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1. Hipoteza

Narodziny nowej ekonomii społecznej
W poniższym artykule stawiam hipotezę, że na po-
czątku XXI w. jesteśmy świadkami powstania no-
wego rodzaju ekonomii, który niesie ze sobą głę-
bokie konsekwencje zarówno dla przyszłości usług 
publicznych, jak i dla codziennego życia obywateli. 
Tę wyłaniającą się ekonomię możemy dostrzec 
w wielu obszarach, w tym w ochronie środowiska 
naturalnego, edukacji, opiece społecznej, produkcji 
żywności oraz energetyce. Łączy ona w sobie wiele 
dotychczasowych elementów oraz wiele nowych. 
Opisuję ją jako „ekonomię społeczną”, ponieważ 
zawiera w sobie cechy, które wyraźnie odróżniają 
ją od ekonomii opartej na prostej produkcji i kon-
sumpcji dóbr. Jej kluczowe elementy to:
 1.  Intensywne wykorzystanie rozproszonych sie-

ci w celu utrzymania i zarządzania relacjami, 
wspieranymi przez sieć szerokopasmową, tele-
fon komórkowy i inne środki komunikacji.

 2.  Zacieranie się granic pomiędzy produkcją a kon-
sumpcją.

 3.  Nacisk na współpracę i powtarzalne interakcje, 
opiekę i utrzymanie bardziej aniżeli na zwyczaj-
ną konsumpcję.

 4.  Duża rola wartości i misji.
Ekonomię tego rodzaju można zidentyfikować 

równie łatwo w różnych gałęziach sektora publicz-
nego i sektorze non-profit, jak i na rynkach komer-
cyjnych, chociaż najbardziej rozwija się ona w prze-
strzeni nakładającej się na wszystkie wymienione 
sektory. Jest ona pomocna już teraz obejmując wie-
le trudnych do rozwiązania problemów społeczeń-

stwa postnowoczesnego, m.in. adaptację do zmian 
klimatycznych, starzenie się, nierówność społeczną 
i promowanie nauki.

Jednakże tej rodzącej się ekonomii wciąż bra-
kuje odpowiednich środków finansowych, metod 
i umiejętności. Istnieją poważne luki po stronie 
popytu, jako że olbrzymia większość publicznych 
i prywatnych funduszy wciąż jest ograniczana 
do przestarzałych modeli, polegających na do-
starczaniu usług przede wszystkim biernym kon-
sumentom.

Istnieją również poważne niedobry po stronie 
podaży. Chociaż mamy tysiące obiecujących ini-
cjatyw, niewiele z nich funkcjonuje w dużej ska-
li; odczuwalne jest niedostateczne wsparcie dla 
przekształcenia dobrych pomysłów w poważne 
działania. Ta ostatnia luka była jednym z motywów 
powstania projektu „mapowania metod” – czego 
częściowo dotyczy niniejsza praca – a którego celem 
jest odwzorowanie, zrozumienie i odpowiednie 
przekształcenie części z olbrzymiej liczby metod 
wykorzystywanych na całym świecie dla wdrażania 
nowych rozwiązań społecznych.

Od Keynesa do Schumpetera
Obecny kryzys ekonomiczny spowodował pilną 
konieczność tworzenia rozwiązań nowego typu. 

Niebezpieczeństwo i szansa.
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Robin Murray – ekonomista zajmujący się przemysłem 
i ochroną środowiska. Pracuje w programach dotyczą-
cych inicjatyw ekonomicznych podejmowanych przez 
władze centralne, regionalne i lokalne oraz jako na-
uczyciel akademicki i pracownik naukowy.
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Natychmiastowe reakcje na pogorszenie koniunk-
tury kładły nacisk na monetarny wymiar kryzysu 
– przywrócenie płynności kredytowania i finan-
sowania. Ale obecne załamanie gospodarcze 
jest nie tylko kryzysem systemu bankowego i na-
stępującą po nim destabilizacją makroekonomii. 
Jest to kryzys tradycyjnej ekonomii, starych form 
produkcji i konsumpcji, źródeł energii i środków 
transportu. Daleko idące zmiany technologiczne 
stają się kontekstem obecnego kryzysu finan-
sowego i powodują pojawienie się wielu pytań 
o możliwość i charakter spodziewanej poprawy.

Obecny kryzys, tak jak ten z lat 30. XX w., 
może być traktowany jako pomost między starym 
a nowym ładem społeczno-gospodarczym. Takie 
kryzysy, jak utrzymuje austriacki ekonomista 
J. Schumpeter, są okresami kreacji i destrukcji. 
W tych okolicznościach podejmowanie działań 
wyłącznie o charakterze monetarnym i fiskalnym 
jest skazane na niepowodzenie. To, czego potrzeba, 
to program głębokiej zmiany strukturalnej, rady-
kalnej transformacji infrastruktury i instytucji, 
która będzie warunkiem brzegowym dla nowe-
go, odmiennego jakościowo okresu wzrostu. 
Inne działania mogą służyć jedynie krótkotrwałej, 
subiektywnej poprawie nastrojów.

Podczas takiej transformacji centralne miejsce 
będą zajmować innowacje środowiskowe i spo-
łeczne. Powszechnie uznaje się potrzebę radykal-
nej zmiany polityki ochrony środowiska. Istnieje 
potrzeba silnego przywództwa – tak, aby doko-
nać skutecznej implementacji tego rodzaju poli-
tyki. Twierdzę, że innowacje społeczne są równie 
ważne i będą odgrywały kluczową rolę w zmianie 
polityki wobec środowiska naturalnego.

Możemy już zauważyć pozytywne symptomy 
w obszarze politycznym. Prezydent Barack Oba-
ma utworzył w Białym Domu biuro ds. innowacji 
społecznych. Przewodniczący Komisji Europejskiej 
Juan Barroso zasygnalizował wagę innowacji spo-
łecznych dla przyszłości Europy. W wielu krajach ca-
łego świata są podejmowane praktyczne działania 
w celu rozwoju obszaru innowacji społecznych; op-
artego na solidnych fundamentach, obudowanego 
właściwymi metodami i umiejętnościami – dla roz-
wiązywania najrozmaitszych kwestii, od diagnozy 
problemów po zaprojektowanie rozwiązań, proto-
typów, testów oraz dla ich utrwalenia i upowszech-
nienia. Oto właśnie czym jest ekonomia innowacji 

społecznych, tak szybko rozwijająca się w okresie 
ostatnich pięciu lat.

W Wielkiej Brytanii początkowo wydawało się, 
że kryzys finansowy zmarginalizuje ruch na rzecz 
innowacji społecznych. Jednak zamiast tego poja-
wiają się okoliczności, które wymagają nadania mu 
nowego impetu. Przesądzone już ograniczenie wy-
datków publicznych w obliczu rosnącej presji spo-
łecznej sprawia, że narastająca liczba zmian i no-
wych działań na rzecz reformy usług społecznych 
nie jest już wiarygodna. Istnieje potrzeba radykal-
nych innowacji społecznych w odpowiedzi na ową 
presję. W wielu przypadkach będzie to wymagało 
innowacji systemowych – zmiany sposobu, w jaki 
tworzy się i wprowadza w życie całe systemy pro-
dukcji i usług lub unika się problemów związanych 
z zaniechaniem takich działań. Wiele tych zmian 
nie wymaga nowych zasobów, lecz radykalnie od-
miennych sposobów wykorzystania istniejących 
zasobów oraz sposobów formułowania regulacji 
i motywowania. Wsparcie jest wymagane w two-
rzeniu kapitału zalążkowego takich innowacji, znaj-
dującego się zarówno wewnątrz, jak i poza sferą 
publiczną.

2. Kontekst obecnego kryzysu
Na pierwszy wielki kryzys XXI w. zareagowano 
za pomocą dwudziestowiecznych instrumen-
tów i teorii ekonomicznych. Kryzys analizowano 
głównie w kontekście problemów systemu finan-
sowego – kompleksowych, niedoregulowanych 
instrumentów finansowych, premii bankierskich 
i nieodpowiedzialnego kredytowania. Podobne 
spory mają miejsce również w obszarze polity-
ka fiskalna versus polityka monetarna, regula-
cje mocne i słabe oraz, co obecnie wysuwa się 
na czoło, finansowanie deficytu versus dyscy-
plina budżetowa. Istnieje jednak pełna zgoda 
co do konieczności interwencji państwa. Rząd 
powinien pomóc bankom stanąć na własnych 
nogach. Banki muszą z kolei stymulować popyt; 
regulacje powinny być zaostrzone tak, aby unik-
nąć nadużyć dobrze znanych z przeszłości. Inny-
mi słowy, po przejściu tajfunu statek musi zostać 
gruntownie przebudowany, aby mógł kontynuo-
wać rejs według obranego kursu.

W poniższym eseju sugeruję, że opisane powy-
żej ramy debaty są nieodpowiednie dla zrozumienia 
kryzysu oraz dla jego rozwiązania. Istnieją głębsze 
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strukturalne uwarunkowania, będące przyczyną 
obecnych zawirowań na rynkach finansowych i któ-
re wymagają o wiele bardziej dalekosiężnego pro-
gramu reform gospodarczych niż prosta naprawa 
finansów owego „statku”.

Dla mnie punktem wyjścia nie jest tajemny 
świat machinerii finansowych, ale materialny wy-
miar produkcji i dystrybucji, świat Cisco i Microsof-
tu, Tesco i szybów naftowych Środkowego Wscho-
du. Jest to świat „różnych huraganów i zmiennych 
wiatrów”. To świat rewolucji technicznej oraz tekto-
nicznych zmian społeczno-politycznych, świat nie-
doboru i dobrobytu, destrukcji i kreacji. Świat wi-
dziany bardziej oczami Schumpetera niż Keynesa.

Austriak – Schumpeter – był naocznym świad-
kiem pierwszej hiperinflacji wczesnych lat 20. XX  w., 
ekspansji gospodarki niemieckiej oraz wszystkich 
politycznych i gospodarczych konsekwencji Wiel-
kiego Kryzysu. Analizował je łącząc zmianę techno-
logiczną z cyklami ekonomicznymi, a jego badania 
zostały pogłębione i rozszerzone w teoriach wiel-
kich fal aktywności gospodarczej, w szczególno-
ści przez Brytyjczyka Ch. Freemana i wenezuelską 
ekonomistkę C. Perez1. Rozwinęli oni wyjaśnienie 
przyczyn i czasu trwania gwałtownych zawirowań 
gospodarczych, które Perez przypisała obecnemu 
kryzysowi.

Długie fale i ostre kryzysy
Perez jest jedną z niewielu ekonomistów, któ-
ry przewidział bańkę finansową i jej pęknięcie 
w obecnej dekadzie. Uzasadnia ona także, że takie 
momenty są krytycznymi punktami rewolucji tech-
nologicznych [Perez, 2002]. Zachodzą one 20-30 lat 
po wdrożeniu nowej technologii lub paradygmatu 
organizacyjnego. Najpierw ma miejsce wstępny 
proces gwałtownego wzrostu, a następnie szaleń-
cze finansowanie. Zanim to szaleństwo nastąpi, 
kapitał finansowy staje w obliczu zmniejszonej wy-
dajności dojrzałych gałęzi gospodarki, związanej 
z poprzednim paradygmatem. Wyłaniający się pa-
radygmat oferuje świeżą i dość ekstrawagancką na-
dzieję, a rynki finansowe ruszają ze wsparciem per-
spektyw oraz koniunktury kreowanej przez nowy 
paradygmat. Ten okres szaleństwa finansowego 
zawsze prowadzi do powstania bańki finansowej, 
a następnie do jej pęknięcia.

1 Por. z wartościową kolekcją artykułów Lipseya [2005]. 

Opisane załamanie prowadzi do krótkiego 
okresu dewaluacji kapitału oraz instytucjonalnej 
rekompozycji, która otwiera się na możliwości tzw. 
złotego wieku. Perez odwołuje się w tym miejscu 
do pokryzysowych lat jako okresu rekompozycji. 
Jest to etap, kiedy nowe technologie i nowe formy 
organizacyjne, pozwalające na rozwój owych tech-
nologii, upowszechniają się we wszystkich działach 
gospodarki, formach działalności oraz typach insty-
tucji. Finanse są nieco poturbowane, lecz nadal do-
stępne. Jest to okres intensywnej innowacyjności 
społecznej i prywatnej.

To, czy z danych możliwości korzysta się w peł-
ni, zależy od tego czy potężne branże gospodar-
ki i organizacje odwołujące się do poprzedniego 
paradygmatu wykorzystają nowe technologie 
dla ponownego wzmocnienia swojej pozycji oraz 
czy nowe siły będą w stanie kształtować instytucje, 
szerzej upowszechniać zdobycze nowych techno-
logii i osiągać nowy konsensus społeczny2.

Obecny kryzys
Wyjaśnienie kryzysów systemowych, które w ka-
pitalizmie mają miejsce regularnie od czasów re-
wolucji przemysłowej (bańki finansowe podobne 
do tej ostatniej wystąpiły m.in. w 1797, 1847, 1893 
i 1929 r.) sugeruje następująca analiza symptomów 
obecnego kryzysu. Jego korzenie sięgają okresu 
spadku dynamiki paradygmatu produkcji masowej 
we wczesnych latach 70. XX w., co odzwierciedliło 
znaczące zmniejszenie przychodów. Przyczyniły się 
do tego trzy czynniki:
 1.  Międzynarodowa liberalizacja, która otworzyła 

nowe rynki i stworzyła duże wyzwania dla ryn-
ków starego typu.

 2.  Upowszechnienie elastycznych systemów pro-
dukcji powiązanych z szybko reagującym han-
dlem detalicznym, który odświeżył fordowski 
model przemysłowy.

 3.  Długoterminowe przesunięcie funkcjonalnej 
dystrybucji dochodu, z płac na zyski, zarówno 
w perspektywie krajowej, jak i międzynaro-
dowej, gdy masowa produkcja przemysłowa 
przeniosła się do państw o niższych kosztach 
pracy. W państwach OECD, udział zarobków 

2 Ponownie wzrosło zainteresowanie historią bańki fi nansowej po upad-
ku Lehmann Brothers, lecz dyskutuje się o tym głównie jak o zjawisku 
monetarnym i nie łączy się go z długookresowymi zmianami w ekono-
mii produkcji.
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w dochodzie narodowym spadł z 3/4 w poło-
wie lat 70. XX w. do 2/3 w 2005 r. i był najbar-
dziej widoczny w Stanach Zjednoczonych, w 
których udział pensji spadł do poziomu najniż-
szego od 1929 r.3.
Czynniki te przedłużyły żywot paradygmatu 

masowej produkcji, nie rozwiązując jego ograni-
czeń. W szczególności, spadający udział zarobków 
stworzył problemy dla popytu końcowego, zmniej-
szającego się w USA i w Wielkiej Brytanii, gdzie rów-
nocześnie zwiększały się nierówności w płacach 
i dochodach. Konsekwencją powstałej nierówno-
wagi strukturalnej między podażą i popytem było 
dostosowanie kredytów konsumenckich, które 
korporacje i banki nazbyt chętnie udzielały, a kon-
sumenci nazbyt chętnie z nich korzystali. Podobna 
sytuacja ma miejsce w wymiarze międzynarodo-
wym, gdzie kraje o nadwyżce eksportowej i ogra-
niczanym wewnętrznym popytem konsumenckim, 
udzielały kredytu, szczególnie najbardziej zadłużo-
nym Stanom Zjednoczonym. 

W opozycji do załamującego się modelu maso-
wej produkcji powstał nowy paradygmat skoncen-
trowany na technologiach informacyjnych i komu-
nikacyjnych. Nabierający tempa w latach 80. XX w. 
paradygmat oferował obietnicę olbrzymiego wzro-
stu zysków. Stał się podstawą finansowego szaleń-
stwa lat 90. XX w., kiedy gwałtownie rosły nadzieje 
na szybki zysk, a zakończył pryśnięciem bańki finan-
sowej w 2000 r. W tym czasie krach technologii in-
formatycznych nie przekształcił się jeszcze w ogól-
ną depresję, ponieważ finanse, wspomagane niską 
stopą procentową w USA, skierowano na ścieżkę 
kreowania nowej bańki finansowej, tym razem 
w kredytach konsumpcyjnych i hipotecznych. Pod-
czas gdy bańka technologii informatycznych odno-
siła się do przyszłości, ostateczne pęknięcie bańki 
konsumenckiej w latach 2007-2008 było najzwy-
czajniejszym powrotem przeszłości.

3 W USA udział płac w dochodzie narodowym spadł do 51% w 2006 r. 
W tym czasie odsetek dochodu narodowego najbogatszej 10-procen-
towej części społeczeństwa, osiągający 30% we wczesnych latach 70. 
XX w., wzrósł do niemal połowy (48,5%) dochodu narodowego. Podob-
na zmiana w dystrybucji dochodu miała miejsce w Wielkiej Brytanii, 
gdzie prawie wszystkie zdobycze wzrostu gospodarczego otrzymało 
10% najbogatszych gospodarstw domowych, podczas gdy połowa 
zatrudnionych nie doświadczyła żadnego wzrostu dochodów, a jedna 
trzecia doświadczyła ich spadku. W rezultacie wskaźnik nierówności 
(wskaźnik Giniego), który gwałtownie wzrósł w latach 80. i w drugiej 
połowie lat 90., wzrósł ponownie, gdy bańka fi nansowa osiągnęła swoje 
apogeum. Zob. [Irvin, 2008; Glyn, 2006; Irvin, 2009]. 

W niniejszym opracowaniu krach systemowy 
jest traktowany jako rodzaj pomostu pomiędzy 
okresem szaleństwa finansowego a czasem rekom-
pozycji. Jest to chwila niepewności, gdy kluczowym 
pytaniem jest to, jak przemodelować instytucje 
i ustanowić nową ugodę społeczną pozwalającą 
na upowszechnienie nowego paradygmatu. Po po-
dobnym załamaniu gospodarczym w 1847 r. poeta 
M. Arnold pisał o „wędrowaniu przez światy. Jeden 
jest martwy a drugi niemogący się narodzić”. Istnie-
je zatem przeczucie, że nie ma już powrotu do sta-
rego porządku, że przestarzały przemysł, styl życia 
i instytucje międzynarodowe nie są w stanie trwać 
w obecnej formie oraz, że wymagana jest komplek-
sowa zmiana.

Jak jednak wygląda nowy krajobraz ekonomii? 
Jakie są nowe sposoby działania, nowe źródła ener-
gii, surowce i środki komunikacji, które w przeszłych 
cyklach gospodarczych utrzymywały infrastrukturę 
paradygmatu industrialnego? Jakiego rodzaju nowe 
instytucje mogą upowszechnić w gospodarce kolej-
ny paradygmat? Dysponujemy już doświadczeniem, 
jeśli chodzi o zaistnienie innowacji w okresie rekom-
pozycji podczas poprzednich rewolucji technolo-
gicznych. Ale co z ich przewidywaniem?

