielkich firm. Jest to zgodne z prawem i in-
stynktem, którym kierują się wszystkie żywe organizmy, że najważniejsze 
jest przetrwanie. Przedsiębiorstwo musi osiągać zysk, by przeżyć. Zysk 
jest niezbędny do produkowania dóbr i produkowania ich więcej i lepiej. 
Jest więc wymaganym środkiem do innych celów, a wymagalny środek nie 
może być celem.

Osiąganie zysku przez przedsiębiorstwo należy traktować jako wskaź-
nik dobrego jego funkcjonowania. Jeśli przedsiębiorstwo wytwarza zysk, 
oznacza to, że czynniki produkcyjne zostały właściwie wykorzystane, 
a odpowiadające im potrzeby ludzkie zaspokojone. 

Zysk można traktować jako miarę rentowności działania przedsiębior-
stwa. Jednakże zysku i rentowności, chociaż są bardzo ważne, nie można 
traktować jako celu przedsiębiorstwa ani działalności w biznesie. Miara 
nie może być celem. Istotnym w każdej działalności biznesowej nie jest 
maksymalizacja zysku, lecz uzyskiwanie takiego zysku, który pokrywałby 
ryzyko prowadzenia tej działalności i umożliwiał jej rozwój.

Wielkość osiąganego zysku netto, tzn. zysku brutto po opodatkowaniu, 
jest niewątpliwie głównym miernikiem sukcesu działalności każdej firmy. 
Nie jest to jednak motyw jedyny, jakim kierują się przedsiębiorcy w swo-
jej działalności. Doraźna taktyka i długookresowa strategia kierownictwa 
przedsiębiorstwa jest złożona i podporządkowana często motywom presti-
żowym, nie znajdującym bezpośredniego odbicia w wysokości osiąganego 
zysku.

Według P.F. Druckera cel powinien leżeć poza obrębem samego biz-
nesu, a ponieważ przedsiębiorstwo jest organem społeczeństwa, więc musi 
leżeć w samym społeczeństwie. Celem biznesu jest więc tworzenie klien-
teli4.

4 P.F. Drucker, Praktyka zarządzania, Czytelnik-AE w Krakowie, Kraków – Warszawa 
1994. 
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Jak podkreśla w swojej encyklice Jan Paweł II, celem przedsiębiorstwa 
nie jest po prostu wytwarzanie zysku, ale samo istnienie jako wspólnoty 
ludzi, którzy na różny sposób zdążają do zaspokojenia swoich podstawo-
wych potrzeb i stanowią podstawową grupę służącą całemu społeczeń-
stwu5.

W naukach o zarządzaniu podważone zostało traktowanie przedsię-
biorstwa, jako podmiotu działającego i mającego swoje cele i motywacje. 
To nie przedsiębiorstwo działa – działają tylko ludzie. A ludzie w przedsię-
biorstwie mają różne cele i różne motywacje do wysiłku.

Konwencjonalna teoria przedsiębiorstwa w mikroekonomii przez dłu-
gi czas ignorowała dorobek nauk empirycznych zajmujących się zachowa-
niem ludzi w organizacjach, przyjmując, że decyzje podejmuje przedsię-
biorstwo, a ponieważ według tej teorii „przedsiębiorstwo maksymalizuje 
zysk”, to automatycznie przekłada się na zachowanie pracowników i me-
nedżerów. Przeczy to oczywistym potocznym obserwacjom i doświadcze-
niom. Jednakże w teorii mikroekonomii, która posługuje się językiem za-
leżności ilościowych, nie ma miejsca na język teorii organizacji, socjologii 
czy psychologii organizacji6.

Mitem ekonomicznym jest również, że w przedsiębiorstwie ludzie 
działają zawsze racjonalnie i maksymalizują zysk czy użyteczność. Leżą-
ca u podstaw tradycyjnej teorii ekonomicznej koncepcja homo economi-
cus, wg której człowiek kieruje się racjonalnością w dążeniu do realizacji 
swoich interesów, jest dużym uproszczeniem i nie jest zgodna z rzeczy-
wistością. Dlatego należy zgodzić się ze stwierdzeniem P. Kozłowskiego, 
że „Człowiek nie jest istotą wyłącznie racjonalną, a nawet nie jest przede 
wszystkim racjonalny. Wpływają na niego bardzo silne emocje, popędy, 
a także przekazywane i wynikające z kultury przyzwyczajenia, przesądy 
i naśladownictwo”7. Nawet potoczna obserwacja pokazuje, że tylko część 
ludzi ma skłonność do kalkulowania w sposób ścisły, a duża część (poza 

5 Jan Paweł II, Encyklika Contessimus annus, Libreira Editta Vaticano, s. 69. 
6 T. Gruszecki, op. cit., s. 295. 
7 P. Kozłowski, W oczekiwaniu na rewolucję, [w:] Co ekonomiści myślą o przyszłości, 

J. Kleer, E. Mączyńska, A.P. Wierzbicki (red.), Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” 
przy Prezydium PAN, Warszawa 2009, s. 134. 
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kręgami ekonomistów, księgowych i inżynierów) w ogóle nie lubi kalku-
lować.

H. Leinbstein przyjmuje założenie o psychologii jednostki działającej, 
że poszczególne osoby w swoim zachowaniu kierują się racjonalnością 
selektywną. 

Konsument bardzo często kupuje u danego sprzedawcy, nawet jeśli 
płaci wyższą cenę. Przyzwyczajony jest, bowiem, do nabywania określo-
nego towaru i niechętnie zmienia sprzedawcę. Niemałą rolę odgrywają tu 
takie czynniki, jak: dogodność robienia zakupów, określone zachowanie 
sprzedawcy itp. Również wiele firm stosuje w praktyce politykę cenową 
polegającą na stosowaniu narzutów na koszty i nie szuka zysku maksymal-
nego, ale ogranicza się do zysku zadawalającego. 

Nieuzasadniona jest argumentacja zwolenników szybszego wzrostu 
zysków niż wynagrodzeń potrzebą inwestycji umożliwiających tworzenie 
miejsc, a więc zwiększających zatrudnienie. Inwestycje takie nie tylko nie 
wzrosły, ale w niektórych okresach obniżały się. Pracodawcy osiągając 
dodatkowe zyski kosztem wynagrodzeń nie inwestowali tego zysku w roz-
wój przedsiębiorstw i tworzenie miejsc pracy. Jeszcze niedawno, bo 2011 
roku, przedsiębiorstwa miały na kontach bankowych ogromną sumę 183 
mld zł, której nie inwestowały ze względu na niestabilną sytuację rynko-
wą8. Gdyby chociaż część tej sumy zainwestowały w nowoczesne techno-
logie i rozwój przedsiębiorstw, wpłynęłoby to niewątpliwie na poprawę 
sytuacji gospodarczej kraju. 

Biorąc powyższe rozważania należy zgodzić się z poglądem Józefa 
Penca, piszącego: „Twierdzenie Miltona Friedmana, podzielane przez 
wielu naszych „ekonomistów”, że nie ma odpowiedzialności przedsiębior-
stwa przed społeczeństwem, a tylko działania w kierunku maksymalizacji 
zysku, jest anachroniczne, jest przeżytkiem, ale jakże wygodnym dla za-
chłannego biznesu, agresywnej konkurencji i manipulatywnej reklamy”9.

8 „Gazeta Wyborcza” z 21.12.2011 r. 
9 J. Penc, Przemiany w gospodarce i ich implikacje dla systemu zarządzania, [w:] Ewolucja 

czy rewolucja? Czas przemian – czas wyzwań, W. Kowalczewski i Z. Kalisiak (red.), 
Wyd. PRET, Warszawa 2012, s. 69. 
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Efektywność działania korporacji, jak już przedstawiono wyżej, mie-
rzy się za pomocą zysków, jakie ta działalność przynosi. Ale skoro za te 
zyski coraz więcej i coraz częściej płaci całe społeczeństwo, powinniśmy 
spytać: „Komu ta efektywność służy?” Co mają na myśli ekonomiści, gdy 
mówią o efektywności: czy chodzi im o efekty oznaczające korzyści, jakie 
czerpią poszczególne osoby, przedsiębiorstwa, społeczeństwo czy system 
ekologiczny?10 Na te istotne pytania Fritjofa Capry teoria ekonomii nie 
daje odpowiedzi. Po prostu je ignoruje. 