3.  Wyłaniający się krajobraz 
nowej ekonomii społecznej

Systemy dystrybutywne

W celu naszkicowania okresu rekompozycji w przy-
szłości, Perez zachęca do przyjrzenia się wiodącym 
sektorom i regionom nowych technologii. To nowe 
technologie informacji i komunikacji. W większej 
mierze oznaczają one Dolinę Krzemową niż Detroit, 
Cambridge niż Degenham, Finlandię a nie Polskę. 
Z tego punktu widzenia możemy zobaczyć załama-
nie starego modelu zarządzania centralnego i kon-
troli, który rozwinął się w okresie produkcji masowej. 
Na jego miejscu powstanie duża liczba organizacji 
dystrybutywnych, w których jest upowszechnio-
na inicjatywa oraz innowacyjność. Organizacje te 
są połączone sieciowo. Jest to model, na który skła-
dają się niewielkie jednostki i duże systemy.

Pisarz W. Gibson mówi, że nie możemy użyć 
Google’a do wyszukania przyszłości, ale oczywiste 
jest, że częścią tej przyszłości jest Google. Swego 
rodzaju „gorączka złota” rozmaitych działań, po-
dejmowanych przez sieć, połączenia peer-to-peer, 
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interakcje bezpośrednie, wikipedie, platformy, 
wspól noty i programy typu „open source”, umożli-
wia nam dotarcie praktycznie wszędzie – oto nowy 
słownik systemów dystrybutywnych. Wikipedia 
i Linux determinują przyszłość, tak jak kiedyś paro-
wóz Stephensona i samochód Ford T. Jest to jeden 
z obszarów postkryzysowych – rozszerzenie pro-
dukcji dystrybutywnej na sektory, jeszcze bardzo 
scentralizowane, takie jak energia, finanse lub do-
minująca produkcja żywności.

Zielona rewolucja przemysłowa
Kolejnym obszarem postkryzysowym jest ujaw-
nienie się zielonej rewolucji przemysłowej. Każda 
długookresowa fala industrializacji przynosi swoje 
własne innowacje materialne lub surowcowo-ener-
getyczne. Bawełna, żelazo, stal, materiały ropopo-
chodne i chemikalia były wiodącymi materiałami 
w poprzedniej fali długookresowej. Woda, węgiel, 
para, elektryczność i ropa naftowa były wtedy wio-
dącymi źródłami energii. Obecna fala ma swoje 
porównywalne innowacje, które mogą wysunąć się 
na czoło w okresie rekompozycji. Postęp naukowy 
doprowadził do nowych materiałów kompozyto-
wych i „projektowych”. Przemysł chemiczny reorien-
tuje się z materiałów produkowanych na bazie ropy 
naftowej na tworzywa produkowane z roślin. Wiatr, 
energia słoneczna, nurty rzek i geotermia wydają 
się być obiecującymi źródłami energii przyszłości.

Jednak to co najbardziej uderza, jeśli chodzi 
o okres obecny, to nacisk na „mniej” niż „więcej”. 
Nie jest to tylko przejaw troski o przyszły brak su-
rowców i wyeksploatowanie ropy naftowej; to tak-
że zmiany klimatyczne nadały nowy dominujący 
imperatyw wpływający na przebieg obecnej rewo-
lucji technologicznej. Jeżeli chodzi o wykorzystanie 
energii i surowców, celem jest ich detoksyfikacja, 
zmniejszenie zużycia oraz odzyskiwanie (recykling 
tego, co już zużyto). Chodzi raczej o zmniejszanie 
produkcji a nie o jej rozszerzenie, o ochronę i odzy-
skiwanie surowców a nie ich eksploatację.

Oznacza to konieczność transformacji każde-
go elementu gospodarki – od jej programowania 
i projektowania, po dystrybucję i konsumpcję. Za-
kłada się konieczność innowacji nie tylko w tym 
jak modernizować stare budynki, ale jak budować 
konstrukcje zmodernizowane, nie tylko jak utyli-
zować odpady, ale jakich materiałów i technologii 
będziemy używać. W wielu z tych obszarów proto-

typy już są i działają. Niezbędne innowacje techno-
logiczne, np. w bateriach, bioplastikach i w energii 
solarnej, nabierają rozpędu. Problemem jest to, jak 
przyspieszyć tę głęboką zmianę strukturalną, która 
będzie osią przyszłego okresu wzrostu.

Nowa ekonomia społeczna
Istnieje także trzecia bariera dla zmian, blisko zwią-
zana z pierwszymi dwoma, która cieszy się mniej-
szym zainteresowaniem, a która jest tematem tej 
pracy. Jest to transformacja znaczenia i zorganizo-
wania ekonomii społecznej. Poprzez to pojęcie ro-
zumiem wszelkie obszary gospodarki, które nie bu-
dzą zainteresowania sektora prywatnego. Mieści się 
w nim państwo, ale także „ekonomia obywatelska” 
filantropijnego trzeciego sektora, przedsiębiorstwa 
społeczne i spółdzielnie funkcjonujące na wolnym 
rynku oraz wiele odmian pomocy wzajemnej w go-
spodarstwie domowym, sieci społeczne, stowarzy-
szenia nieformalne, a także ruchy społeczne.

Taka „skojarzeniowa” ekonomia obywatelska 
była szczególnie silna w drugiej połowie XIX w., lecz 
ekspansja państwa w XX w. odsunęła ją na boczny 
tor. W ostatnich 30 latach trend ten został odwróco-
ny i doprowadził do odrodzenia ekonomii obywa-
telskiej, z trzech głównych powodów:
 1. Użytkownik jako producent

Po pierwsze, technologia cyfrowa, istota nowego 
paradygmatu technologicznego, dostarczyła nam 
infrastrukturę, która zmieniła relacje konsument-
rynek oraz relacje między samymi mieszkańcami. 
Co więcej, otwiera ona możliwość rekonfiguracji 
procesu produkcji wokół użytkownika. W wielu 
sektorach następuje stopniowe włączenie użyt-
kowników w proces produkcji. Gospodarstwa 
domowe stają się producentami własnych dóbr 
używając urządzeń programowalnych (druk, 
muzyka, wideo to pionierskie sektory w tym 
obszarze). Konsumenci angażują się w proces 
projektowania. Zakład budownictwa mieszka-
niowego Toyoty zachęca swoich pracowników 
do projektowania i dekoracji swoich nowych do-
mów, w oparciu o moduły klocków Lego. Samo 
Lego zachęca swoich klientów do proponowania 
nowych modeli, oferując możliwość produkowa-
nia wymyślonych przez nich projektów4.

4 Jednym z najbardziej spostrzegawczych autorów piszących o nowej eko-
nomii dystrybutywnej i jej implikacjach społecznych był Ch. Leadbeater. 
Zob. [Leadbeater, 2008].
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Lego rzeczywiście jest przykładem nowe-
go typu produkcji. Podczas gdy Ford produ-
kował wystandaryzowane auta składające się 
ze specjalistycznych części, Lego produkuje 
standardowe części, które sami użytkownicy 
mogą łączyć w wiele różnych modeli. Produkcja 
nie jest już procesem linearnym, w którym klient 
jest jedynie użytkownikiem końcowym. Reorga-
nizuje się ją raczej wokół konsumenta – w rodzaju 
sklepu z artykułami przemysłowymi, a nie taśmy 
produkcyjnej. Jest to głęboka zmiana od czasu 
fordowskiego rozwoju produkcji masowej.

Gospodarstwa domowe stają się własnymi 
projektantami dóbr, ich przetwórniami i mon-
towniami, świadczą także własne miniusługi 
biurowe. Możemy sobie wyobrazić, co może 
to oznaczać dla usług środowiskowych, poprzez 
technologie oferujące każdemu gospodarstwu 
domowemu perspektywę zostania własną elek-
trownią (używając bojlerów łączących funkcje 
grzewcze i energetyczne z mikroenergią odna-
wialną), każdy samochód posiadający własne 
źródło zasilania (auta elektryczne). Obserwu-
jemy uderzający wzrost „miejskiego rolnictwa” 
i przetwórstwa wodnego.

W trakcie tej rekonfiguracji procesu ekono-
micznego konsument przekształca się w konsu-
menta-producenta – „prosumenta” – używając 
frazy Tofflera [Toffler, 1980]. To, co najistotniejsze 
dla prosumenta, to środki wsparcia zapewniają-
ce mu realizację swoich zadań a nie stawianie 
go w pozycji biernego odbiorcy identycznych 
dóbr lub usług. Ekonomia wsparcia bierze górę 
nad ekonomią produktów jako zasady organi-
zacyjnej5.

Produkty i wyspecjalizowane usługi mogą 
tworzyć część takiego wsparcia, a część sprze-
dawców detalicznych dokona przekształcenia 
swoich sklepów w ośrodki edukacji i wsparcia 
(nowe sklepy Apple’a oferują schemat darmo-
wych modułów ćwiczeniowych, miejsca spotkań 
dla mających podobne problemy użytkowników 
Apple’a, punkt naprawczy i wyspecjalizowanych 
doradców stale gotowych nieść pomoc). Równo-
legle istnieje wiele innych typów pomocy niefor-
malnej i przepływu informacji. Kluczowi pośred-

5 Zasada ekonomii wsparcia została pierwszy raz wyeksponowana przez 
J. Maxmina i S. Zuboff  . Zob. [Maxmin, Zuboff , 2002]. 

nicy to ci, którzy posiadają wiedzę i są obdarzani 
zaufaniem w celu przygotowania odpowiednie-
go zestawu wsparcia. Oto nowe montownie go-
spodarki opartej na wiedzy.

Instytucjonalne implikacje takiego stanu 
rzeczy są bardzo głębokie. Systemy są rekon-
figurowane wokół gospodarstw domowych. 
Nie istnieją one w izolacji, lecz w połączeniu 
z wielością nowych form – wirtualnych i real-
nych – nie koncentrujących się na jednej scen-
tralizowanej instytucji. Rozprzestrzenianie się 
wzajemnych interesów i grup wsparcia stało się 
kluczową cechą ostatnich trzydziestu lat w hi-
storii instytucji:
połączonych sieciowo lub przy okazji spotkań 
lub regularnie podczas kursów weekendowych. 
Grupy formują się w celu przejęcia mikrobrowa-
ru, pubu, gospodarstwa rolnego lub, w najbar-
dziej zwracającym uwagę przypadku, przejęcia 
Ebbsfleet United w Kent,
łączących się sieciowo w celu zakupu i prowa-
dzenia zawodowego klubu piłkarskiego6. Takie 
formy nie są oczywiście nowe, lecz Internet zna-
cząco upowszechnił ich stosowanie. Z 32500 
członków spółdzielni Ebbsfield United ponad 
3000 pochodzi z Ameryki, a 1000 z Australii7.

Długa jest droga od biernego konsumen-
ta i niewykwalifikowanego pracownika XX w. 
do świadomego konsumenta początku XXI w. 
W jej trakcie zmienia się pozycja gospodarstw 
domowych, zarówno w aspekcie indywidual-
nym jak i zbiorowym jako „żywych ośrodków” 
(living centres) i systemów dystrybutywnych 
– żywotność tej całości zależy od żywotności 
jej niezliczonych cząstek8. Zagadnienie to niesie 
ze sobą szereg pytań o warunki, które pozwolą 
gospodarstwom domowym wziąć udział w tym 
procesie, o kwestie dostępu cyfrowego i projek-
towanie domostw, o umiejętności i czas pracy, 
o kredyty i ulgi podatkowe itd. Są to problemy 
niekompatybilne, np. z tradycyjnymi sporami 
płacowymi, o pracę w nadgodzinach lub z syste-

6 Na temat tych i innych przykładów zob. [Murray, Caulier-Grice, Mulgan, 
2009]. 

7 Natura społeczności lokalnych w erze mobilności oraz Internetu 
jest dyskutowana w: [Urry, 2007]. Urry opisuje procesy łączenia i kohezji 
rozproszonych grup, w tym funkcje spotkań.

8 Termin „żyjące centrum” został ukuty przez architekta Ch. Alexandera. 
Zob. Tomy 2 i 3 jego pracy [Alexander, 2002]. 

•

•
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mem kształcenia ustawicznego niedostosowa-
nym do podnoszenia umiejętności jednostek.

 2. Postulat imperatywów społecznych
Po drugie, obserwujemy narastającą presję 
na usługi publiczne świadczone na podsta-
wie popytu kształtowanego przez producenta, 
w oparciu o masowy model ich dostarczania.

 3. Skomplikowane kwestie społeczne
Po trzecie, jeden rodzaj presji jest rezultatem 
olbrzymiego wzrostu popytu na pewne usłu-
gi. W Wielkiej Brytanii, tak jak w innych krajach 
uprzemysłowionych, obserwujemy niepokojący 
trend dotyczący wzrostu liczby osób cierpiących 
na otyłość, kwestii chorób przewlekłych, starzenia 
społeczeństwa, z których każde jest potencjal-
ną bombą z opóźnionym zapłonem9. Cukrzyca 
uznawana jest obecnie za epidemię XXI w., równą 
ogólnoświatowej eksplozji chorób serca. Jeśli cho-
dzi o starzenie się, odsetek osób w wieku produk-
cyjnym w stosunku do osób w wieku emerytal-
nym w ciągu ostatnich czterdziestu lat spadł z 4:1 
do 2:1 w krajach OECD (w Wielkiej Brytanii w ciągu 
25 lat), co stwarza radykalne wyzwanie dla dwóch 
fundamentów XX-wiecznego państwa dobrobytu 
– emerytur i opieki nad osobami starszymi. Jeśli 
ten trwający już około 30 lat trend nie zostanie 
odwrócony, problemy te znacząco się powiększą, 
ze względu na bliską korelację między nierównoś-
ciami społecznymi a złym stanem zdrowia10.
Tendencje te stwarzają podwójne wyzwanie dla 

istniejących struktur. Po pierwsze, istnieje rosnący 
rozdźwięk pomiędzy usługami tradycyjnymi a no-
wymi potrzebami. Przykładowo, usługi medyczne 
początkowo projektowano tak, aby zwalczać ostre 
stany chorobowe a nie choroby przewlekłe, podczas 
gdy obecnie dramatycznie wzrasta liczba chorób 
przewlekłych. Po drugie, bardzo trudnym zadaniem 
okazała się próba kompensacji wzrostu potrzeb 
na usługi poprzez równoważną redukcję kosztów. 
Struktura kosztów szkół, więzień, szpitali i domów 
opieki zakłada duży udział kosztów stałych, któ-
re trudno jest wyeliminować prostym założeniem 
o zwiększeniu wydajności pracy.

9 I. Illich zwykł odnosić się do drugiego punktu zwrotnego, punktu poza 
którym zalety społeczeństwa industrialnego obracają się przeciw nie-
mu i zostawiają za sobą rosnące zniszczenia – i coś w tym jest, gdy przyj-
rzymy się szeregowi problemów oraz instytucji, które wyrosły na takim 
gruncie.

10  O relacjach między nierównością a złym stanem zdrowia zob. [Wilkin-
son, Picket, 2009].

W rezultacie wymienione sektory wymagają 
nieustannego zwiększania środków publicznych. 
W Wielkiej Brytanii opieka społeczna to około 4-5%. 
PKB, szkolnictwo dochodzi do 10%. Jeśli nie nastą-
pią radykalne zmiany w polityce zwalczania chorób 
przewlekłych, usługi medyczne wzrosną do 12% 
PKB w Wielkiej Brytanii i do 20% w Stanach Zjed-
noczonych na początku lat 20. XXI w. W wyniku 
tych zmian w krajach zachodnich po 2020 r. naj-
większymi sektorami gospodarki (zarówno jeśli 
chodzi o wartość, jak i liczbę zatrudnionych) będzie 
nie branża motoryzacyjna, stoczniowa, hutnicza, 
komputerowa lub finansowa, ale raczej sektor me-
dyczny, edukacyjny i opieka społeczna.

Sektor społeczny, podobnie jak sektor ochrony 
środowiska, nie będzie już uzupełniającym dopły-
wem głównego nurtu produkcji towarów i usług. 
Sektory te staną się centralnym źródłem zatrudnie-
nia i makroekonomii jako całości. Stwarza to wiel-
kie wyzwanie o charakterze finansowym. Raport 
Sterna wzywa do inwestycji w wielkości 1% PKB 
(później zrewidowanego do 2%) w celu powstrzy-
mania niebezpieczeństwa zmniejszenia światowe-
go dochodu brutto o 20% w wyniku niekorzystnych 
zmian klimatycznych. Jest to jednak niczym w po-
równaniu z prognozowanymi wzrostami wydatków 
w obszarze ochrony zdrowia, szkolnictwa, emerytur 
i opieki społecznej. Wydatki te pochłoną niemal cał-
kowicie środki publiczne (a w przypadku systemu 
emerytalnego i opieki społecznej w Stanach Zjed-
noczonych także środki prywatne).

Współcześnie istnieją dwa zasadnicze sposoby 
reakcji na tę narastającą presję. Nadal dominujące 
podejście jest nastawione na promowanie rozwią-
zań technologicznych ulepszających przestarzałe 
modele produkcji. Na przykład, w obszarze służby 
zdrowia przyjęto metody usprawnienia przepływu 
pacjentów szpitali wywodzące się od przemysło-
wych metod Henry’ego Forda, a bardziej współ-
cześnie – od Toyoty. Dokonano cięcia kosztów 
poprzez outsourcing i podniesienie wydajności. 
Szpitale stały się większe i bardziej wyspecjalizo-
wane. Urynkowiono ceny i stworzono quasi-wolny 
rynek, aby wymusić większą dyscyplinę budżeto-
wą. Jednak presja rosła w sposób niepowstrzyma-
ny. W kwestiach usług medycznych, podobnie jak 
w sektorze społecznym lub ochrony środowiska, 
najskuteczniejsza polityka powinna mieć charak-
ter prewencyjny, jednak jest to niezmiernie trudne 
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do urzeczywistnienia mając na uwadze istniejące 
mechanizmy rynkowe lub polityki publiczne.

Istnieje także drugie podejście, wciąż o charakte-
rze raczej badawczym, jednak o rosnącym znaczeniu. 
W ciągu ostatnich dziesięciu lat podjęto szereg prób 
włączania obywateli i społeczeństwa obywatelskie-
go jako partnerów w realizacji usług publicznych. 
Urzędy centralne stały się orędownikami zwiększenia 
roli społeczności lokalnych w sektorze medycznym 
i w sektorze opieki społecznej. Promowały zaanga-
żowanie rodziców w nadzór nad szkołami i reprezen-
tację pacjentów w systemie zarządzania szpitalami. 
Od programów typu „Pewny Start” po zarządzanie 
lokatorskie, od „Nowego Porządku” dla społeczności 
lokalnych po budżetowanie domowe, pojawił się 
odmienny, ważny trend promowania uczestnictwa 
użytkowników i współtworzenia usług.