Przedsiębiorstwo jako kreator rozwoju gospodarczego
Podstawowym źródłem rozwoju gospodarczego są działania przedsię-

biorstw. Postęp społeczny i rozwój gospodarczy kraju stanowią pochodną 
sumy działań wszystkich przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa wytwarzają 
dobra, których wartość tworzy dochód narodowy, wdrażają nowe techno-
logie, inwestując powiększają majątek trwały.

Przedsiębiorstwo stanowi jeden z podstawowych podmiotów ekono-
mii neoklasycznej. Jednakże teoria neoklasyczna redukuje cel jego funk-
cjonowania do maksymalizacji zysku. Przedsiębiorstwo stanowi system 
społeczny, którego głównym aktywem są ludzie – kierownicy i zatrudnie-
ni pracownicy, bez których udziału majątek rzeczowy, aktywa finansowe 
i produkcja byłyby martwe. Jednak teoria neoklasyczna mikroekonomii 
nie wyjaśnia, jak ten cel może być zgodny z maksymalizacją użyteczności 
przez osoby działające wewnątrz przedsiębiorstwa.

Gospodarka jest dziś opanowana przez wielkie organizacje przemy-
słowe i pozostające na ich usługach agencje rządowe. Wielkie korporacje 
cechuje przede wszystkim rywalizacja, przymus i wyzysk, a ich główną 
motywacją jest dążenie do nieograniczonej ekspansji. Nieustanne rozrasta-
nie jest wbudowane w strukturę korporacji.

Korporacje stały się na tyle duże, że udziałowcy praktycznie straci-
li nad nimi kontrolę. Relatywnie mała liczba dużych firm dominujących 
w gospodarce, sprawuje ogromną władzę na rynkach zbytu produktów, 
przez system reklamowy tworząc możliwość wymuszania na klientach 

10 F. Capra, Punkt zwrotny, PIW, Warszawa 1987, s. 311. 
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zakupów swoich produktów oraz dysponując możliwością arbitralnego 
ustalania cen.

Jak stwierdza jedna z amerykańskich grup ochrony konsumentów: 
„największe firmy mają nadzwyczajny wpływ na obywateli swojego i in-
nych państw: mogą wydawać ogromne, decydujące o wynikach wyborów 
ilości pieniędzy na wybory; sprzedają produkty, które niszczą na naszej 
planecie warstwę ozonową; stabilizują lub pomagają obalić zagraniczne 
rządy (Lockheed w Japonii, ITT w Chile); rozwijają technologię, która 
zabija, bądź to niszczy, bądź to chroni życie”11.

Rozwój, ażeby był długotrwały, musi być zrównoważony i to nie tyl-
ko, jak się powszechnie przyjmuje, ekologicznie, ale przede wszystkim 
społecznie, ekonomicznie i finansowo. Potrzebne jest także zrównoważe-
nie instytucjonalne, polegające na ochronie uczestników rynku przed jego 
żywiołowością12. Układ instytucjonalny powinien zapewnić taki stan re-
gulacji ekonomicznych i organizacyjnych rynku, które zapewnią płynność 
i równowagę działania poszczególnych podmiotów gospodarczych.

Procesy gospodarcze, społeczne i przyrodnicze są na tyle silnie ze sobą 
powiązane, że nie można rozwiązywać problemów na podstawie analizy 
tylko jednej z tych sfer.

Zrównoważonemu rozwojowi sprzyja mający obecnie miejsce szybki 
rozwój nauki i techniki umożliwiający ograniczenie szkodliwych emisji 
powodujących zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Ponieważ jed-
nak wykorzystanie rozwijanych obecnie technologii wymaga czasu oraz 
pieniędzy, nie stanie się więc to powszechne i szybkie w sytuacji, kie-
dy wolny rynek promuje techniki przynoszące szybkie zyski. Dlatego jak 
twierdzi A.P. Wierzbicki: „Będziemy mieli do czynienia z powolnym, ale 
nieuchronnym procesem ograniczania uprawnień wolnego rynku wobec 
norm i wymagań narzucanych przez „zielonych” konsumentów. Już dzisiaj 
pracuje się nad różnymi technikami czy to przyjaznego dla środowiska 
napędu samochodów, czy ograniczenia emisji elektrowni, hut i przetwórni 

11 D.R. Kamerschen, R.B. McKenzie, C. Nardinelli, Ekonomia, Fundacja Gospodarcza 
NSZZ „Solidarność”, Gdańsk 1992, s. 512. 