Zarówno eksperci, jak i politycy doskonale zdawali 
sobie sprawę z ewidentnej niezgodności pomiędzy 
istniejącymi instytucjami społecznymi a potrzebami 
i troskami użytkowników będących producentami. 
Szybko uznano, że aktywne gospodarstwo domo-
we stanowi centrum większości usług o charakterze 
społecznym. Dla osób przewlekle chorych to właś-
nie gospodarstwo domowe stanowi podstawowego 
dostawcę usług. Przykładowo, dla chorych na cuk-
rzycę 98% opieki dostarcza gospodarstwo domowe, 
a potrzebne wsparcie jest jedynie częściowo zaspo-
kajane przez system dostosowany do leczenia chorób 
ostrych. To samo można powiedzieć o opiece nad ma-
łymi dziećmi i osobami chorymi w starszym wieku.

W tych przypadkach obywatele stają się aktyw-
nymi podmiotami a nie biernymi konsumentami, 
którzy potrzebują środków i umiejętności oraz szero-
kiego zakresu wsparcia i powiązań, których istniejące 
systemy dostarczania usług nie są w stanie zapewnić. 
To oraz nacisk na koszty to czynniki stojące za eks-
perymentem polegającym na współprojektowaniu 
usług publicznych i uznaniu roli trzeciego sektora 
jako czynnika innowacyjnego w ich kształtowaniu11.

Głos obywatelski
Podczas gdy rząd próbuje angażować obywateli 
do swoich działań, sami obywatele radykalnie zmie-

11  Jednym z pionierów współprojektowania usług publicznych jest H.  
Cottam, była szefowa grupy innowacyjnej RED w Radzie Projektowej 
i twórczyni konsultingu społecznego. Zob. jej artykuł z Leadbeaterem 
[Cottam, Leadbeater, 2004] oraz jej artykuł pt. Public Service Reform: The 
Individual and The State [Cottam, 2009]. Jej ostatni esej Beveridge 4.0 
można przeczytać w: www.participle.net

nili swoje poglądy. Uznany raport Stanford Research 
Institute z 1978 r. ostrzegał opinię społeczną przed 
głębokimi zmianami socjologicznymi. Raport uspo-
kajał obawy wielkich korporacji jakoby pokolenie ‘68 
odwróciło się od konsumpcji dóbr. Nagłośnił przy 
tym to, co obecnie znane jest jako postmoderni-
styczne pojęcie obywatela-klienta, producenta, po-
dróżnika – zainteresowanego raczej własnym rozwo-
jem niż konsumpcją standardowych dóbr12. Wielki 
francuski socjolog-analityk A. Gorz nazywał to nową 
subiektywnością, nie związaną z oczekiwaniami ra-
cjonalnej ekonomii13. Dla „zindywidualizowanego” 
obywatela życie jest procesem samoformowania, 
w którym kariera toruje drogę projektom, a nieład 
staje się równie ważny jak plan.

Produkcja postfordowska była częściowo odpo-
wiedzią na te zmiany. Rewolucja przemysłowa sama 
w sobie umożliwiła przedsiębiorstwom zarządzanie 
różnorodnym kompleksowym łańcuchem podaży, 
co pozwalało im skutecznie reagować na zróżnico-
wany i nieprzewidywalny popyt. Pod koniec XX w. 
postmodernistyczny konsument przyzwyczaił się 
do ekonomii różnorodności, do produkcji zoriento-
wanej na konsumenta, świata fast foodów i równie 
szybko konsumowanej mody.

Przesunięcie polegało na zmianie z ekonomii 
opartej na produkcji towarów na gospodarkę opar-
tą na usługach, informacji i komunikacji – to, co za-
częto określać mianem „kapitalizmu kognitywnego”. 
Środki produkcji zostały podporządkowane kodom 
komunikacyjnym. Jest to świat, w którym symbole, 
wizerunki, kultura i wartości stają się czynnikami naj-
istotniejszymi. Produkcja i cyrkulacja takich kodów, 
skoncentrowana głównie w miastach, zakłada bar-
dzo odmienną kulturę produkcji i inny typ popytu 
na pracę [Scott, 2008]. Przesunięcie w kierunku per-
sonalizacji usług publicznych także ilustruje powyż-
sze tendencje, tak jak zmiana w polityce kulturalnej 

12  Pracami w Stanford kierował A. Mitchell – naukowiec-futurysta bada-
jący zachowania konsumenckie, który rozwinął psychografi czną me-
todologię Values and Lifestyle (VALS) dla segmentacji konsumentów, 
odróżniając konsumentów zorientowanych na zewnątrz motywowa-
nych głównie zewnętrznym uznaniem i pozycjonowaniem, od konsu-
mentów skierowanych do wewnątrz, do których należą konsumenci 
narcystyczni, działający na podstawie doświadczenia i świadomi spo-
łecznie. Podczas gdy ci pierwsi wciąż stanowią dwie trzecie populacji, 
udział tych drugich wzrósł do 20% i jest postrzegany jako przesunięcie 
z grupy konsumentów zorientowanych na zewnątrz.

13  Gorz był jednym z kilku autorów zajmujących się badaniem związków 
między nową subiektywnością, zatrudnieniem oraz kreowaniem no-
wego typu ekonomii społecznej. Zob. [Gorz, 1999]. 
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od dostarczania dóbr kulturalnych do umożliwienia 
wyrażenia ekspresji życiowej14.

Taka jest ekonomia kulturowa jednostki. Istnie-
je jednak inna bardziej wspólnotowa cecha. Jest nią 
rozdźwięk pomiędzy współczesną wrażliwością 
aktywnego obywatela a instytucjami powstałymi 
w ubiegłym wieku (korporacjami, biurokracją, par-
tiami masowymi i kościołami), który doprowadził 
do zwielokrotnienia liczby ruchów społecznych 
i obywatelskich biorących sprawy w swoje ręce. 
W wielu obszarach stają się one liderami innowacji 
społecznych ostatnich trzydziestu lat15.

Weźmy przykład wielkich ruchów społecznych lat 
70. XX w. – feminizmu, ruchu na rzecz praw czarnych, 
na rzecz praw homoseksualistów i niepełnospraw-
nych. Są one często postrzegane jako kulturowe fe-
nomeny społeczne. Jednak tam, gdzie kultura blisko 
wiąże się z ekonomią mają one przeważający wpływ 
na całość gospodarki – na to, co jest produkowane, 
na to jak państwo kształtuje i dostarcza swoje usługi, 
a także na warunki zatrudnienia i prace wykonywane 
w domu. Na przykład, ruch na rzecz praw niepełno-
sprawnych osiągnął znaczące sukcesy w obszarze 
prawodawstwa, nowych instrumentów polityk pub-
licznych (takich jak budżetowanie osobiste), nowych 
technologii i zmiany postaw.

Te zmiany wpływają nie tylko na „zasady gry”, 
w ramach których funkcjonuje państwo i wolny ry-
nek. Zaczynają one grę otwartą na nowe inicjatywy 
społeczne, na bardziej aktywną rolę obywateli oraz 
na nowe, oparte o wartości imperatywy społeczne. 
Rozwój uczciwego handlu był tym szczególnym 
przypadkiem, w którym ruchy społeczne znalazły 
sposób na przeciwdziałanie marginalizacji pierwot-
nych producentów – nie poprzez pomoc państwa, 
lecz tworząc odrębny rodzaj rynku.

Ruchy społeczne tego typu zdobywają popar-
cie różnych części społeczeństwa – od tych spoza 
struktur państwa, po sympatyków funkcjonujących 
w jego ramach. Ruchy te powstały na zasadach wo-
luntarystycznych i tak może pozostać. Wiele z nich 

14  Określenia „ekspresja życiowa” użył jako pierwszy B. Ivey w swojej 
książce [2008]. Zawiera ono pojęcie dziedzictwa, czyli tego elementu 
kultury, który daje jednostce poczucie przynależności, trwałości i włas-
nego miejsca z głosem wzywającym do indywidualistycznej kreatyw-
ności. Przykłady tego przesunięcia i wynikająca z tego polityka ukazana 
jest w: [Jones, 2009]. 

15  Na temat związku nowej subiektywności z ruchami społecznymi zob. 
[Touraine , 1995] oraz prace włoskiego socjologa i psychoterapeuty 
A. Melucci [Melucci, 1989; Melucci, 1996]. 

zatrudnia etatową kadrę, opłacaną z dotacji lub 
grantów. Niektóre organizują własne inicjatywy go-
spodarcze, tworząc przykładowo przedsiębiorstwa 
produkujące energię solarną lub rolnicze gospo-
darstwa organiczne.

Tak jak Reformacja przeniosła władzę religijną 
z katedr Kościoła Katolickiego na targowisko jed-
nostek i ich niezliczonych ruchów religijnych, tak 
w ostatnich trzydziestu latach byliśmy świadkami 
reformacji społecznej i ekonomicznej. Takiej, w któ-
rej jednostka, w pojedynkę lub w grupie, bierze 
odpowiedzialność społeczną i polityczną w swoje 
własne ręce.

Powstał także nowy rodzaj asertywności – za-
angażowanie w to, co jest produkowane i jak oraz 
użycie swoich uprawnień obywatela, konsumen-
ta i pracownika do określenia własnej tożsamości. 
Obserwujemy zwrot od pasywności do aktywności. 
Z tego właśnie wypływa szereg inicjatyw gospodar-
czych opartych o określone wartości, wiele z nich 
powstaje w sektorze społecznym, jednak część 
znajduje swoje miejsce na wolnym rynku. Jako 
ruchy społeczne, te nowe instytucje wykształciły 
własne formy sieciowego organizowania się, własną 
mieszankę pracy płatnej i wolontariatu oraz własną 
kulturę. Jest to źródłem nadzwyczajnego szeregu 
innowacji społecznych skoncentrowanych wokół 
tych kwestii, wobec których państwo i wolny rynek 
nie są w stanie odpowiednio zareagować.

Produkcja dystrybutywna 
a ekonomia społeczna

Tego rodzaju postęp ma miejsce równolegle z po-
stępem, w którym systemy dystrybutywne wyłania-
ją się jako kluczowa cecha nowego paradygmatu 
technologicznego. Nie jest on determinowany przez 
nowe technologie – mamy wiele przykładów mają-
cych miejsce wcześniej – lecz ten nowy paradygmat 
w sposób znaczący wzmacnia i ułatwia przebieg po-
stępu społecznego. Technologia odgrywa rolę w jego 
wspieraniu i wzmacnianiu tendencji rozwojowych.

Spójrzmy na Uniwersytet Otwarty (Open Uni-
versity), egzemplifikację systemu dystrybutywnego. 
Pierwsze podanie na studia złożono tam w 1970 r. 
– roku narodzin firmy Intel. Uniwersytet był zatem 
pionierem nowej formy edukacji, wykorzystując stare 
technologie komunikacyjne. Internet znacząco po-
szerzył zakres interakcji – poprzez formułę forum, chat 
room, wymiany peer-to-peer, dostępność materiałów 

Ekonomia Spoleczna srodki.indd   97Ekonomia Spoleczna srodki.indd   97 2010-12-17   12:44:462010-12-17   12:44:46



98

ROBIN MURRAY: NIEBEZPIECZEŃSTWO I SZANSA. KRYZYS A NOWA EKONOMIA SPOŁECZNA NR 1 / 2010 (1)

drukowanych, dźwiękowych i wideo. Obecnie na Uni-
wersytecie Otwartym studiuje 180 tys. studentów, 
nie wychodząc z domu. Odbyło się 16 tys. konferencji, 
2 tys. z nich moderowali studenci Uniwersytetu, a bra-
ło w nich udział 110 tys. osób

Internetowy przewodnik po Uniwersytecie Ot-
wartym odwiedza tygodniowo 70 tys. osób. Z obro-
tem w wysokości 420 mln funtów rocznie Uniwersy-
tet Otwarty jest przykładem nowej społecznej formy 
wielonarodowej, działającej w czterdziestu krajach 
i zatrudniającej 4 tys. pełnoetatowych i 7 tys. niepeł-
noetatowych pracowników. Co ciekawe, jego nowy 
wicekanclerz był jednym z głównych menedżerów 
grupy zajmującej się projektem edukacyjnym w fir-
mie Microsoft.

Inną odmianą tego modelu jest Open College. 
Został on stworzony w celu walidacji nauczania 
w instytucjach kształcących osoby dorosłe – tak, aby 
uczestnicy kursów mogli bez kłopotów transferować 
punkty za zdane egzaminy, zdobywając tym samym 
określony stopień naukowy. W tym przypadku Open 
College nie prowadzi kursów ani nie określa ich za-
wartości, lecz dokonuje certyfikacji, swoistego impri-
matur, czy też edukacyjnego znaku jakości.

W ciągu ostatnich pięciu lat „uczenie otwarte” 
zaistniało zarówno w szkolnictwie wyższym, jak 
i w specyficznych działach nauczania, takich jak ję-
zyki obce. Strona livemocha.com, która rozpoczęła 
swoją działalność jako pozaszkolne centrum szko-
leniowo-doradcze, przekształciła się w darmowe 
międzynarodowe laboratorium językowe, którego 
uczestnicy szkolą się wzajemnie w zakresie grama-
tyki i wymowy. W ciągu jednego roku na stronie za-
rejestrowało się 2 mln użytkowników.

„Szkołę Wszystkiego” – School of Everything 
– cechują podobne elementy. Łączy ona tych, któ-
rzy chcą uczyć najróżniejszych przedmiotów z tymi, 
którzy chcą się czegoś nauczyć – wirtualny system 
randek internetowych dostosowany do dziedzi-
ny edukacji. Istnieją tzw. podręczniki open source 
(szczególnie silnie w Kalifornii), darmowe otwarte 
kursy (strona internetowa OpenCourseWare Insty-
tutu Technologii w Massachussets prowadzi obecnie 
1800 kursów online, w których uczestniczą studenci 
z ponad 200 regionów i krajów) oraz oprogramowa-
nie open source umożliwiające nauczycielom tworze-
nie społeczności uczącej się online (australijski pakiet 
Moodle obejmuje obecnie dwa i pół miliona kursów 
prowadzonych w 49 tys. uniwersytetów, szkołach 

średnich, społecznościowych programach edukacyj-
nych oraz ośrodkach szkoleniowych przedsiębiorstw 
i jest używany przez 28 mln studentów).

Taki rozwój nie oznacza zaniku uniwersytetów, 
szkół, czy też college’ów, ale dokonuje ich rekonfigu-
racji jako węzłów sieciowych w dystrybutywnej sieci 
uczenia się w domu oraz przekształca ich funkcje. Rady-
kalnie obniżając koszty oraz poszerzając zakres tema-
tyczny i metody nauczania, rozwija się jedna z najistot-
niejszych infrastruktur gospodarki opartej na wiedzy16.

Podobnego rodzaju postęp dokonuje się w dzie-
dzinie pozostałych usług społecznych, w których tra-
dycyjne systemy pomocy, takie jak pomoc domowa, 
dostawa żywności i dochodząca opieka domowa, 
zostały w istotny sposób rozszerzone. Elderpower 
jest nową inicjatywą non-profit, która powstała w sta-
nie Maine, mającą na celu zmniejszenie zależności in-
stytucjonalnej osób starszych. W ramach tego przed-
sięwzięcia zaprojektowano usługi wspierające osobę 
starszą i jej rodzinę, wykorzystując infrastrukturę 
cyfrową dla połączenia ich z lekarzem, pielęgniarką, 
wolontariuszami i innymi odbiorcami pomocy tego 
typu. Organizatorzy pozyskali nową przestrzeń pub-
liczną dla rekonwalescentów oraz zaoferowali im 
program wizyt domowych i wspólnych wycieczek. 
Umożliwili tym samym pomoc wzajemną osób bę-
dących w podobnej sytuacji życiowej, wydobywają-
cych ich z izolacji, jakże często przyspieszającej decy-
zję o przeprowadzce do domu starców. Inspiracją dla 
lekarza i przedsiębiorcy, którzy podjęli tę inicjatywę 
był Facebook, Wikipedia i kampania prezydencka 
Obamy. Przeciętny koszt uczestnictwa osoby star-
szej w takiej sieci to 5600 dolarów w porównaniu 
do 60000-200000 dolarów rocznie w przypadku tra-
dycyjnych opcji instytucjonalnych [Zuboff, 2009].

Jest to przykład ekonomii wsparcia, która może 
być stosowana w bardzo różnych dziedzinach, 
np. w opiece nad małymi dziećmi, w wielu obszarach 
opieki medycznej, resocjalizacji, ćwiczeniach fizycz-
nych, zdrowym jedzeniu i gotowaniu oraz w walce 
z uzależnieniami. Może być także wprowadzeniem 
do zawodu. „The Key” to przykład serwisu dla dyrekto-
rów szkół, zapewniający im dostęp do wielu różnych 
źródeł porad i informacji oraz udzielający odpowiedzi 
na odpowiednio sformułowane zapytanie w przecią-
gu 24 godzin. Firma świadcząca tę usługę wdrożyła 

16  O tym jak uniwersytety muszą rekonfi gurować się w ten sposób zob. 
[Bradwell, 2009]. 
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identyczną zasadę w serwisie świadczącym usługi dla 
gospodarstw domowych zamierzających ograniczyć 
emisję dwutlenku węgla [http//www.g-ten.co.uk].

Jest to cecha systemu posiadającego silnie za-
korzeniony element wzajemnego wsparcia. I znów 
nie jest on zdeterminowany nowymi technologiami 
(grupy anonimowych alkoholików dawno poprzedziły 
pojawienie się Internetu). Nowe technologie po prostu 
znacząco rozszerzyły możliwości jego oddziaływania. 
Obserwujemy znaczny wzrost liczby grup wsparcia 
wśród osób z przewlekłymi schorzeniami, jak rów-
nież inicjatyw dostarczających informacji i porad oraz 
często występujących w imieniu specyficznych grup. 
Ich wachlarz obejmuje zarówno nieformalne stowa-
rzyszenia, jak i mikrospołeczne ruchy obywatelskie.

Przedstawiona powyżej teza ma charakter 
dwuwątkowy. Po pierwsze, istnieje szereg skom-
plikowanych kwestii społecznych, które wymagają 
wzrostu wydatków publicznych, a istniejący system 
usług publicznych lub mechanizmy wolnorynkowe 
nie są w stanie ich rozwiązać. Po drugie, pojawiła 
się olbrzymia liczba nowych inicjatyw w ramach 
sektora publicznego, w gospodarstwach domo-
wych, spółdzielniach i organizacjach wolontariuszy, 
które posiadają cechy systemów dystrybutywnych 
i są kluczowym elementem charakteryzującym 
nowy paradygmat technologiczny.

Ekonomia społeczna jest esencją innowacji tego 
typu oraz usług i aktywności obywatelskiej z niej 
wynikających. Ekonomia społeczna obserwowana 
z perspektywy opisanego przez Perez okresu prze-
mieszczenia, w tej przeprojektowanej systemowo 
roli państwa, jest krytycznym czynnikiem rozszerze-
nia nowego paradygmatu na dziedziny gospodarki 
do tej pory silnie na niego uodpornione17.