12 G. Kołodko, Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008, s. 297. 
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chemicznych, czy alternatywnych źródeł energii. Tyle tylko, że prace te są 
zazwyczaj opóźniane, nie stanowią priorytetu dla wielkich korporacji”13.

Na naruszenie równowagi we współczesnym świecie zwraca również 
uwagę E. Mączyńska. Świadczą o tym takie negatywne zjawiska, jak coraz 
bardziej rosnące bieguny bogactwa i nędzy, głębokość obecnego kryzysu 
gospodarczego oraz naruszenie równowagi ekologicznej. Stwierdza, że 
„naruszona równowaga zmusza do poszukiwania nowych przyszłościo-
wych koncepcji teoretycznych i rozwiązań ukierunkowanych na symbio-
zę postępu ekonomicznego, społecznego i ekologicznego. Wskazuje to na 
wagę działań ukierunkowanych na wdrażanie modelu ustroju gospodar-
czego przeciwdziałającego głębokim nierównościom. Cechy tak rozumia-
nego ustroju ma model społecznej gospodarki rynkowej”14.

Cytuje także E. Fromma: „jeśli ludzie mają stać się kiedykolwiek wol-
ni i przestać zasilać przemysł patologiczną konsumpcją, to niezbędna jest 
radykalna zmiana w systemie gospodarczym: musimy położyć kres obec-
nej sytuacji, w której zdrowa gospodarka jest możliwa jedynie za cenę 
istnienia niezdrowych istot ludzkich”15.

Należy podkreślić, że idee społecznej gospodarki rynkowej, choć opi-
nie na jej temat są kontrowersyjne, cechuje kompleksowe, a więc holi-
styczne podejście do problemów społeczno-gospodarczych, obejmujące 
również aspekty ekologiczne. 

Obecnie coraz powszechniejsza staje się opinia, iż pierwotne źródła 
nieprawidłowości w gospodarce tkwią przede wszystkim w błędach ustro-
jowych, w tym w bezkrytycznym poddaniu gospodarczej polityki doktry-
nie neoliberalnej.

13 T. Wierzbicki, Wyzwania i zagrożenia przyszłości – refleksje metodologiczne 
interdyscyplinarne, [w:] Wyzwania przyszłości – szanse i zagrożenia, J. Kleer, A.P. 
Wierzbicki, B. Galwas, L. Kuźnicki (red.), Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy 
Prezydium PAN, Warszawa 2010, s. 35. 

14 E. Mączyńska, Naruszona równowaga a ustrój gospodarczy, [w:] Wyzwania przyszłości 
– szanse i zagrożenia, J. Kleer, A.P. Wierzbicki, B. Galwas, L. Kuźnicki (red.), Komitet 
Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa 2010, s. 210. 

15 Ibidem, s. 212. 
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Również B. Poskrobko uważa, że istnieje pilna potrzeba poszukiwa-
nia teoretycznych uogólnień współczesnego etapu rozwoju gospodarcze-
go, a szczególnie dalszego rozszerzenia badań ekonomicznych poza ramy 
neoklasycznego modelu ekonomii, który przez trzysta lat kształtował eko-
nomię kapitału16.

Poszukiwanie nowych rozwiązań teoretycznych jest tym bardziej uza-
sadnione, ponieważ neoklasyczna teoria przedsiębiorstwa wyjaśnia tylko 
zachowanie się krzywej podaży produkcji i popytu na czynniki produkcji, 
które są elementem teorii cen oraz ogólnej teorii równowagi. Natomiast sa-
mym przedsiębiorstwem ekonomiczna teoria neoklasyczna nie interesuje 
się. Trzeba także podkreślić, że przyjmowana teoria optymalnych wybo-
rów jest dalece oddalona od rzeczywistych działań przedsiębiorstwa. 

Rola państwa w działalności gospodarczej
Rola państwa zawsze była i pozostanie ważnym czynnikiem rozwoju 

społeczno-gospodarczego każdego kraju, niezależnie od rozwiązań sys-
temowych. Polityka przemysłowa państwa odgrywa bardzo istotną rolę 
w przeobrażeniach strukturalnych gospodarki i społeczeństwa. Ingerencja 
państwa w rozwój przemysłu jest niezbędna, wbrew głoszonym poglądom 
neoliberalnym, na co wskazuje historia gospodarcza świata, jeśli spojrzeć 
na nią z perspektywy wieków. Wysoko rozwinięte kraje europejskie, po-
dobnie jak Stany Zjednoczone, uzyskały obecną pozycję dzięki wsparciu 
finansowemu swoich przemysłów, które stały się motorem ich dalszego 
rozwoju i restrukturyzacji.

Mechanizm rynkowy, dominujący w obecnym systemie globalnym, 
okazał się niedostatecznie efektywny w funkcjonowaniu gospodarki świa-
towej. Wskazuje to na konieczność i charakter zmian w relacjach między 
funkcjami państwa a funkcjami rynku. Z twierdzeniem, że dotychczasowy 
mechanizm rynkowy zawiódł, zgadzają się w zasadzie wszyscy autorzy 

16 B. Poskrobko, Wizja ekonomii zrównoważonego rozwoju, [w:] Ewolucja czy rewolucja? 
Czas przemian – czas wyzwań, W. Kowalczewski i Z. Kalisiak (red.), Wyd. PRET, 
Warszawa 2012, s. 32. 
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(którymi są wybitni polscy ekonomiści) publikacji wydanej przez Komitet 
Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN17.

Nie oznacza to wszakże, że można wyeliminować rynek z jego me-
chanizmami i regułami gry. Stanowi on nadal jeden z najbardziej spraw-
nych mechanizmów alokacyjnych. Szczególnie przy wyborach konsump-
cyjnych i decyzjach inwestycyjnych. Wymaga jednak swoistej obudowy 
instytucjonalnej, na poziomie krajowym, a w jeszcze większym stopniu 
w skali globalnej18.

Wolna konkurencja nie tworzy się jako wynik całkowitego wycofania 
się państwa, ale wymaga zapewnienia przez państwo koniecznych warun-
ków wstępnych. Również Adam Smith przywiązywał duże znaczenie do 
realizacji funkcji państwa i instytucji społecznych. Jak pisze M. Blaug: 
„Smith wydaje się nieustannie podkreślać, że potężny motyw interesu oso-
bistego działa na rzecz ogólnego dobrobytu tylko w określonych układach 
instytucjonalnych”19. W rozdziale 2. ks. IV, poświęconym obronie wolne-
go handlu, Smith uzasadnia praktyki protekcjonistyczne stosowane w celu 
obrony młodych gałęzi przemysłu oraz jako odwet za obce taryfy celne.

Od czasów Adama Smitha, jak zauważa T. Veblen, ówczesny przed-
siębiorca, którego działanie nakierowane było na zysk i było jednocześnie 
zgodne z tworzeniem powszechnego dobrobytu, ustąpił miejsca wielkim 
„kapitanom przemysłu”, którzy zwiększali zyski przez porozumienia mo-
nopolistyczne, ograniczenia produkcji i operacje finansowe. Zyski rosły, 
ale nie rosła wcale produkcja lub rosły wydatki zbędne (reklama, tworze-
nie „barier wejścia”). Miejsce wytwórczości, której celem była produkcja, 
zajęło „prowadzenie biznesu”, rozumianego jako działalność czysto finan-
sowa.

Na podporządkowanie obecnej polskiej gospodarki logice finansowej 
ekonomii zwraca uwagę J. Penc, pisząc: „Niesprawny system gospodarczy 

17 J. Kleer, A.P. Wierzbicki, B. Galwas, L. Kuźnicki (red.), Wyzwania przyszłości – szanse 
i zagrożenia, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa 
2010.

18 J. Kleer, Wyzwania przyszłości: przegląd problematyki, [w:] Wyzwania przyszłości – 
szanse i zagrożenia, op. cit., s. 24. 