Ekonomia społeczna 
i zielona rewolucja przemysłowa

Kwestia komplikacji kwestii społecznych dotyczy 
w równej mierze zagadnień ochrony środowiska. 
Ruch na rzecz ochrony środowiska jest przykładem 
praktyk i nowych form organizacyjnych nowoczes-
nych ruchów społecznych i stanowi egzemplifikację 
odrodzonej ekonomii społecznej. Jego uczestnicy 

17  Dostosowanie nowych technologii w ramach państwa posiada oczywi-
ście wiele innych wymiarów. Jednym z nich jest racjonalizacja szerego-
wej administracji będącej siłą napędową koncentracji i restrukturyzacji 
sektora dużych przedsiębiorstw. O dyskusji na ten temat w brytyjskim 
rządzie zob. [Dunleavy, Margetts, Bastow and Tinkler, 2005]. 

stworzyli agendę XXI w. – odnoszącą się do energii, 
żywności, odpadów, transportu i kompleksowe-
go zagadnienia dobrobytu i stylu życia. W każdym 
z tych obszarów sieci obywatelskie rozwinęły własną 
ekonomię protestu, produkcji i konsumpcji. Stwo-
rzyły nową falę alternatywnych technologii, nowych 
form konsumpcji i dystrybucji, która obecnie kreuje 
ich własną międzynarodową mikroekonomię18.

Ekonomia ta jest często ledwie widoczna nawet dla 
samej siebie, ale w niektórych przypadkach stała się 
już wiodącym elementem głównego nurtu ekonomii:

wzrost energii wiatrowej w Danii był rezultatem 
ruchu protestu przeciwko energii jądrowej i do-
prowadził do powstania dużej sieci zdecentrali-
zowanych wiatrowych elektrowni turbinowych, 
z których dwie trzecie są w posiadaniu spół-
dzielni i drobnych rolników,
koalicje na rzecz transportu progresywnego 
zainspirowały tworzenie ścieżek rowerowych 
i pieszych (tak jak w Groningen w Holandii, gdzie 
57% podróży odbywa się rowerem), realokowa-
nia przestrzeni drogowej (np. w Kurytybie w Bra-
zylii i w Bogocie w Kolumbii) i nadaniu impetu 
dla wdrożenia municypalnego systemu wynaj-
mowania rowerów i samochodów na energię 
elektryczną (tak jak funkcjonuje to w Paryżu),
nowa gospodarka odpadami – zmniejszenie, 
ponowne wykorzystanie i recykling – wyrosła 
w sektorze komunalnym i jest zaawansowana 
szczególnie na poziomie stanowym w państwach 
federalnych, w których protesty przeciwko spa-
larniom odpadów i wysypiskom śmieci wpłynę-
ły na politykę lokalną i regionalną, prowadząc 
do wykreowania wielu inicjatyw obywatelskich,
w środkowych Włoszech istnieje zintegrowana 
sieć produkcyjnych i przetwórczych spółdzielni 
spożywczych, które nie tylko stanowią oś roz-
wojową gospodarki regionalnej, ale są również 
wiodącym eksporterem (np. ser parmezański 
produkowany jest przez sieć 980 małych spół-
dzielni produkcyjnych w Emilia Romania).
Wiele z tych innowacji w chwili obecnej nabiera 

znaczenia i wzmacnia wewnętrznie rynek i gospodarkę 
publiczną19. Firmom i wielkim korporacjom starego 

18  Strona internetowa The Wiser Earth wymienia ponad 11 tys. „zielonych” 
projektów innowacyjnych.

19  O historii dystrybuowanej energii elektrycznej i systemu wodociągo-
wego na obszarach wiejskich Brazylii zob. [Bornstein, 2007, chapter 3], 
a o dystrybuowanych systemach redukcji odpadów zob. [Murray, 2002].

•

•

•

•
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systemu oraz tradycyjnie rozumianej administracji 
publicznej niezwykle trudno jest zaszczepić mikrosy-
stemy dystrybutywne w ramy swoich struktur. Jednak 
nowe firmy zaczynają napływać z zewnątrz, często 
odpowiednio wyposażone materiałowo i kompute-
rowo. Dolina Krzemowa zwraca coraz większą uwagę 
na przemysł motoryzacyjny. Google prowadzi pio-
nierskie badania nad hybrydowymi samochodami 
zasilanymi z gniazdka elektrycznego. Branża produ-
kująca baterie obiecuje nie tylko dostosowanie aut 
do swoich produktów, ale również zmiany w dziedzi-
nie utylizacji zużytych źródeł zasilania samochodów, 
ułatwiając tym samym składowanie ich na potrzeby 
energii odnawialnej. Pewien przedsiębiorca w bran-
ży elektronicznej, zajmujący się rozwijaniem nowych 
mikrosystemów wodociągowych, powiedział mi kie-
dyś: „myśl dystrybutywnie!”; a to właśnie wyłaniające 
się obecnie systemy dystrybutywne, oparte o mikro, 
seminiezależne jednostki lub sieci (niektóre krajowe, 
inne regionalne lub lokalne) będą kluczowe dla przy-
szłości kwestii obniżenia zużycia węgla. Oznacza to, 
że ekonomia społeczna pozostanie aktywnym pod-
miotem – jako operator mikrozakładów użyteczności 
publicznej lub krajowych korporacji recyklingowych 
bądź ogrodniczych, lub – jak w Woking lub we Frybur-
gu – jako władza lokalna rozwijająca systemy nisko-
węglochłone w celu oszczędności energii i mobliności 
ich własnych miast.

Zarysy okresu przemieszczenia
Istnieją powody, dla których ekonomia społecz-
na przyjmuje nową ważną rolę jako innowator 
i uczestnik okresu przemieszczenia po czasie kry-
zysu. Nie wiadomo jednak, jaka ekonomia wyłoni 
się z obecnego okresu kryzysu. Perez kładzie nacisk 
na nieprzewidywalność takich momentów. W epi-
logu swojej pracy Perez pisze:

„Tak jak w innych punktach zwrotnych, wyob-
raźnia każe nam patrzeć w przyszłość a nie wstecz, 
a tam nie ma recept gotowych na wszystkie ewen-
tualności… To co przed nami, to wiele konfliktów 
społecznych, negocjacji, porozumień i kompromisów 
prowadzących do fundamentalnych decyzji dotyczą-
cych polityki i instytucji, na wszystkich poziomach 
i w wielu obszarach. Lista możliwości jest bardzo dłu-
ga a historia pokazuje, że przemoc, mesjanistyczni 
przywódcy, teorie ekonomiczne i wiele innych czyn-
ników społecznych, politycznych oraz ideologicznych 
może wpływać na nasz wybór. Siły, które sposobią się 

do tej bitwy teraz się gromadzą. Te obecne na scenie, 
prezentujące wiarygodne propozycje, wezmą udział 
w kształtowaniu historii społecznej i ekonomicznej 
najbliższych dwóch, trzech dekad. Złota era światowej 
ekspansji jest bardzo prawdopodobna” [Perez, 2000].

Jeżeli jest bardzo prawdopodobna, to nie ozna-
cza, że jest nieuchronna. Technologia nie determinu-
je wyniku, lecz dostarcza jeden z jego zasadniczych 
składników dla alternatywnych recept na przyszłość. 
Konkurujące systemy, które wyłoniły się po wielkim 
załamaniu w latach 30. XX w. – socjaldemokracja, 
planowanie w sowieckim stylu i faszyzm – podzie-
lały ideologię i praktykę masowej produkcji. Tak 
jak twierdzi Perez, żadna idea nie jest zbyt śmiała, 
ale „każdy zestaw rozwiązań musi być koherentny 
w stosunku do problemów, które ma przezwycię-
żyć i w odniesieniu do logiki paradygmatu techno-
ekonomicznego, jego szans i najlepszych praktyk”.

Ekonomia społeczna nie jest rozwiązaniem samym 
w sobie, ale jego koniecznym elementem – z powodu 
niepowstrzymanego wzrostu problemów społecz-
nych i gospodarczych, których ani państwo, ani siły 
wolnorynkowe w swej obecnej formie nie są w stanie 
opanować. Kwestii tych nie można dłużej zamykać 
w granicach gospodarki państwowej, lecz należy się-
gać głębiej w kierunku sposobu organizacji produkcji 
na rynku i sposobów, w jakich produkcja i konsump-
cja ma miejsce w gospodarstwie domowym.

Zmiana w kierunku paradygmatu sieciowego 
posiada potencjał transformacji stosunków mię-
dzy organizacyjnymi centrami a peryferiami. Syste-
my dystrybutywne owego paradygmatu zmagają 
się z kompleksowością nie poprzez standaryzację 
i symplifikację narzuconą przez centrum, lecz po-
przez dystrybucję kompleksowości aż do możliwych 
granic – do gospodarstw domowych i odbiorców 
usług, a w miejscu pracy do kierowników i pracow-
ników. Oni właśnie posiadają to, czego centrum ni-
gdy nie będzie w stanie mieć – wiedzę o szczególe 
– specyfice czasu, miejsca, konkretnym zdarzeniu, 
a w przypadku konsumenta i obywatela, o potrze-
bie lub pragnieniu. To jest ten potencjał. Jednak, 
aby go wykorzystać, należy stworzyć nowe warunki 
angażowania użytkowników, nowe stosunki w pracy 
oraz nowe warunki zatrudnienia i kompensacji.

Dotyczy to tych, którzy funkcjonują w prywat-
nej sferze rynku. Ma to nawet większe znaczenie 
dla zarządzających państwem. Obecnie ekonomia 
społeczna jest podzielona między hierarchiczne 
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i scentralizowane państwo oraz różnorodne i niezli-
czone małe nieformalne stowarzyszenia (w tym go-
spodarstwa domowe). Jednak nowy paradygmat 
techno-ekonomiczny wraz z wyłaniającymi się rucha-
mi społecznymi pozwala nam rozumieć ten podział 
w inny sposób – taki, który łączy energię i komplekso-
wość odpowiedzialności dystrybutywnej ze zintegro-
wanymi możliwościami gospodarki nowoczesnych sy-
stemów, zasypując tym samym wspomniany podział.

Głęboka reforma strukturalna i zmiany instytu-
cjonalne są potrzebne po to, aby ekonomia spo-
łeczna tego rodzaju funkcjonowała efektywnie. 
Wymaga to nowej infrastruktury, instrumentów, 
platform i środków dystrybucji, nowych form orga-
nizacyjnych, nowych sposobów łączenia ekonomii 
formalnej z nieformalną. Wszystko to składa się 
na dalekosiężny program innowacji społecznych 
na skalę niespotykaną od drugiej połowy XIX w. 
Obecny kryzys stwarza możliwość dla innowa-
cji społecznych – dotychczas marginalizowanych 
– wprowadzanych na równi z innowacjami prywat-
nymi w centrum sceny społeczno-gospodarczej. 

4.  Czy nowa ekonomia społeczna 
jest w stanie dać odpowiedź?

Istnieją zatem pewne szanse. Pozostaje jed-
nak pytanie czy ekonomia społeczna jest w stanie 
na nie zareagować? Ekonomia społeczna stała się 
pionierem nowego podejścia do wielu problemów 
społecznych i środowiskowych, ale jej potencjalna 
rola wykracza poza to rozumienie; będzie musiała 
przyspieszyć niektóre mechanizmy i reorientować 
własne działanie, żeby odpowiednio odegrać swoją 
rolę. Należy ustanowić nowe przepisy podatkowe 
i emerytalne oraz innego typu przywileje dla płat-
nego zatrudnienia w tym sektorze i dla wolontariatu, 
wykreować nowe formy własności i nowe instytucje, 
szczególnie w obszarze finansów, i budować forma-
tion – francuski termin oznaczający nabywanie okre-
ślonych umiejętności i wzorców kulturowych.

Ekonomia społeczna
Zadanie reorientacji kierunku ekonomii społecznej 
jest ograniczone niedoborem badań analitycznych do-
tyczących tego, jak ta ekonomia funkcjonuje. Jest ona 
tworem hybrydowym. Składa się z czterech odmien-
nych subekonomii: rynku, państwa, ekonomii granto-
wej oraz gospodarstwa domowego. Każda z nich ma 
własne metody pozyskiwania zasobów, własne struk-

tury kontroli i alokacji, własne zasady i warunki dystry-
bucji przychodów i swoiste reguły wzajemności.

Podczas gdy wolnym rynkiem zajmuje się od 
wieków odrębna dyscyplina naukowa – ekonomia, 
nie istnieje jej odpowiednik dla ekonomii społecz-
nej. Istnieje subdyscyplina ekonomii finansów pub-
licznych, ale analizą publicznych mechanizmów 
dystrybucji i odpowiedzialności zajmują się raczej 
studenci nauk politycznych, podczas gdy ekono-
mia grantowa i zasady funkcjonowania gospodar-
stwa domowego stały się przedmiotem badań so-
cjologicznych i antropologicznych. Zagadnienia te 
powinny być zunifikowane w ramach jednej teorii, 
jeżeli mają one być wykorzystane w praktyce.

Wspólne dla tych różnych sfer jest to, że ich siłą 
sprawczą są wartości społeczne będące nadrzędnym 
imperatywem, a nie biznesowe dążenie do osiągnię-
cia zysku. Obszary te są powiązane etyką (ekonomia 
moralna), zasadą wzajemności (ekonomia granto-
wa), a charakter produkcji waha się od mikroskali 
na poziomie gospodarstwa domowego do usług 
świadczonych w skali makro przez państwa narodo-
we. Chociaż formalnie ekonomia społeczna różni się 
od wolnego rynku, to jej elementem są przedsiębior-
stwa społeczne działające także wolnorynkowo, po-
dobnie jak niektóre działania firm prywatnych, które 
mają cele społeczne a nie wyłącznie finansowe20.

20  Jest to szersza defi nicja niż ta zwykle używana, a odnosząca się do eko-
nomii społecznej jako trzeciego sektora – głównie organizacji pozarzą-
dowych i przedsiębiorstw społecznych. Defi nicja używana w tej pracy 
odnosi się także do sektora publicznego – którego wartości i cele 
mają wiele wspólnego z wartościami i celami trzeciego sektora – oraz 
do nieformalnej ekonomii gospodarstwa domowego.

Rysunek 1.  Ekonomia społeczna

Źródło: opracowanie własne.

Państwo Rynek

Gospodarstwo
domowe

Ekonomia
grantowa
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Zaciemniona strefa na rysunku 1 reprezentu-
je wspólne części czterech subekonomii, razem 
konstytuujących ekonomię społeczną. Rysunek 
1 pokazuje, że żadna z czterech subekonomii 
nie jest całkowicie zaangażowana w ekonomię 
społeczną. Gospodarka publiczna/państwowa do-
starcza usługi, dla których wolny rynek jest nieade-
kwatnym konsumentem i ma funkcje regulacyjne 
wobec każdej subekonomii. Ekonomia wolnorynko-
wa ma w dużej mierze charakter prywatny, chociaż 
angażuje się w przedsięwzięcia ekonomii społecz-
nej, przykładowo, w społeczną odpowiedzialność 
biznesu lub działając na rzecz zrównoważonego 
rozwoju leśnictwa i rybołówstwa. Ekonomia gran-
towa ma zdecydowanie społeczny charakter, o ile 
angażuje się w dostarczanie usług będących kontra-
punktem dla wolnego rynku. Z kolei gospodarstwo 
domowe jest w części zupełnie prywatne, tworząc 
jednak decydującą warstwę ekonomii społecznej 
poprzez wkład pracy gospodarstwa domowego 
w produkcję społeczną, przybierający formę luź-
nych powiązań, związków, stowarzyszeń i ruchów 
społecznych.

Mamy zatem do czynienia z widocznym rozróż-
nieniem w obrębie tych czterech subekonomii i in-
stytucji funkcjonujących w ich ramach. Tak jak spo-
łeczna ekonomia jest hybrydą, tak również firmy, 
państwa, organizacje charytatywne i gospodarstwa 
domowe są tworami hybrydowymi. Ich podstawa 
znajduje się w obszarze jednej z czterech subeko-
nomii, funkcjonują one także ponad swoimi grani-
cami. Przykładowo, w obrębie wolnego rynku pry-
watne firmy mogą pozyskać państwowe dotacje, 
a przedsiębiorstwa społeczne otrzymują wsparcie 
wolontariatu. Jednak zarówno dla prywatnych, jak 
i społecznych przedsiębiorstw podstawą istnienia 
i działania jest rynek. Podobnie organizacje chary-
tatywne i inne organizacje bazujące na dotacjach 
publicznych prowadzą własne sklepy oraz własne 
przedsiębiorstwa rynkowe, a także zawierają kon-
trakty na świadczenie usług publicznych. Nadal jed-
nak organizacje w rodzaju Oxfam lub Age Concern 
są przede wszystkim kształtowane przez ekonomię 
grantową, co przejawia się w sposobie zbiórek pie-
niężnych, dystrybucji swoich usług oraz charaktery-
stycznych formach rozliczalności.

Opisane powyżej instytucje będą musiały być 
poddane mniejszemu lub większemu „liftingowi”. 
Na ich barkach będzie spoczywać wiele zadań 

w obszarze innowacji społecznych i środowisko-
wych. Czy są im w stanie podołać?

Innowacje społeczne
Koncepcja, wedle której ekonomia społeczna jako 
źródło innowacji i produkcji może być traktowana 
na równi z wolnym rynkiem przeciwstawia się po-
wszechnie panującym przekonaniom. XX-wieczny 
projekt państwa socjalistycznego, próbując po-
dejmować działania w tym kierunku, upadł wraz 
ze zburzeniem Muru Berlińskiego w 1989 r. Sektor 
publiczny pozostaje głównym podmiotem świad-
czącym usługi trudne lub niemożliwe do urynko-
wienia, choć trzeba przyznać, że wycofał się nieco 
z tego obszaru a quasi-rynkowe mechanizmy zosta-
ły wprowadzone do usług publicznych.

Organizacje trzeciego sektora są często postrze-
gane jako ekonomiczni wegetarianie – dostarcza-
jący usługi dla poszkodowanych na wolnym rynku, 
chorych i wywłaszczonych. To domena gospodar-
cza zupełnie odmienna od świata mięsożerców 
ekonomii głównego nurtu.

Wielu pragnęło, aby ekonomia społeczna od-
grywała bardziej kluczową rolę – wyobrażali oni so-
bie gospodarkę ukształtowaną wokół społecznych 
i środowiskowych wartości, a nie będącą rezulta-
tem rynkowych interakcji prywatnych interesów, 
jak chciał tego A. Smith. Jednak choć istnieją niezli-
czone przykłady projektów małej skali, które wcie-
lają w życie wartości społeczne i środowiskowe, nie-
wiele z nich udało się wprowadzić do gospodarki 
głównego nurtu.

Istnieje, na przykład, ruch spółdzielczy, który 
jest silny w niektórych regionach Europy. Jednak pa-
nujące przeświadczenie powoduje, że nadal mamy 
do czynienia z konsensusem XX-wiecznym, utrzymu-
jącym, że produkcję należy pozostawić wolnemu ryn-
kowi, podczas gdy państwo (lub partnerzy społeczni) 
skupia się na redystrybucji dochodu i zaspokajaniu 
tych potrzeb społecznych, którymi nie interesuje się 
wolny rynek. Zgodnie z tą interpretacją, innowacja 
i rozwój gospodarczy zawsze są wynikiem działań sił 
wolnorynkowych, a ekonomia społeczna ma zapew-
niać społeczeństwu dostateczną spójność.