19 M. Blaug, Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWE, Warszawa 2000, s. 59. 
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oparty na ideologii kolektywnej został zastąpiony równie słabym liberal-
nym systemem, koncentrującym się na dziedzinie produkcji dla finanso-
wego zysku, który pozostawił niekonkurencyjną gospodarkę z głębokimi 
konfliktami społecznymi. Społeczeństwo pod wpływem liberalnej ideolo-
gii uwierzyło mechanizmom rynkowym, ale się mocno rozczarowało, zro-
zumiało w końcu, że bezrobocie poniżające godność człowieka nie jest 
nieodzownym kosztem transformacji (jak pokrętnie tłumaczono), lecz re-
zultatem niedorozwoju, a zysk nie jest i nie może być najistotniejszym 
i jedynym wskaźnikiem kondycji przedsiębiorstwa”20.

Z powodu istnienia na dużą skalę monopoli, społeczeństwo musi pła-
cić wyższe ceny za mniejsze rozmiary produkcji. Krytyczna ocena działal-
ności monopoli nie musi oznaczać ich totalnej negacji. Monopole dyspo-
nują własnymi laboratoriami i prowadzą na szeroką skalę badania służące 
postępowi technicznemu i doskonaleniu jakości produkcji. Istnieje jednak 
konieczność poddania większej kontroli negatywnej strony działalności 
monopoli przez państwowe urzędy antymonopolowe na podstawie obo-
wiązującego prawa, wyrażającego interes publiczny. 

Ważnym zadaniem państwa jest tworzenie przedsiębiorstwom warun-
ków szybkiego transferu obcych technologii i możliwości wdrażania ich 
do produkcji. Jednakże transfer technologii jest uzasadniony, jeśli są one 
ulepszane i rozwijane, czyli jeśli przyczyniają się do rozwoju własnej my-
śli technicznej. Dlatego polityka państwa powinna tworzyć klimat sprzy-
jający rozwojowi wiedzy i innowacyjności poprzez działania legislacyjne 
i wzrost nakładów na naukę i szkolnictwo21.

Międzynarodowe korporacje w dużej mierze wykorzystują wiedzę 
i dorobek badań naukowych do uzyskiwania zysku. Wprowadzają jednak 
monopolistyczne praktyki do wykorzystywania tej wiedzy, przez ograni-
czenia w publikowaniu rezultatów badań prowadzonych na ich zlecenie 
oraz wymuszanie przekazywania korporacji praw własności intelektualnej 
wszelkich pomysłów pracowników. Zdaniem autorów Raportu „Polska 

20 J. Penc, op. cit., s. 67-68. 
21 W. Kowalczewski, Wiedza jako czynnik rozwoju gospodarki, [w:] Gospodarka oparta 

na wiedzy, B. Poskrobko (red.), Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 
2011, s. 78. 
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2050” jest to współczesna odmiana niewolnictwa, całkowicie usprawiedli-
wiona w świetle założeń doktryny neoliberalnej22, 23.

Na świecie, co najmniej połowa środków przeznaczonych na badania 
i rozwój pochodzi z wielkich korporacji. W Polsce w zasadzie nie ma du-
żych polskich korporacji, a zagraniczne finansują badania w swoich kra-
jach. Małe i średnie polskie przedsiębiorstwa nie stać na finansowanie ba-
dań naukowych. Wynika z tego konieczność poszukiwania własnej drogi, 
poza środkami unijnymi, rozwiązania tego problemu.

Wiedza, jako zasób tym różni się od innych zasobów, że przy inten-
sywnym użytkowaniu nie zmniejsza się, a zazwyczaj powiększa. Stąd wy-
nika, że w interesie całego społeczeństwa jest, ażeby jak największa część 
dorobku intelektualnego pozostawała dobrem wspólnym i powszechnie 
dostępnym. Dlatego jako zagrożenie dla dobra społeczeństwa należy trak-
tować starania wielkich korporacji maksymalnego sprywatyzowania zbio-
rowej wiedzy ludzkości, utajnienia jej, wykorzystując w tym celu neolibe-
ralną ideologię praw intelektualnych24. 

Podsumowanie 
Miejmy nadzieję, że skutkiem niespokojnego okresu ostatniego dwu-

dziestolecia, zamkniętego obecnym najgłębszym od lat trzydziestych XX 
wieku, światowym kryzysem finansowym i gospodarczym, będzie prze-
wartościowanie doktryn ekonomicznych i kryzysu lat 2008–2012. Zrodzi 
się nowa teoria ekonomiczna, która z biegiem czasu stanie się dominującą 
doktryną i ideologią XXI wieku. Należy oczekiwać, że zastąpi ona funk-
cjonującą i dominującą od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku doktrynę 
i ideologię, jaką był neoliberalizm, traktowany jako ogólna koncepcja roz-
woju gospodarki, społeczeństwa i państwa. 