W ujęciu dynamicznym rynek jest kształtowany 
przez mechanizmy i bodźce, które napędzają 
innowację. Według Schumpetera, ma on władzę 
„kreacji i destrukcji”, niszcząc to co stare, żeby 
utorować drogę nowemu. Schumpeter odnosi się 
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do procesu zmian przemysłowych, które nieprze-
rwanie przeobrażają od wewnątrz strukturę go-
spodarczą, nieustannie niszcząc stare i bez ustanku 
tworząc nowe [Schumpeter, 1943]21.

Zarówno gospodarka państwowa, jak i ekonomia 
grantowa nie posiadają struktury lub mechanizmów 
stymulujących rozwój innowacji. Ich rachunek ekono-
miczny oparty jest na kosztach i twierdzi się, że brakuje 
im mechanizmów, które pozwalają temu co najlepsze 
kwitnąć, a temu co najmniej efektywne zwiędnąć22. 
Natomiast gospodarstwo domowe – najbardziej 
dystrybutywny system ekonomiczny – generuje po-
mysły, ale samo cierpi na brak kapitału, wolnego cza-
su, jak również brak mu zdolności organizacyjnych 
do rozwoju i wdrożenia innowacji. Uderzające jest to, 
że literatura dotycząca innowacji technologicznych 
jest niemal w całości poświęcona innowacjom wywo-
dzącym się z sektora wolnorynkowego23.

Podsumowanie poprzedniej części wskazu-
je na dwie główne przyczyny, z powodu których 
poglądu Schumpetera nie można już obronić. 
Po pierwsze, nowe technologie społeczne i infor-
macyjne zapewniają pole dla społecznej współpra-
cy. Małe jednostki w ekonomii społecznej mogą być 
połączone w jeden duży system, zdolny do konku-
rowania z gospodarką wolnorynkową, jako inno-
watorzy i dostawcy usług. Po drugie, coś, co kiedyś 
było postrzegane jako obszar mniej istotny dla roz-
woju gospodarki, teraz stało się punktem central-
nym – zdrowie, edukacja, opieka społeczna i cały 
wachlarz usług ekologicznych; w każdym z tych 
obszarów ekonomia społeczna może stać się naj-
ważniejszym innowatorem.

21  Schumpeter pisał w trakcie II wojny światowej, po dekadzie kryzysu 
gospodarczego, kiedy gospodarka została przestawiona na tory wo-
jenne, a model radziecki wydawał się być obiecującą alternatywą go-
spodarczą dla kapitalizmu.

22  Jest to argument przytaczany przez Erica Beinhockera w The Origin of 
Wealth [Beinhocker, 2007]. Przedstawia on ewolucyjny model wzrostu, 
równoległy do darwinowskiego, w którym rynek jest podstawowym 
mechanizmem selekcji. Paralela pomiędzy ekologicznymi i rynkowy-
mi mechanizmami ekonomicznymi jest jedną z przyczyn, dla których 
wielu z ruchu ekologicznego jest przyciąganych przez zmodyfi kowa-
ne rynki jako kompetentna forma ekonomiczna – ale nie radzi sobie 
z tymi obszarami ekonomii, które są trudne do utowarowienia.

23  Zob. na przykład ważniejsze badania J. Fagerberga, D. Mowery’ego 
i R. Nelsona, gdzie rola państwa jest omawiana prawie w całości w kate-
goriach polityki, podstawowych badań oraz wsparcia, jakiego udziela pro-
wadzonej przez rynek innowacji, niż autonomicznego źródła innowacji 
w swoich własnych usługach [Fagerberg, Mowery, Nelson, 2005]. Rzadkie 
badania nad publiczną innowacją znajdują się w: [Albury, Mulgan, 2003]; 
istnieje również rozwijające się ciało badawcze wspierane przez NESTA, 
Young Foundation i National School of Government, które zajmuje się 
tą kwestią. Zob. na przykład: [Mulgan, 2007; Maddock, 2007].

Wciąż jednak pytanie o to czy ekonomia społecz-
na jest w stanie wykorzystać obecnie pojawiające 
się szanse, pozostaje kwestią otwartą. Odpowiedź 
na nie wymaga oceny zasięgu i typu generowanych 
innowacji w każdym z subsektorów ekonomii spo-
łecznej oraz analizy ograniczeń, w obliczu których 
stoi obecnie cała ekonomia społeczna.

Innowacje publiczne
Przyjrzyjmy się najpierw sferze publicznej. Rząd 
posiada wiele cech strukturalnych, które uniemoż-
liwiają podejmowanie ryzyka i kreowanie innowa-
cji. Istnieją poważne bariery (budżetowanie kosz-
towe, struktura resortowa, procedury ponoszenia 
odpowiedzialności, jak również brak bodźców 
finansowych) i mało sprzyjające otoczenie – brak 
budżetowania zadaniowego, zespołów projekto-
wych i procesów obecnych w biznesie lub nauce. 
Jednak, jeśli popatrzymy na Wielką Brytanię, nawet 
uwzględniając jej sztywne struktury i nienajlepszą 
opinię, niewiarygodne jest to, jak wiele innowacji 
udało nam się dokonać. System emerytalno-rento-
wy, BBC, Krajowa Służba Zdrowia (NHS), Uniwersytet 
Otwarty (Open University) – to tylko część XX-wiecz-
nych innowacji publicznych kształtujących kulturę 
i społeczeństwo współczesnej Wielkiej Brytanii.

W ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat tempo 
brytyjskich innowacji publicznych radykalnie wzro-
sło i utrzymuje się na wysokim poziomie. Można 
powiedzieć, że mamy do czynienia ze zbyt dużą 
liczbą innowacji, zbyt wieloma gwałtownymi zmia-
nami i zwrotami. Jest to pewien paradoks – sektor 
publiczny strukturalnie niechętny innowacjom, 
w ostatnich dekadach przyczynił się do zjawiska 
hiperinnowacji. Jak możemy to wytłumaczyć? I jaki 
rodzaj innowacji ma miejsce?

Odpowiedź jest trojaka. Po pierwsze, innowacje 
publiczne są zinstytucjonalizowane w procesie poli-
tycznym. To od polityków oczekuje się przedstawie-
nia nowych koncepcji, zapisania ich w manifestach 
wyborczych, a potem nadzorowania ich wdrożenia 
przez urzędników służby cywilnej. Proces projektowa-
nia proponowanych innowacji zwykle czerpie z wie-
lu zasobów koncepcyjnych – sztabów analityków, 
doradców politycznych, interesariuszy prywatnych, 
z doświadczeń samorządów lokalnych, mediów 
– a następnie urzędnicy analizują możliwości jego 
wdrożenia. Jest to linearny model góra-dół, a jego 
ostateczna ocena dokonuje się przy urnie wyborczej.
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Innowacje tego typu mają zalety, tak jak wszystkie 
zmiany wprowadzane przez duże organizacje. Może 
zadziałać ekonomia skali, np. w doradztwie specja-
listycznym lub projektowaniu usług, lub też w pro-
cesie projektowania i negocjacji przepisów. Zmiany 
mogą szybko zakorzenić się w systemie i posiadać 
poparcie, zarówno polityczne, jak i administracyjne, 
w przypadku istnienia silnego przywództwa.

Innowacje publiczne mają też wady, z którymi 
borykają się wszystkie duże organizacje cechujące 
się heterogenicznymi użytkownikami, miejscami 
i uwarunkowaniami. W jaki sposób mogą poradzić 
sobie z tak wysokim poziomem złożoności, bez 
uciekania się do uproszczeń i standaryzacji? Nowy 
postindustrialny paradygmat, który rozwinął się 
na bazie rewolucji informacyjnej i presji ekologicz-
nej oferuje nowe sposoby ogarnięcia tej złożoności 
poprzez systemy dystrybutywne. Należy jednak 
pamiętać o konflikcie charakteryzującym relacje 
między nimi a scentralizowanymi instytucjami ery 
masowej produkcji.

Obecny rząd rozpoznał potencjał nowego pa-
radygmatu. Przyjął zasadę profesjonalizacji służb 
publicznych i utworzył Krajową Służbę Zdrowia 
[National Health Service], umożliwił szkołom śred-
nim i opiece społecznej pewną niezależność do-
starczania usług oraz możliwość ich różnicowania. 
Rząd stara się promować innowacje w obszarze 
usług publicznych. Podejmuje także kroki na rzecz 
instytucjonalizacji badań naukowych – wykorzy-
stując zarówno stare instrumenty, metody i orga-
nizacje współpracy, jak i te nowe w rodzaju Social 
Enterprise Investment Funds, Innovation Funds 
oraz systemu nagradzania. Wszystko to zachodzi 
w połączeniu z silnym naciskiem na przekształce-
nie procedur przetargowych i zakupowych tak, aby 
zachęcać do innowacji i nagradzać innowatorów. 
Jednak wszystkie te inicjatywy pozostają ściśle po-
wiązane scentralizowanymi zasadami, specyfikacja-
mi i celami państwa. Funkcjonalna autonomia i od-
powiedzialność mogła się zmienić, ale w ramach 
ograniczeń nałożonych przez centrum24.

Po drugie, w ostatnich dwudziestu pięciu latach 
wiele z radykalnych innowacji nie dotyczyło rzeczy-
wistego sposobu dostarczania usług publicznych, 
ale raczej wynikało z ograniczeń roli państwa, pole-

24  Strategie zwiększania innowacji w rządzie i wiele bieżących przykła-
dów jest podanych w: [Mulgan, 2009].

gających na powierzeniu odpowiedzialności za in-
nowacje kapitałowi prywatnemu lub trzeciemu sek-
torowi, tworzeniu agencji rządowych o zwiększonej 
autonomii lub stymulowaniu współpracy między 
różnymi departamentami i poziomami rządowymi. 
Podstawowe instytucjonalne zasady gospodarki 
publicznej pozostały nienaruszone.

Po trzecie, w strukturach, w których zachodzi 
proces innowacji, często działa on wbrew nim sa-
mym. Istnieją innowatorzy – w rządzie centralnym 
i w samorządach lokalnych, w NHS i wielu agencjach 
rządowych – ale zwykle wprowadzają oni innowacje 
bardziej wbrew niż przy wsparciu machiny urzędu.

Innowacyjne samorządy lokalne narzekają, że Ko-
misja Audytowa krytykuje je za wdrażanie innowa-
cji nie mieszczących się w kategoriach ustalonych 
przez rząd centralny. Apelują przy tym o stworzenie 
„bezpiecznych obszarów”, w których bez przeszkód 
mogłyby testować nowe sposoby dostarczania usłu-
gi. Często dochodzi do sytuacji, w której inicjatywy 
innowacyjne promowane przez rząd w praktyce 
wdrożeniowej okazują się mieć bardzo ograniczone 
oddziaływanie25. Tam gdzie wprowadzane innowacyj-
ne usługi publiczne są realizowane z poziomu central-
nego, np. program Sure Start, działania te napotykają 
na „żelazne kraty” ograniczeń finansów publicznych 
i odpowiedzialności politycznej.

Problemem nie jest jednak brak innowacji na po-
ziomie centralnym, ale scentralizowany i wyrywkowy 
charakter procesu innowacji wraz ze strukturalnymi 
ograniczeniami upowszechnienia innowacji. Jedną 
z reakcji na ten problem jest ograniczanie funkcji 
państwa i subsydiowanie jego działań w kierun-
ku bardziej otwartych ekonomii trzeciego sektora 
oraz wolnego rynku. Tendencja ta napotyka jednak 
na różnorodne problemy. Państwo ma potencjał siły 
napędzającej proces innowacji społecznych, ale jeśli 
ma on być w pełni zrealizowany muszą zaistnieć 
strukturalnie instytucje koncentrujące się wokół 

25  Program „The Power to Innovate”, wprowadzony w 2003 r., zezwalał 
szkołom, uczelniom, lokalnym władzom i syndykatom, żeby prosić 
ministra o zawieszenie lub modyfi kację legislacji edukacyjnej, która 
wstrzymuje innowacyjne podejścia do podwyższania standardów. 
W pierwszych pięciu latach programu wydano dwadzieścia cztery 
rozporządzenia, wpływające na 199 szkół. Były one ograniczone do ta-
kich kwestii, jak ustalenie czasu trwania semestrów szkolnych (połowa 
z nich), zmiany w szkolnym zarządzaniu, w odniesieniu do rozmia-
ru ciała rządzącego lub reprezentacji uczniowskiej (jedna trzecia) 
i dostarczanie darmowych szkolnych obiadów. Odzwierciedlają one 
wysoki stopień szczegółowości metod postępowania wobec szkół 
i ograniczony zakres możliwych zmian.
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tego, jak państwo gromadzi i dystrybuuje swoje fun-
dusze i w jaki sposób jest za nie odpowiedzialne.

Ekonomia grantowa
Ekonomia grantowa w Wielkiej Brytanii jest w nie-
wielkim stopniu porównywalna z gospodarką pub-
liczną. Na przełomie lat 2006 i 2007 wydatki orga-
nizacji charytatywnych wynosiły 31 mld funtów 
w porównaniu do wydatków publicznych na kwo-
tę 550 mld funtów. Mimo to ekonomia grantowa 
jest znaczącym źródłem innowacji społecznych. 
W prawie każdym obszarze społecznym organiza-
cje trzeciego sektora nie tylko dostarczają nowe 
rodzaje usług, ale także są gorącymi orędownika-
mi zmiany w sektorze publicznym. „Age Concern” 
i „Help the Aged” są przykładami w obszarze opie-
ki nad osobami starszymi. Hospicja przeobraziły 
opiekę paliatywną. W niektórych przypadkach, 
na przykład w kwestii zdrowia psychicznego, usłu-
gi uwieńczone sukcesem są wykorzystywane przez 
agendy państwowe. Greenpeace i Friends of the 
Earth wywarły wielki wpływ na reformę strategii 
polityki publicznej w adekwatnych dla nich obsza-
rach ochrony środowiska naturalnego.

Z punktu widzenia ekonomii dla tego typu orga-
nizacji niemal nie istnieją bariery wejścia do systemu 
– nowa organizacja musi tylko przekonać do po-
parcia jednego z potencjalnych darczyńców. Prob-
lemem jest rozwój tych organizacji i wiarygodność 
źródeł finansowania. Pomimo upowszechnienia in-
dywidualnych datków na cele charytatywne, poziom 
takiego finansowania oblicza się na mniej niż 40% 
przychodów organizacji charytatywnych w Wielkiej 
Brytanii. Większość środków pochodzi od instytucji.

Finansowanie instytucjonalne również niesie 
ze sobą pewne ryzyko i ograniczenia. Będąc dar-
czyńcami, instytucje starają się unikać długoter-
minowych zobowiązań i preferują dofinansowanie 
tzw. start-upów. Darowizny muszą być przezna-
czone na koszty funkcjonowania i cele statutowe 
organizacji, nie pozwalając tym samym na genero-
wanie zysku, który finansowałby rozwój. Większość 
programów grantowych preferuje projekty lub pro-
gramy, niechętnie pokrywając koszty stałe. Wspo-
magane grantami organizacje zwykle jako pierw-
sze odczuwają skutki cięcia wydatków publicznych 
oraz recesji. Programy grantowe na całym świecie 
narzekają na brak trwałego finansowania pocho-
dzącego z darowizn [Thomson, Caulier-Grie, 2007].

Jednym z trendów wśród organizacji opierają-
cych swoją działalność o system grantowy jest ros-
nące zainteresowanie osiąganiem zysku poprzez 
zawieranie z władzą samorządową lub rządem 
kontraktu na realizację usług (ponad 50% funduszy 
na rozwój wolontariatu w Wielkiej Brytanii pocho-
dzi z tego rodzaju kontraktów).

Kolejną tendencją jest rozwój filantropii bizne-
sowej, która aplikuje podejście kapitału typu ven-
ture do sektora wolontariatu. Prywatni darczyńcy 
chcą tym samym uniknąć pewnych ograniczeń 
związanych z tradycyjnym finansowaniem granto-
wym, traktując je jako kapitał własny, co dotyczy 
zaangażowania projektowego, wsparcia logistycz-
nego, stałego finansowania i pokrywania kosztów 
stałych [John, 2006]26.

Ekonomia grantowa jest zatem zaczynem dla 
innowacji. Badanie jej wpływu na służby socjalne 
dowodzi tezy, że to, iż organizacje wolontariatu sty-
muluje ich misja oznacza, że poza dostarczanymi 
zakontraktowanymi usługami pragną one powięk-
szać obszar geograficzny ich świadczenia, rozwijać 
nowe systemy usług i stawać się orędownikami 
osób, których potrzeby społeczne są niedoceniane 
[Blackmore, 2006].

Jednak baza gospodarcza ekonomii grantowej 
pozostaje krucha. Jej większa część polega na do-
tacjach państwowych i dochodach z kontraktów 
na realizację usług publicznych. W pozostałej czę-
ści muszą one polegać na dobrej woli darczyńców 
przekazujących środki finansowe, zorientowanych 
bardziej na dobro innych, aniżeli na zaspokajanie 
swoich potrzeb. Cecha ta nadaje organizacjom ba-
zującym na dotacjach orientację i kulturę zupełnie 
różną od tej charakteryzującej wolny rynek. Utrzy-
mują się one przy życiu dzięki sile ich oferty i do-
wodom swego potencjału. Co więcej, wiedza dar-
czyńców co do wpływu, jaki wywierają ich dotacje 
nie jest zwykle bezpośrednia, a ilościowe oszacowa-
nie takiego wpływu jest bardzo trudne. Dzieje się 
tak, bowiem zamiast do natychmiastowej dostęp-
ności towaru (jak to ma miejsce na wolnym rynku), 
sektor ten dąży do natychmiastowej dostępności 
zaspokojenia potrzeby, w miejsce realności zesta-
wień bilansowych dąży do realności rezultatu.

Z tej perspektywy Internet oferuje najwięcej moż-
liwości w obszarze redukcji kosztów funkcjonowania 

26  Jeśli chodzi o rozwiązania o dużej skali zob. [Bishop, Green, 2008].
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i poszerzenia sieci powiązań. Strony internetowe 
zajmujące się charytatywnym zbieraniem datków, 
w rodzaju First Giving i Guidestar, radykalnie ob-
niżają koszty zbiórki takich funduszy (szacowane 
na 15-33% wartości każdej zbiórki charytatywnej 
w Stanach Zjednoczonych). Możemy się spodziewać, 
że podobne strony internetowe udostępnią dodatko-
we opcje, w tym fora na temat aktualnie zbieranych 
datków, rankingi, poradniki dla darczyńców i linki 
w typie promowanym przez księgarnię Amazon („Ci, 
którzy obdarowali X, obdarowali także Y i Z”). Blogi, 
połączenia wideo i fora zachęcą do rozbudowy sieci 
powiązań pomiędzy finansującymi a finansowany-
mi, powstanie swego rodzaju Facebook dotyczący 
grantów. Strony, takie jak Kiva, już teraz tworzą takie 
sieci powiązań (w tym przypadku bardziej dla mikro-
kredytów niż datków). Wszystko to kreuje obiecujący 
nowy obszar dla ekonomii grantowej, ponieważ do-
świadczenia jej finansowania potencjalnie wzboga-
cają i demokratyzują źródła finansowania dostępne 
dla tego sektora.

Przedsiębiorstwo społeczne
Istnieje ścisły związek między ekonomią grantową 
a przedsiębiorstwami społecznymi działającymi 
na wolnym rynku. Tak jak wiele organizacji opiera-
jących swoją działalność o system grantowy coraz 
częściej uzupełnia swój przychód o handel komer-
cyjny i przychód z realizacji kontraktów dla sekto-
ra publicznego, tak przedsiębiorstwa społeczne 
uzupełniły swój handel detaliczny dochodem po-
chodzącym z grantów. Wiele przedsiębiorstw spo-
łecznych podziela także obawy nurtujące sektor 
ekonomii grantowej, a dotyczące tego, w jaki spo-
sób walidować efekty ich działań wobec odbiorców 
usług i pozostałych konsumentów, czyli jak sprawić, 
aby efekty te były mierzalne.

W przeciwieństwie do organizacji charytatyw-
nych, struktura i regulacje dotyczące przedsiębiorstw 
społecznych umożliwiają im osiąganie i gromadzenie 
nadwyżek. Przedsiębiorstwa społeczne są nastawio-
ne na zysk, chociaż ich podstawowa działalność sku-
pia się na osiąganiu statutowych celów społecznych. 
W przedsiębiorstwach społecznych nie ma udzia-
łowców, więc wszystkie zyski stają się zasobami dla 
reinwestycji. W organizacjach pożytku publicznego 
mamy do czynienia z akcjo nariuszami, posiadający-
mi prawnie określoną maksymalną liczbę udziałów 
i wymogiem, aby przedsiębiorstwo było zorientowa-

ne na swoich beneficjentów społecznych. Znacząca 
liczba przedsiębiorstw społecznych to także spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością, z pakietami udzia-
łów będącymi w posiadaniu innych przedsiębiorstw 
społecznych, funduszy oraz pozostałych beneficjen-
tów działań przedsiębiorstwa (na przykład Divine 
Chocolate i Liberation Foods). Jakakolwiek jest ich 
konkretna forma, wszystkie mają strukturę i system 
zachęt, które według tradycyjnych teorii są przypi-
sywane jedynie siłom wolnorynkowym jako czynni-
kom sprawczym procesu innowacji.

W zależności od typu innowacji, istnieje jedna 
podstawowa różnica pomiędzy przedsiębiorstwem 
prywatnym a społecznym. Przedsiębiorstwa spo-
łeczne są zaangażowane w innowację, która wspo-
może ich cele socjalne lub ekologiczne. Mogą to być 
innowacyjne teorie technologiczne lub alternatyw-
ne systemy produkcji żywności. Może to być rów-
nież innowacja w dziedzinie własności i zarządzania 
przedsiębiorstwami (jak w przypadku spółdziel-
ni) lub zmiana sposobu dystrybucji zysków spółki 
(poprzez dzielenie zysków jak w przypadku spółki 
John Lewis). Może przekształcać związki i zarządza-
nie łańcuchem podaży (jak w przypadku koncepcji 
uczciwego handlu) lub zatrudniać osoby dyskrymi-
nowane na rynku pracy. Niektóre przedsiębiorstwa 
społeczne, jak Guardian, Open Democracy lub Pub-
lic Service Broadcasting w USA, mogą być przywią-
zane do konkretnej zasady niezależności wydawcy, 
a ich innowacje mogą być odpowiedzią na potrze-
by, których nie zaspokaja rynek. Niektóre prywatne 
przedsiębiorstwa przyczyniają się do społecznych 
innowacji tego rodzaju (na przykład wiekowa firma 
Quaker), jednak, przynajmniej w tradycji anglosa-
skiej, imperatyw finansowy pozostaje dominujący 
w sektorze prywatnym nawet dla tych firm, które 
zapoznały się z koncepcją „potrójnych warunków 
brzegowych” (obejmującą pojęcia „ludność”, „plane-
ta”, „zysk” i będącą miernikiem sukcesu społecznego, 
ekologicznego i ekonomicznego), z inicjatywami 
ochrony środowiska naturalnego i przyjęły kodeks 
etyczny społecznej odpowiedzialności biznesu.

Wyzwaniem dla przedsiębiorstw społecznych 
jest to, jak utrzymać swoją komercyjną pozycję 
na rynku, biorąc pod uwagę ich cele społeczne 
oraz brak właścicielskiego podejścia do innowacji. 
Wiele przedsiębiorstw społecznych pozostaje nie-
wielkimi podmiotami gospodarczymi, którym bra-
kuje zalet ekonomicznego efektu skali. Tam, gdzie 
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ich innowacje okażą się sukcesem, większe firmy 
prywatne będą skłonne wejść i przejąć te rynki (tak 
było w przypadku substancji organicznych, uczci-
wego handlu i recyklingu). Wciąż można jednak po-
dać wiele przykładów, w których przedsiębiorstwa 
społeczne odniosły sukces, lokując się w gospodar-
ce głównego nurtu.

W Hiszpanii grupa spółdzielcza Mondragon 
jest obecnie trzecią największą grupą przemysłową 
w kraju. Spółdzielnie tzw. Trzecich Włoch odgrywa-
ją główną rolę w różnych branżach europejskiego 
przemysłu lekkiego, np. spółdzielnia Imola Ceramic 
jest głównym producentem dachówki ceramicznej 
w Europie27. Japońskie spółdzielnie konsumenckie 
mają 13 mln członków zorganizowanych wokół 
tzw. box distribution schemes (programów dystry-
bucji pudełkowej) jako modelu ekonomicznego, 
który w niektórych miejscach pokonał konkuren-
cję supermarketów i doprowadził do ich upadłości. 
W każdym z tych obszarów grupy przedsiębiorstw 
społecznych rozwinęły infrastrukturę współpracy 
i wspólnego dostarczania usług, które pozwoliły im 
osiągnąć ekonomiczny efekt skali, same pozostając 
przy tym małymi lub średnimi podmiotami.

Spośród wielu przykładów z krajów rozwijają-
cych się, grupa spółek Grameen jest szczególnie 
adekwatna dla potrzeb wyjaśnienia tej kwestii. Ob-
szary wiejskie Bangladeszu, gdzie koncentruje się 
działanie Grameen, nie mogą chyba być bardziej 
oddalone od Doliny Krzemowej, ale inicjatywa Gra-
meen posiada wiele cech nowego paradygmatu. 
Bank Grameen, który udzielił 7,34 mln kredytów, 
jest wysoce dystrybutywną siecią kredytującą 
rozwój 39 tys. wsi, jak do tej pory najrozleglejszą 
w kraju. Grameen rozwinął metodę personalizacji 
pożyczek i ułatwiania ich spłaty, a jego strukturę 
wsparcia tworzą sieci kobiet. W Grameen większoś-
ciowe udziały posiadają niezliczeni kredytobiorcy, 
oni również zarządzają bankiem – 98% z nich 
to kobiety. Co ważne, bank określa swoje pożyczki 
mikrokredytami, a jego rozwój następuje poprzez 
internacjonalizację działań podobnego typu w in-

27  O nadzwyczajnej prężności i wielu innowacjach w tzw. Trzecich Wło-
szech zob. [Belussi, Gottardi, Rullani, 2003]. Dystrykty przemysłowe skła-
dają się z wielu małych i średnich fi rm (niektóre w formie spółdzielni), 
które rozwinęły różne formy spółdzielczości lub konsorcjów fi rm, a także 
mających dostęp do bankowości lokalnej i regionalnej, w tym do ban-
ków spółdzielczych. W niektórych działach gospodarki łańcuch podażo-
wy tworzą spółdzielnie na wszystkich poziomach – od producenta pier-
wotnego, poprzez przetwórców, aż po przedsiębiorcę detalicznego.

nych państwach oraz poprzez rozszerzenie i dywer-
syfikację swych funkcji w samym Bangladeszu, 
w tym tak różnorodnych jak telefonia komórkowa, 
usługi internetowe, edukacja, hodowla ryb, tka-
ctwo, gospodarka mieszkaniowa i, ta najbardziej 
aktualna, czyli produkcja jogurtu [Westall, 2007].

Sposób, w jaki przedsięwzięcie zostało przeprowa-
dzone, jego model ekonomiczny i organizacyjny ma 
znaczenie wykraczające daleko poza problemy naju-
boższych w Bangladeszu. Grameen działa na wolnym 
rynku, posiadając takie same prawa i obowiązki jak fir-
my prywatne. Posiada jednak jasno określony cel spo-
łeczny – poprawę poziomu dochodów i opiekę nad 
najbiedniejszymi – połączony z własnością społecz-
ną oraz społeczną dystrybucją i reinwestycją zysków. 
Muhammad Yunus, założyciel Grameen, twierdzi, 
że przedsiębiorstwa społeczne – czasem w partner-
stwie z prywatnymi korporacjami – są najbardziej 
pomocną formą innowacji społecznych, będącą czę-
sto lepiej przygotowaną do dostarczania usług niż 
państwo czy organizacje charytatywne. Jego projekt 
to raczej socjalizacja rynku a nie jego zastępowanie28.

Nie jesteśmy teraz w stanie określić, na jakim eta-
pie rozwoju znajdują się obecnie przedsiębiorstwa 
społeczne. Aktualnie liczbę przedsiębiorstw społecz-
nych w Wielkiej Brytanii szacuje się na 55 tys., co od-
powiada jednemu procentowi PKB [Annual Survey, 
2005]. Niektóre z nich posiadają utrwaloną pozycję, 
w szczególności duże spółdzielnie handlu detalicz-
nego, fundusze gwarancji wzajemnych i wspólnoty 
mieszkaniowe. Te trzy brytyjskie grupy przedsię-
biorstw wykazują łączny obrót na poziomie 42 mld 
funtów. Jednak w gruncie rzeczy jest to zjawisko 
dotyczące małych firm, gdzie struktury wzajemnego 
wsparcia i współpracy między przedsiębiorstwami 
mają charakter relacji elementarnych.

Istotne jest to, że wzrasta doświadczenie i liczba 
efektywnych modeli biznesowych ekonomii społecz-
nej. Pojawiają się nowe formy organizacyjne (jak or-
ga nizacje pożytku publicznego i spółki partnerskie), 
a także coraz większe wsparcie ze strony polityk pub-
licznych i nowe strumienie finansowania (jak Future 

28  Ekonomiczne pamiętniki M. Yunusa [2003] stały się inspiracją dla 
ruchu na rzecz nowej ekonomii społecznej. Jego książka pt. Creating 
a World Without Poverty: Social Business and the Future of Capitalism 
opisuje wspólny projekt realizowany z francuską fi rmą Danone, po-
legający na produkcji jogurtu poprawiającego jakość odżywiania 
na obszarach wiejskich [Yunus, 2007]. Na temat bieżącego stopnia 
wdrożenia projektu (który ukazał kreatywność modelu Yunusa) zob. 
[Black, 2009]. 
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Builders i Capacity Builders – budowniczowie przy-
szłości i budowniczowie zdolności)29.

Powinniśmy również pamiętać o roli przedsię-
biorstw społecznych jako innowatorów społecz-
nych. Kwestia ta wykracza daleko poza zagadnienie 
wielkości przedsiębiorstwa. Społeczne i ekolo-
giczne marki handlowe (takie jak Fair Trade Foun-
dation, Soil Association lub Forestry Stewardship 
Council) zachęcają firmy gospodarki głównego 
nurtu do zmiany swoich dotychczasowych praktyk 
(obrót produktami pod szyldem uczciwego handlu 
w 2008 r. wzrósł o 43%, do 700 mln funtów) i umoc-
niły tendencje wzrostowe spółdzielni i grup pro-
ducenckich w odpowiednich łańcuchach podaży. 
Jest to wyzwanie dla przedsiębiorstw głównego 
nurtu gospodarki w aspekcie ich wpływu na prob-
lematykę społeczną i ekologiczną.

Dla przedsiębiorstw społecznych kluczowe pozo-
staje jednak to, jak osiągnąć kolejny poziom rozwoju 
i znaleźć jeszcze lepszy sposób zarządzania i gospo-
darowania wzrostem odzwierciedlającym ich war-
tość. Wiele przedsiębiorstw społecznych jest mode-
lowym przykładem organizacji dystrybutywnych, 
spin-offu, sieci i współpracy formalnej. Przykładowo, 
grupa na rzecz uczciwego handlu wyłoniła się z Twin 
Trading – obecnie jest siecią ponad sześćdziesięciu 
spółdzielni producenckich, w których zrzeszonych 
jest 300 tys. rolników oraz dziesięciu przedsiębiorstw 
uczciwego handlu w północnej Anglii. Nowe tech-
nologie internetowe mogą znacząco wzmocnić or-
ganizacje tego typu, jak również znacznie rozszerzyć 
ich związki z konsumentami i inwestorami30.

Gospodarstwo domowe
Produkcja masowa zautomatyzowała i zorientowa-
ła na gotowe produkty niektóre tradycyjne prace 
domowe, a osoby je wykonujące – głównie ko-
biety – przeszły z gospodarki nieformalnej do tej 
formalnej. Jednak wiele „domowych produktów” 
utrzymało swoje znaczenie, a nawet dokonuje się 
ich rozszerzenie. Nauka, zakupy, rekonwalescencja, 
komponowanie muzyki, praca i zmaganie się z cho-

29  Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością były wprowadzane z myślą 
o profesjonalnych fi rmach usługowych w rodzaju podmiotów świad-
czącyh usługi z zakresu księgowości. Jednak potem rozpoczęto eks-
perymentalnie wykorzystywać tę formę w przedsięwzięciach śro-
dowiskowych i społecznych, z powodu ich elastyczności i zakresu za-
angażowania udziałowców.

30  O organizacji, fi nansach i strategii przedsiębiorstw społecznych zob. 
[Murray, Caulier-Grice, Mulgan, 2009]. 

robami przewlekłymi, to przykłady tendencji po-
nownej dystrybucji do gospodarstwa domowego 
aktywności, które uprzednio zawierały się w gospo-
darce zewnętrznej. Metody takiej dystrybucji są po-
tencjalnie najistotniejsze dla nowej fali innowacji 
społecznych.

Gospodarstwa domowe już obecnie rewelacyj-
nie reagują na wyzwania nowego paradygmatu, wy-
korzystując Internet do czynności wykonywanych 
kiedyś w świecie rzeczywistym, np. kupując za po-
mocą Internetu i zamawiając dostawę do domu, re-
zerwując online bilety kolejowe lub czytając prasę 
na ekranie monitora. Jednak ważniejszą innowacją 
jest to, że mieszkańcy gospodarstw domowych 
współpracują ze sobą bezpośrednio, używając no-
wych środków komunikacji, dokonując przekształ-
ceń starych instytucji i kreując nowe.

Doskonałym przykładem jest oprogramowanie 
open source, rozwijane dobrowolnie i rozprowadza-
ne za darmo. Mało jest państw wysoko rozwiniętych, 
które nie wykorzystują pewnych form darmowe-
go oprogramowania, nie tylko dla serwerów i baz 
danych, ale też dla aplikacji domowych, takich jak 
Open Office, który obecnie użytkuje 150 mln osób 
na całym świecie. Jak podkreśliłem uprzednio, takie 
formy współpracy już teraz rozpowszechniają się 
na szeroką skalę – do wzajemnego uczenia, do for-
mowania grup dyskusyjnych wokół tematu zdrowia, 
kwestii produkcji żywności i jej przetwarzania oraz 
konsumpcji, narodzin i śmierci. Wnoszą także wkład 
w rozwiązywanie określonych problemów (na przy-
kład naukowych) lub zarządzanie przestrzenią pub-
liczną (parkami i ulicami). Sieć dostarczyła nowej 
infrastruktury do rozszerzenia zakresu i zwiększenia 
potencjału ruchów społecznych, w tym ruchów kon-
sumenckich, umożliwiając powstanie nowych form 
wspólnych zakupów lub zarządzania.

Pytania dotyczące ekonomii gospodarstwa do-
mowego spowodowane tym niezwykłym rozwo-
jem historycznym są dwojakie:

Jakie instytucjonalne formy powstają w celu 
umożliwienia nowym rodzajom współpracy 
efektywne i ekonomiczne funkcjonowanie?
Jakie są czynniki, które pozwalają gospodar-
stwom domowym w pełni zaangażować się 
w ten typ ekonomii?
Jeśli chodzi o zagadnienie pierwsze, organiza-

cje, które projektują i upowszechniają platformy, 
protokoły oraz instrumenty umożliwiające działanie 

•

•
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nowym systemom, muszą wygenerować innowacyj-
ne modele biznesowe dla pokrycia kosztów związa-
nych z ich nowymi funkcjami. Niektóre usługi tego 
rodzaju zawierają już w sobie koszty ich dostarcze-
nia, jednak nadal większość jest darmowa i utrzymu-
je się z sms-ów typu premium lub z reklamy. Istnieją 
też usługi wsparcia ekologicznego G10, które są fi-
nansowane przez samorząd lokalny lub przez praco-
dawców (jako forma premii dla swoich pracowni-
ków)31. Dla mieszkańców gospodarstw domowych 
nastąpiła zmiana w relacjach z każdym elementem 
– zarówno ekonomii społecznej, jak i klasycznej eko-
nomii wolnorynkowej. Istnieje przesunięcie w ich re-
lacji do wszystkich części społecznych i prywatnych 
ekonomii, od tych opartych głównie na pasywnym 
odbiorze treści, w kierunku takich, które zapewniają 
środki i przestrzeń dla nawiązania współpracy.

Opisana powyżej współpraca zwraca uwagę 
na wszelkiego rodzaju aspekty funkcjonowania 
tego rodzaju ekonomii – problemy zaufania i nieza-
wodności, poufności i wdzięczności, a w niektórych 
przypadkach na problem języka. Za odpowiedź 
mogą posłużyć wyłaniające się zarysy instytucjo-
nalizacji – protokoły i kodeksy postępowania oraz 
formułowanie warunków dotyczących dostępu 
i korzystania z informacji beztowarowej.

Niektóre z wspomnianych platform funkcjonują 
najlepiej jeśli posiadają swego gospodarza oraz mo-
deratorów. Biorąc pod uwagę to, że obecnie istnieje 
18 mln stron internetowych dotyczących różnych 
odmian nowotworów, pojawia się kwestia, w jaki 
sposób nawigować w tym oceanie informacji. Po-
szukujemy dobrze poinformowanych i zaufanych 
pośredników – twórców wykresów i wytycznych. 
W Wielkiej Brytanii istnieje Health Information Accre-
ditation Scheme, certyfikujący organizacje tworzące 
tego typu informację i odpowiednio moderujące 
swoje fora i strony internetowe.