Jako pozytywny objaw można uznać, że potrzeba i świadomość ko-
nieczności zmiany staje się coraz powszechniejsza w środowisku na-
ukowym i gospodarczym, co jest warunkiem zaistnienia zmiany w życiu 

22 B. Poskrobko, op. cit., s. 38. 
23 Autorami Raportu „Polska 2050” są: Michał Kleiber, Jerzy Kleer, Andrzej P. Wierzbicki, 

Bogdan Galwas, Leszek Kubicki, Zdzisław Sadowski i Zbigniew Strzelecki. 
24 A.P. Wierzbicki, op. cit., s. 38. 
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społecznym, jak również w nauce. Jednakże stojące przed współczesny-
mi społeczeństwami wyzwania trudno będzie rozwiązać w najbliższych 
dziesięcioleciach, ponieważ brak jest niezbędnej woli politycznej, a tym 
samym brak koncepcji i niezbędnych działań w tym kierunku. 

Jedną z najważniejszych przyczyn rozmijania się oczekiwań ekonomi-
stów i praktyków zarządzania jest fakt, że tradycyjna teoria przedsiębior-
stwa nie jest w istocie teorią firmy (działającego przedsiębiorstwa), ale teo-
rią rynków. Przy tym, jak stwierdza R.B. McKenzie, rynki rzeczywistego 
świata są niedoskonałymi złożonymi zjawiskami i zazwyczaj nie poddają 
się jednoznacznym osądom.

Ważne i uzasadnione jest pytanie o cel i kierunek dalszego rozwoju 
społeczeństwa i nauki oraz komu ma służyć ten rozwój. 
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Streszczenie
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo w teorii mikroekonomii, cele przed-

siębiorstwa, zysk przedsiębiorstwa
W artykule przedstawiono miejsce współczesnego przedsiębiorstwa 

w neoklasycznej teorii ekonomii. Wskazano na niedoskonałości tej teorii 
i niedostosowanie jej do współczesnych uwarunkowań gospodarczych. 
Omówiono problem zysku przedsiębiorstwa i uzasadniono, że nieuzasad-
nione jest przyjmowanie maksymalizacji zysku jako celu przedsiębiorstwa, 
co stanowi podstawowe założenie teorii neoklasycznej mikroekonomii. Po-
kazano negatywną rolę, jaką odgrywają w gospodarce wielkie korporacje 
międzynarodowe nastawione wyłącznie na czerpanie monopolistycznego 
zysku, wbrew interesom społeczeństwa. Zwrócono uwagę, że gospodar-
ka narodowa nie może prawidłowo funkcjonować z korzyścią dla całego 
społeczeństwa bez regulacyjnej ingerencji państwa. Stwierdzono również, 
że coraz więcej ekonomistów uznaje pogląd, że konieczne jest przewar-
tościowanie obowiązujących obecnie neoliberalnych doktryn ekonomicz-
nych i przyznanie priorytetu rozwojowi zrównoważonemu ekonomicznie, 
ekologicznie, a przede wszystkim społecznie. 
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Enterprise in the economic theory  
and business practice

Summary
Key words: enterprise in microeconomy, goals of an enterprise, busi-

ness profit
The article presents a modern enterprise within the neoclassical eco-

nomic theory and refers to shortcomings of this theory as well as its in-
comatibility with modern economic conditions. The article discusses 
the  problem of business profit and argues that it is not justified to treat 
the risk maximization as the goal of the enterprise, which is an idea that 
constitues the  basic assumption of neoclassical microeconomic theory. 
The paper shows a negative role which large international corporations 
play in the economy when focusing solely on reaping monopoly profits 
against the interests of society. It notes that the national economy can not 
function properly for the benefit of society as a whole without regulatory 
interference by the state. What is also argued is that more and more of 
enlightened economists agree that it is necessary to re-evaluate the current 
neo-liberal economic doctrines and to give priority to the development 
sustainable economically, environmentally, and most of all socially.