Nie jest to ekonomia czysto wirtualna. Jest 
powiązana ze spotkaniami, konferencjami odby-
wającymi się w świecie realnym, ze swoimi wolon-
tariuszami i rzeczywistą produkcją. Jej część jest 
kierowana z powrotem na rynek, a część trafia do 
instytucji publicznych (na przykład pacjenci komen-
tujący swoje kontakty z NHS poprzez Patient Opi-
nion lub oceniający lokalną przestrzeń publiczną 

31  O ekonomii darmowych usług w erze Internetu zob. [Anderson, 2009] 
oraz [Murray, Caulier-Grice, Mulgan, 2009, chapter 2]. 

poprzez FixMyStreet). Prowadzi to do zwiększenia 
wolontariatu, a tym samym czasu i pieniędzy.

Co jest konieczne, aby gospodarstwa domowe 
w pełni uczestniczyły w tym nowym świecie? To ko-
lejne pytanie. Odpowiedź na to pytanie jest wielo-
wymiarowa – potrzebny jest czas, zasoby, umiejęt-
ności, przestrzeń, dostęp do sieci informacji, a także 
do ośrodków wsparcia i innych użyteczności. Dla 
osób, które dysponują wolnym czasem (nastolatków 
i emerytów), osób posiadających odpowiednie zaso-
by i umiejętności i tych posiadających szybkie łącza 
internetowe nie stanowi to poważnego problemu.

Jednak w celu powiększenia korzyści wynika-
jących z ekonomii społecznej, będziemy musieli 
zastanowić się na metodami, którymi posługuje się 
ekonomia gospodarstwa domowego wobec swo-
ich dwóch podstawowych źródeł finansowania – 
wolnego rynku i państwa. Kwestie, takie jak: dystry-
bucja czasu pracy, waloryzacja pracy wolontariuszy, 
treść i kanały kształcenia umiejętności i kwalifikacji, 
nowa rola dużej liczby usług społecznych i eduka-
cyjnych, umowy społeczne dotyczące emerytów 
i bezrobotnych, wielkość i lokalizacja ośrodków 
usług publicznych (np. szkół i szpitali) oraz orga-
nizacja bezpieczeństwa publicznego – wszystko 
to wymaga radykalnych przemian.

Obwody i interfejsy
Chociaż przedstawione powyżej subekonomie po-
siadają swoją niepowtarzalną strukturę i rządzące 
nimi relacje, są one równocześnie ściśle ze sobą 
zespolone. Pomiędzy nimi dokonują się przepływy 
finansowe i wymiana idei. Organizacje społeczeń-
stwa obywatelskiego funkcjonowały już w najroz-
maitszych warunkach.

Czasami wydaje się jednak, że między nimi ist-
nieje głęboka przepaść. Pomiędzy czterema sub-
ekonomiami wyróżnić można sześć interakcji, lecz 
mowa tu także o zdystansowaniu się, wzajemnej 
podejrzliwości do każdej z nich. Państwo kontra 
wolny rynek. Trzeci sektor jako trudno rozliczalny, 
będący zagrożeniem dla solidaryzmu państwowe-
go. Wolny rynek strukturalnie oddzielony od or-
ganizacji charytatywnych. Wolontariat jako zagro-
żenie dla miejsc pracy w gospodarce formalnej. 
Podatek osobisty postrzegany przez gospodarstwa 
domowe jako obcy i narzucony z zewnątrz. Oto 
najczęstsze konflikty. Jednak skoro istnieją przepa-
ści, istnieją też mosty i w kolejnej fazie ważne jest to, 
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aby innowacje swobodnie przepływały ponad po-
działami, a same podziały nie były aż tak ostre.

Przykładowo, relacje pomiędzy rządem a orga-
nizacjami trzeciego sektora przypominają czasami 
próbę łączenia ognia z wodą. Mają one odmien-
ne kultury, horyzonty, rozliczalności i wrażliwości 
na ryzyko. Jak produktywnie połączyć te dwa typy 
ekonomii? Koszty transakcyjne i kwalifikacje wyma-
gane przez procedury publicznego kontraktowania 
usług faworyzują dużych dostawców, podobnie 
czynią to wymogi co do doświadczenia i wielkości 
kontraktów. Rząd zmaga się z problemem, jak sku-
teczniej dokonywać zakupów i zawierać kontrakty 
z trzecim sektorem, a z kolei organizacje trzecie-
go sektora angażują zewnętrznych konsultantów 
wspierających je w celu sprostania wymaganiom, 
które niesie ze sobą wspomniana interakcja.

Ale pomimo zaangażowania doświadczonej 
kadry urzędników publicznych oraz wzrostu do-
świadczenia trzeciego sektora, nadal istnieją okre-
ślone siły strukturalne, które utrudniają harmonijne 
współistnienie. Szczególny typ joint-venture, cha-
rakteryzujący kontrakty zawierane między firma-
mi high-tech w Stanach Zjednoczonych, a oparty 
na klarowności wspólnych celów i stosunków oraz 
na unikaniu nadmiernej szczegółowości uniemożli-
wiającej wdrożenie innowacji, jest wciąż modelem 
nieosiągalnym w procedurach zawierania kontrak-
tów na dostarczanie usług publicznych (których 
wielkość to co najmniej 125 mld funtów w Wielkiej 
Brytanii, w tym 53 mld funtów pochodzących od sa-
morządów lokalnych i od NHS).

Rząd boryka się również z trudnymi relacjami 
z gospodarstwami domowymi – czy powinien ze-
zwolić im, a nawet stymulować wolontariat osób 
będących na zasiłku? Czy powinien opodatkować 
wymiany dokonywane w ramach tzw. banków 
czasu? Czy powinien wprowadzić publiczne oso-
biste konta bankowe (tak jak w Danii), żeby po-
zwolić na bardziej kreatywne programy płacowe 
(np. za czas urlopu naukowego, macierzyńskiego 
oraz w trakcie opieki nad osobami starszymi)?

Pojawia się pytanie skierowane w odwrotnym kie-
runku. Pytanie o to, jak przepływ funduszy z gospo-
darstw domowych do sektora publicznego może zdo-
być szersze poparcie społeczne poprzez ich właściwe 
kierowanie i sprawienie, że będzie on autentycznie 
rzeczywisty. Czy też należy emitować lokalne obliga-
cje, a nawet wzywać obywateli – jak uczynił to bur-

mistrz Bogoty – do dobrowolnej dopłaty 10% warto-
ści ich podatków (co uczyniło ponad 60 tys. osób).

Wiele z przytoczonych przykładów dotyczy 
warunków, po spełnieniu których fundusze prze-
kraczają granice między państwem, trzecim sekto-
rem a gospodarstwami domowymi. Warunki owe 
też muszą być powtórnie zdefiniowane – tak, aby 
zmniejszyć napięcie pomiędzy wyżej wymieniony-
mi subekonomiami. Granice będą musiały stać się 
bardziej przepuszczalne, żeby pozwolić nowym 
metodom na korzystanie z każdego ze wspomnia-
nych sektorów w razie potrzeby. Taki zamiar sam 
w sobie otwiera pole dla innowacji społecznych.

Społeczny wymiar Schumpetera
Każda jednostka żyjąca i pracująca w opisanych ty-
pach ekonomii doświadcza, tak jak ja, niewiarygod-
nego ducha innowacji – wyobrażenie staje się rzeczy-
wistością – który ciągle powraca. Jego siły sprawcze 
nie dotyczą aspektów finansowych, jak ma to miejsce 
na wolnym rynku, jednak zobowiązanie do poszuki-
wania nowych form działalności jest niezwykle silne. 
Jest to jednak ograniczone sposobem, w jaki groma-
dzi się i dystrybuuje fundusze ekonomii społecznej. 
Obecnie można odnieść wrażenie, że przypomina 
to mikser – pomysłowe działania są ograniczane 
przez odziedziczone formy i procedury (i kultury, 
które im towarzyszą) lub przez brak zasobów, które 
pozwoliłyby na rozwój drobnej inicjatywy.

Odpowiedź na pytanie czy ekonomia społeczna 
jest w stanie stać się innowacyjną siłą wymaganą 
przez kolejną falę rozwoju gospodarczego jest dwo-
jaka. Po pierwsze, nadal istnieje potrzeba struk-
turalnych zmian w otoczeniu na rzecz innowacji, 
w każdej z wymienionych subekonomii. Po drugie, 
powstaje potrzeba budowy nowej infrastruktury 
instytucjonalnej, która pozwali powiązać dystrybu-
tywne punkty innowacji tak, aby rozwinąć i utrwalić 
praktycznie innowacje tego rodzaju.

Podstawowym wyzwaniem dla pierwszego 
zagadnienia jest rekonstytucja państwa. Państwo 
wciąż pozostaje dominującym elementem eko-
nomii społecznej – pod względem jego wielkości, 
zasobów, którymi zarządza i kategorii, w których 
funkcjonuje każda część ekonomii. Państwo musi 
znaleźć sposoby na „wyważenie krat”, identyfiku-
jąc nowe struktury posiadające własne pole siłowe 
procesu innowacji oraz owocnie współpracując 
z innymi dziedzinami ekonomii społecznej.
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Wyzwaniem dla drugiej kwestii jest nauka pły-
nąca z odnoszących sukcesy, efektywnych sieci dys-
trybutywnych – równie ważnych wirtualnych sieci 
współpracy, jak i tych powstałych w ramach projektu 
poznania ludzkiego genomu, sieci twórców oprogra-
mowania open source, renomowanych spółdzielni 
oraz sieci w typie Grameen – tak, aby zapewnić po-
prawne interakcje między mnogością mikroinicjatyw.

Istnieje również trzecie zadanie dla zatrudnio-
nych w tej dziedzinie gospodarki. Muszą oni bar-
dziej kompleksowo postrzegać proces innowacji 
– od jego powstania do upowszechnienia. Elemen-
ty tego procesu pozornie są podobne do innowa-
cji wolnorynkowych, ale w istocie wiele je różni. 
Jest to jeden z głównych motorów koncepcyjnych 
i praktycznych działań Young Foundation.

Pod wieloma względami wciąż jesteśmy na po-
czątku dostosowania pomysłów i innowacji nowego 
paradygmatu do usług ekonomii społecznej. Wyob-
raźmy sobie gabinet lekarski lub centrum kształcenia 
zorganizowane na wzór Apple Store lub doradztwo 
społeczne i prawne zorganizowane podobnie do The 
Key. Jednak nowe interakcje już mają miejsce, np. So-
cial Innovation Camps, w których innowatorzy spo-
łeczni odbywają wspólne spotkania z programistami 
i projektantami systemów sieciowych, żeby wspólnie 
pracować nad rozwiązaniem problemów. Głównym 
tematem jest teraz to, jak zagwarantować, aby walka 
z obecnym kryzysem ekonomicznym była prowa-
dzona w sposób, który raczej przyspieszy zmiany in-
nowacyjne a nie będzie dla nich zagrożeniem.

5. Innowacje społeczne a kryzys polityki
Przedstawiłem argumenty świadczące, że obecny 
kryzys ma charakter systemowy. W takich chwilach 
zadaniem polityki jest przyjęcie roli akuszera no-
wego paradygmatu technologicznego. Konieczne 
w tym celu zmiany systemowe powinny być ramo-
we dla polityki odbudowy gospodarki, ponieważ 
zapewnią one fundamenty dla ponownego ustano-
wienia długookresowych, trwałych poziomów ak-
tywności gospodarczej i przywrócenia równowagi 
między makroekonomicznym popytem a podażą.

Poza Keynesem
Po upadku Lehmann Brothers we wrześniu 2008 r., 
dominującym podejściem polityki ekonomicznej stała 
się mieszanka polityk fiskalnej i monetarnej – w duchu 
keynesowskim – w celu przywrócenia poziomu popy-

tu, jak również dokapitalizowanie banków i ekspansja 
środków przywracających płynność finansową. Począt-
kowo politykę taką realizowała Wielka Brytania, Francja 
i Hiszpania, a potem, w mniejszym lub większym stop-
niu, inne kraje (w tym Chiny), co podkreślono na szczy-
cie G20 w Londynie w kwietniu 2009 r. Jednak od tego 
czasu rządy poszczególnych państw znalazły się pod 
silną presją rynku finansowego, aby ograniczać swój 
dług publiczny. Debata polityczna zaczęła obracać się 
wokół problemu tempa i wielkości cięć wydatków pub-
licznych, a nie wokół walki z dekoniunkturą.

Popyt
Istnieją trzy główne problemy związane z tym trady-
cyjnym pojęciem makroekonomicznym. Pierwszym 
problemem jest przywrócenie poziomu popytu. 
Dyskusja była zorientowana w kierunku przywróce-
nia popytu konsumenckiego, podczas gdy prioryte-
tem są inwestycje infrastrukturalne dla upowszech-
nienia nowego paradygmatu. To jeden problem. 
Inną kwestią jest niedostateczny poziom masowego 
popytu konsumenckiego jako rezultatu wzrostu nie-
równości dochodu. Niewiele rządów krajów o dużym 
deficycie handlu zagranicznego poszukiwało jego 
rozwiązania. Nacisk był kierowany raczej na kraje 
posiadające nadwyżkę eksportową, takie jak: Niem-
cy, Japonia i Chiny, aby pobudzały one wzrost po-
pytu wewnętrznego, jeśli to jest konieczne, w dro-
dze zmian strukturalnych. Oto jak R. Koo, główny 
ekspert japońskiej grupy inwestycyjnej Nomura 
Securities, przedstawił to zagadnienie: „Niemal każ-
dy w krajach wysoko rozwiniętych posiada dostęp 
do dóbr podstawowych, więc jedynym sposobem 
stymulowania popytu wewnętrznego jest wzrost 
konsumpcji dóbr luksusowych. Jednak w przypadku 
konsumenta, aby pragnął on „niekoniecznych” to-
warów, musi znaleźć czas, aby się nimi nacieszyć. 
Japonia zignorowała ten problem w swojej obsesji 
wzrostu gospodarczego i twardej etyki pracy. Cały 
czas polegała na eksporcie, który obecnie zdaje się 
osiągać swoją maksymalną wydolność. Prosty akt 
oddania ludziom więcej czasu na cieszenie się owo-
cami swojej pracy doprowadzi do wzrostu popytu 
wewnętrznego” [Koo, 2009, s. 290; Wolf, 2009].

Nie zajmujemy się tutaj szczegółowymi propo-
zycjami (np. większych mieszkań i większej ilości 
wolnego czasu), ponieważ prowadzą one do bar-
dziej ogólnej kwestii. Zachęta do konsumpcji dóbr 
luksusowych to wiatr w żagle dla środowiskowego 
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imperatywu, który wymaga od nas większej skrom-
ności w tym co konsumujemy i tego, jak konsumu-
jemy. Polityka ekonomiczna winna to głęboko roz-
ważyć. Musi także zadać sobie pytanie, jaki rodzaj 
konsumpcji promować, zamiast traktować ją jako 
niezróżnicowany agregat, który pasuje do mi-
nionej ery masowej produkcji. Powinna tworzyć 
bodźce dla „nowego popytu”, np. różnicując staw-
ki podatku VAT, ponieważ jest to czynnik popytu 
ułatwiający tranzycję w kierunku gospodarki ni-
skowęglowej, jak i element popytogenny. Jednym 
z elementów „nowego popytu” jest konsumpcja 
w gospodarstwie domowym, prawidłowo okre-
ślana mianem inwestycji – wydatki na urządzenia 
„prosumenta” oraz infrastruktura ekonomii dystry-
butywnej. Niektóre z nich to tradycyjne narzędzia 
gospodarstwa domowego – od łopaty, wiertła 
i miksera, po rowery i samochody. Inne tworzą 
część kompleksowych systemów infrastruktural-
nych. Przykładowo, alternatywna energia domo-
wa lub domowe systemy nawadniające wymagają 
pewnych inwestycji zarówno w strukturę miesz-
kania i systemu wodociągowego, jak i w systemy 
kontrolujące i regulujące.

Można to określić jako hardware domowych in-
westycji. Jednak istnieje także software – inwestycje 
w kwalifikacje indywidualne i zbiorowe. Owa eko-
nomia społeczna będzie wymagać kompleksowe-
go programu inwestycji w umiejętności człowieka. 
Niektóre z nich mają charakter techniczny, np. te 
ułatwiające korzystanie z technologii cyfrowych, 
lecz wiele z nich to „miękkie” kwalifikacje społecz-
ne i organizacyjne – opieka nad osobami starszymi 
lub organizacja wydarzeń społecznych, sporto-
wych lub pozaszkolnych, kursów wieczorowych, 
klubów zdrowia i troszczenia się o kondycję fizycz-
ną. Wszystko to należy traktować w kategoriach in-
westycji. Istnieje potrzeba stworzenia nowej kate-
gorii „prosumpcji”, odróżniającej się od konsumpcji 
i odzwierciedlającej fakt, że w modelu ekonomii 
dystrybutywnej duża część inwestycji jest przezna-
czana na rzecz samej siebie (zarówno w domu jak 
i w miejscu pracy).

Podsumowując, polityka odbudowy gospodar-
ki powinna dać priorytet nowemu paradygmatowi 
inwestycji infrastrukturalnych, powinna stłumić 
konsumpcyjną kulturę nadmiaru na rzecz inwesty-
cji prosumpcyjnych i konsumpcji zasobooszczęd-
nej. Polityka ta musi także dążyć do odwrócenia 

tendencji wzrostu nierówności dochodu i zapewnić 
inkluzywność nowych trendów konsumpcji.

Wydatki rządowe
Podobny argument dotyczy się wydatków rządo-
wych. One także muszą być nakierowane na „inwesty-
cje tranzycyjne” – w tym, przyznając właściwe miejsce 
nowej infrastrukturze cyfrowej, transportowej i ener-
getycznej, przyspieszając projektowanie i wdrożenie 
„otwartych usług publicznych oraz konsolidując i pod-
nosząc jakość szeregowej administracji publicznej32.

Największym zagrożeniem jest to, że nieprze-
myślane cięcia budżetu publicznego w pierwszym 
rzędzie dotyczyć mogą właśnie tych koniecznych 
innowacji, nawet jeśli to one gwarantują długo-
okresową zdrową gospodarkę. Oto dlaczego dla 
rządu ważne jest to, aby przygotować zintegrowa-
ny program „tranzycji” jako immanentny składnik 
programów odbudowy gospodarki.

Jeśli chodzi o Wielką Brytanię należy naciskać, aby 
rząd przedwcześnie nie dokonywał cięć w swoich wy-
datkach, lecz by dał więcej czasu na implementację 
inwestycji tego typu. Argumenty makroekonomiczne 
przeciwne przedwczesnym cięciom wydatków rządo-
wych, są oparte o japońskie doświadczenia recesji lat 
1990-2005. Cytowałem już uprzednio Koo, wrażliwe-
go na kwestie popytu, co było wynikiem jego pracy 
w Nomurze oraz czasu spędzonego jako doradca 
kolejnych rządów Japonii w trakcie tej długiej rece-
sji (Koo pracował także dla amerykańskiej Rezerwy 
Federalnej w czasie recesji w latach 80. XX w.). Koo 
zauważył, że przedsiębiorstwa w czasie systemowej 
dekoniunktury zmieniają strategię od maksymaliza-
cji zysku do minimalizacji zadłużenia, jako że wartość 
ich aktywów spada i poszukują one przywrócenia 
równowagi finansowej. Zwiększona płynność finan-
sowa, którą posiadają w tym czasie przedsiębiorstwa 
jest wykorzystywana jedynie w celu redukcji zadłuże-
nia, a nie dla zwiększania inwestycji i wzrostu. To samo 
dotyczy gospodarstw domowych. W rezultacie nastę-
puje niedobór kredytu (ponieważ banki przywracają 
swoją równowagę finansową), ale ma miejsce także 
niedobór popytu na finansowanie. Zwiększanie po-
daży funduszy w gospodarce, np. poprzez ułatwienia 

32  O urzędach zaplecza biurowego zob. [Dunleavy, Margetts, Bastow, 
Tinkler, 2006]. O pionierskich przykładach wdrożenia nowych tech-
nologii w urzędach samorządowych zob. [Wainwright, 2009]. To do-
świadczenie w Newcastle jest przykładem innowacji wygenerowanej 
przez związek zawodowy, w tym przypadku lokalną gałąź Unison.
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ilościowe, nie prowadzi płynnie do nowych inwestycji 
lub konsumpcji prywatnej. W tych okolicznościach, 
w trakcie spłacania zadłużenia, nadwyżki funduszy 
budują system. Koo przyznaje, że na etapie tego, 
co nazywa recesją bilansu płatniczego, rządowe po-
życzki i wydatki nadwyżki funduszy są kluczowym 
instrumentem re-stymulacji gospodarki, spłaty długu 
publicznego i przywrócenia zaufania. To jednak wy-
maga czasu – Koo doradza prowadzenie powolnej 
polityki zamiast szybkiej. Zakładając brak możliwości 
realizacji inwestycji finansowych, rynek będzie konty-
nuował wykup długu rządowego, bez konieczności 
podnoszenia stopy procentowej, nawet jeśli agencje 
oceniające wiarygodność kredytową obniżą swoje 
wskaźniki dla danego długu.

Argumentacja Koo – kładąca nacisk na popyt 
na fundusze, a nie na ich podaż, jako wyjaśnienie 
keynesowskiej pułapki płynności – sugeruje, że ist-
nieje krótki okres na wdrożenie programu tranzycji, 
po którym poziom długu publicznego może zostać 
zredukowany. Odbudowa japońskiej gospodarki 
została przerwana przedwczesnym zmniejszeniem 
wydatków rządowych. Ważne jest to, aby władze 
Wielkiej Brytanii nie popełniły podobnego błędu 
w momencie, kiedy instytucje niefinansowe zmniej-
szają swoje zadłużenie a poziom długów hipotecz-
nych i kredytów wysokiego ryzyka spada po raz 
pierwszy od 1993 r. [zob. Koo, 2009]33.

Chcę tutaj zwrócić uwagę, że polityka makroekono-
miczna powinna być zintegrowana. Nie może być pro-
wadzona w oderwaniu od programów strukturalnych 
gospodarki materialnej. Każdy program odbudowy 
gospodarki i każda możliwa reakcja na recesję powin-
na zostać poddana zestawowi testów. Czy jest zorien-
towana na przyszłość? Czy promuje innowacje w ob-
szarze nowych usług, produktów, dziedzin gospodarki 
i usług publicznych koniecznych w momencie, gdy 
gospodarka zostanie odbudowana? Lub, w przypad-
ku infrastruktury, czy zakonserwuje stare technologie 
i modele świadczenia usług jako wynik sztywnych 
i prowadzonych na wielką skalę inwestycji?

Tempo zmiany polityki
Administracja prezydenta Obamy była jedną z kilku, 
które uczyniły inwestycje w infrastrukturę nowego 

33  Liczby dla Wielkiej Brytanii, ogłoszone przez Bank of England we wrześ-
niu 2009 r., dotyczą lipca 2009 r., i ukazują spłatę zadłużenia przedsię-
biorstw w wysokości 8,4 mld funtów, a także dług konsumencki netto 
zmniejszony o 635 mln funtów w ciągu jednego miesiąca.

paradygmatu technologicznego integralną częścią 
programu odbudowy gospodarki. Jej propozycje 
odnosiły się do wielkiego programu oszczędności 
w zużyciu energii w celach komercyjnych i domo-
wych, rozwoju nowoczesnych linii energetycznych, 
wdrożenia nowych systemów opieki zdrowotnej, 
radykalnego rozwoju autostrady informatycznej, 
zapewnienia wszystkim uczniom komputerów oso-
bistych oraz połączenia wszystkich lekarzy i szpitali 
w zintegrowanym systemie informatycznym, a tak-
że zaawansowania systemów informatycznych. Po-
nadto Obama zadeklarował, że radykalny plan 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych będzie 
podstawą jego prezydentury.

Początkowo plany Obamy były atakowane za to, 
że – oprócz tendencji izolacjonistycznych – inwe-
stycje strukturalne w zreformowany system opieki 
zdrowotnej, w niskowęglowe źródła energii oraz 
w infrastrukturę fizyczną wymagają przede wszyst-
kim czasu. Reprezentują one powolną politykę, 
podczas gdy istnieje potrzeba działań szybkich34. 
Stąd potrzeba pobudzenia ogólnej konsumpcji. 
Podczas gdy wdrażanie koniecznej infrastruktury 
i transformacji zajmuje więcej czasu, innych zmian 
można dokonać o wiele szybciej, np. konwersji 
pustych sklepów w szkoły zaoczne lub prakty-
kowanego w Stanach Zjednoczonych szybkiego 
zlecania, polegającego na zapytaniu wszystkich 
instytucji publicznych (szpitali czy uniwersytetów) 
o to, czy są w posiadaniu projektów kapitałowych 
gotowych do natychmiastowej implementacji. 
W ekonomii dystrybutywnej istnieje dystrybutyw-
na inwestycja. Część z niej ma miejsce w gospodar-
stwach domowych i, tak jak ilustruje to przykład 
złomowania pojazdów, może być ona uruchomio-
na w bardzo krótkim czasie.

Ogólniej rzecz ujmując, długi okres składa się 
z wielu krótkich okresów, a okres przygotowaw-
czy można rozpoczynać natychmiast. Przykłado-
wo, ruch w kierunku elektrycznych hybrydowych 
pojazdów wymaga infrastruktury w postaci ogól-
nodostępnych gniazdek elektrycznych oraz (w 
niektórych wariantach) stacji doładowujących lub 
wymieniających baterie. San Francisco to pierwsze 
miasto, które poczyniło zaawansowane kroki w tym 
kierunku, wynajmując izraelską firmę Better Place 

34  Był to argument przedstawiony przez Clive’a Crooka z Financial Times 
kiedy Obama po raz pierwszy ogłosił swoje propozycje. Zob. jego 
artykuł [Crook, 2008]. 
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w celu budowy koniecznej infrastruktury, tzw. dru-
giej fali elektryfikacji miasta. Londyn znajduje się 
na początku realizacji podobnego projektu – chodzi 
o zainicjowanie procesu instalacji 250 punktów do-
ładowania samochodów. Program ten mógłby ulec 
znacznemu przyspieszeniu, tworząc tym samym 
nowe miejsca pracy przy zakładaniu nowoczesnych 
linii energetycznych i kreując popyt na nową gene-
rację pojazdów elektrycznych i hybrydowych.

Podobne argumenty można przedstawić za-
równo w przypadku linii energetycznych, które 
będą mogły przenosić rozmaite źródła energii, jak 
i lokalnych systemów dostarczania energii i ogrze-
wania, infrastruktury oczyszczania i kompostowa-
nia odpadów żywnościowych, szerokopasmowego 
Internetu i energii wiatrowej. Wiele z tych celów 
można osiągnąć w trakcie prowadzonej przez rząd 
w okresie 3-5 lat polityki odbudowy gospodarczej.

Przykłady zastosowań
Sposoby walki z dekoniunkturą, mające wpływ 
na konieczną strukturalną tranzycję gospodarki, 
wymieniono w tabeli 1. Te, które mogą być podjęte 
natychmiast są ulokowane w lewej kolumnie, pod-
czas gdy równolegle można rozpocząć przygotowa-
nia do osiągnięcia rezultatów średniookresowych.
Istnieją cztery rodzaje środków krótkookresowych:

 1.  Te, które wymagają mikroinwestycji domo-
wych i komercyjnych oraz mogą być osiągnięte 
w krótkim czasie (modernizacja sieci energe-
tycznych i wodociągowych, mikrogeneratory, 
podniesienie zdolności obliczeniowych).

 2.  Te, które prowadzą do zmian w produkcji w go-
spodarstwie domowym, dające lokalny efekt 
mnożnikowy (zwiększenie recyklingu kosztem 
niszczenia odpadów, promocja lokalnych syste-
mów produkcji żywności).

 3.  Te, które tworzą nowe trendy w stylu życia i wy-
magają usług wspierających, obniżają bieżące 
wydatki domowe i zmniejszają presję na usługi 
społeczne.

 4.  Te, które zachęcają do działalności społecznej 
podejmowanej w mikroskali, angażującej for-
malne i nieformalne działania oraz inwestycje 
(obiady szkolne, szkolne projekty ogrodnicze).

Natomiast, efekty średnio- i długookresowe obej-
mują:
 1.  Infrastrukturę materialną konieczną dla dystry-

butywnej ekonomii społecznej.
 2.  Społeczne i formalne warunki zachęcające do 

angażowania się w ten rodzaj ekonomii.
 3.  Nowe źródła finansowania inicjatyw lokalnych.

Wszystko to, razem wzięte, odzwierciedla ogól-
ny postulat, aby zamiast zwiększania poziomu 

Tabela 1. Sposoby walki z dekoniunkturą wpływające na strukturalną transformację gospodarki

Krótki okres Średni i długi okres

Scentralizowane
(publiczne i prywatne)

•  Ulgi podatkowe dla inwestujących 
w alternatywne źródła energii

•  Warunki „zielonej hipoteki”
•  100-procentowe ulgi podatkowe na inwestycje 

komputeryzacyjne
•  Grupowe ulgi podatkowe za opiekę 

nad małymi dziećmi

•  Infrastruktura dla pojazdów elektrycznych
•  Internet szerokopasmowy
•  Produkcja biogazu oraz infrastruktura 

kompostowa
•  Reforma czasu pracy (jak w holenderskim 

modelu Melkert)

Dystrybutywne •  Modernizacja energii mieszkalnej
•  „Milion dachów”
•  Modernizacja komercyjna 

i instytucjonalna (w tym własności 
państwowej)

•  „10 tys. okręgów i parafi i”
•  Lokalne programy produkcji żywności
•  Reparacja, odnowa i restauracja urządzeń 

(np. renowacja mebli i naprawa sprzętu AGD)
•  Upowszechnianie zdrowotnych 

i poprawiających kondycję fi zyczną programów 
trenerskich

•  Gminne i przydomowe elektrownie wiatrowe
•  Mobilność w stylu Groningen
•  Szkoły wieczorowe i zaoczne
•  Przeprojektowanie mieszkalnictwa dla osób 

starszych
•  Zielone żetony
•  Domowa opieka zdrowotna, zdrowotne węzły 

sieciowe
•  Socjalne instytucje fi nansowe (w rodzaju 

włoskich conorzi fi di lub amerykańskich 
instytucji fi nansujących rozwój społeczności 
lokalnej)

•  Lokalne trusty ziemskie
•  Aktywna infrastruktura (baseny, ścieżki 

spacerowe i rowerowe, ogródki działkowe, 
parki, sale gimnastyczne)

Źródło: opracowanie własne.
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ogólnej konsumpcji, plan ożywienia gospodar-
czego koncentrował się na inwestycjach i zmianie 
polityk publicznych, które wsparłyby nowy model 
produkcji i konsumpcji.

Istnieją instrumenty fiskalne, które można przy-
jąć natychmiast, a które ułatwiają prowadzenie tego 
rodzaju polityki, takie jak 100-procentowe odpisy 
podatkowe za korzystanie z nowych technologii 
lub inwestycje szkoleniowe, lub inne ulgi podatko-
we. Można tworzyć także mechanizmy regulacyjne 
zwiększające popyt na nowe inwestycje. Na przy-
kład, można zwiększyć popyt na modernizację do-
mów wprowadzając wymóg, polegający na tym, 
że każda nowa hipoteka jest zakładana pod warun-
kiem spełnienia określonych standardów w dziedzi-
nie oszczędności energetycznej. Należy przy tym 
koncentrować działania na kreowaniu popytu tego 
rodzaju jako instrumentu tworzenia ekologicznych 
i społecznych miejsc pracy.

Estetyzacja polityki
Przykłady w tabeli 1 są jedynie próbą pokazania 
tego, co można zawrzeć w tranzycyjnym progra-
mie ożywienia gospodarczego. Służą one również 
zaprojektowaniu dziesięciu zasad nowej estetyzacji 
polityki, dotyczącej każdej z podstawowych dzie-
dzin nowej ekonomii społecznej:
 1.  Zasada parafii jako obszaru geografii dystrybu-

tywnej. W niektórych przypadkach dystrybu-
cja ma miejsce w gospodarstwach domowych, 
w innych – w społecznościach lokalnych (małe 
elektrownie wiatrowe jak Westmill w hrabstwie 
Oxford, lokalne systemy energii w Woking, lokal-
ne sieciowe węzły ochrony zdrowia zastępujące 
450 istniejących lokalnych i rejonowych szpi-
tali w Brampton w Cumbrii). Istniejące struktu-
ry w rodzaju rad wiejskich (w Wielkiej Brytanii 
jest ich 10 tys.) lub nowe w Miastach Tranzycji, 
mogą służyć jako ośrodki inicjatyw na rzecz pro-
jektów inwestycyjnych w służbie zdrowia lub 
zmniejszających zużycie węgla, na rzecz społecz-
nego mapowania potrzeb, wykorzystania grun-
tów i zwiększenia potencjału lokalnego (intere-
sujący model projektu społecznego mapowania 
potrzeb powstał w hinduskim stanie Kerala)35.

 2.  Zasada Grameen. Bank Grameen prowadził polity-
kę niewielkich pożyczek udzielanych najbiedniej-

35  W celu pełnego opisu tej pracy zob. [Design Council, 2006]. 

szym (początkowo kobietom z obszarów wiej-
skich, a później 100 tys. żebraków w miastach), 
które wzrastały wraz ze wzrostem wiarygodno-
ści pożyczkobiorców. Efektywnym zabezpiecze-
niem długu pożyczkobiorców stała się wspólna 
wiarygodność pożyczkodawcy i pożyczkobior-
cy, będących na równych prawach udziałow-
cami banku. Podobne podejście można wypró-
bować w politykach publicznych, przyznając 
niewielkie pożyczki lub granty samorządom 
lokalnym, oceniając wspólnie ich potrzeby. Na-
stępnie można zwiększać kwoty przyznanych 
funduszy w oparciu o osiągnięte rezultaty.

 3.  Zasada Park Wood. W realizacji polityk publicz-
nych niezwykle trudno jest dotrzeć do działają-
cych na niewielką skalę samoorganizujących się 
grup usytuowanych pomiędzy gospodarstwem 
domowym a większą zbiorowością formalną. Ta-
kie samoorganizujące się grupy to kluczowe ele-
menty ekonomii społecznej. Istnieją one w róż-
nych formach – np. cierpiący na astmę regularnie 
spotykają się na wspólnych sesjach ze swoim le-
karzem, lokalne grupy dyskusyjne na Uniwersyte-
cie Otwartym debatują online na danym forum. 
Istnieją możliwości zachęty dla tworzenia takich 
grup. Przykładowo, ulgi podatkowe za opiekę 
nad małymi dziećmi mogą być zwiększone dla 
deklarujących chęć korzystania ze zbiorowej 
opieki (jako bodziec do nieformalnego dostar-
czania tej usługi). Zachętę do modernizacji do-
mów można zwiększyć dla grup, które uzgodniły 
wspólny program działania (i w efekcie obniżyły 
się koszty utrzymania). Eksperyment tego typu 
miał miejsce w Park Wood, a jego autorem był sa-
morząd Maidstone, który zapewnił dostarczanie 
usług publicznych samoorganizującym się w ten 
sposób grupom mieszkańców36.

 4.  Zasada wieży kościelnej. Sukces „Comic Relief” 
(brytyjskiego odpowiednika Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy – przyp. tłum.) obrazuje 

36  Tam gdze nie istnieją parafi e (szczególnie w dużych miastach) okręgi 
wyborcze wydają się być jednostką najbardziej odpowiednią (w Wiel-
kiej Brytanii istnieje ponad 10600 okręgów wyborczych). Mogą to być 
również jednostki organizacyjne obszarów objętych New Deal for Com-
munity. Każde posiada jakąś formę rozliczalności lokalnej. Natychmia-
stowy efekt ekonomiczny może być osiągnięty poprzez zaoferowanie 
niewielkich pożyczek (powiedzmy 5000 funtów) parafi om lub okręgom 
wyborczym na inwestycje w 90-dniowy program zmniejszający zuży-
cie węgla (tak jak w Programie Miast Tranzycji akcja sadzenia drzew lub 
lokalnej produkcji żywności), z drugą transzą pożyczki przekazaną tym, 
którzy pomyślnie ukończą projekt (zgodnie z zasadą Grameen).
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znaczenie ambitnych projektów zbiorowych (po-
dzielonych na niezliczone pakiety działań zjed-
noczonych wokół danego celu). Stąd też szkoły, 
sklepy i urzędy – każdy podmiot na swój sposób 
– realizowały zasadę „rozbawić za pieniądze” 
i wspólnie z indywidualnymi darczyńcami oraz 
przy wsparciu mediów w marcu 2009 r. zebrano 
na rzecz „Comic Relief” 80 mln funtów. Podobnie 
jak zbieranie pieniędzy na naprawę wieży koś-
cielnej, organizacja takich wspólnych przedsię-
wzięć jest sama w sobie kreatywną sztuką.

Ideę dnia bez samochodu wprowadzono 
w wielu miastach kanadyjskich. Równoczesne 
wyłączanie światła pogrążyło w ciemności wiele 
miast i miało charakter międzynarodowy. Bur-
mistrz Bogoty zaproponował kobietom „noc poza 
domem”, podczas gdy w tym czasie mężczyzn za-
chęcano do pozostania w domu i podjęcia obo-
wiązków domowych. Przeprowadzone ostatnio 
badanie ujawniło chęć uczestnictwa w kampanii 
„milion dachów” na rzecz instalacji dachowego 
ogrzewania solarnego lub jego odpowiednika 
w innym miejscu (np. ogrzewania geotermiczne-
go lub mikro CHP), jeżeli uczynią tak pozostali37. 
Takie kampanie mogą odbywać się na poziomie 
gminy, społeczności lokalnej, w miejscu pracy 
lub w szkole, wykorzystując wspólny system po-
miaru i centralne zasoby doradztwa i informacji.

 5.  Zasada wsparcia. Rola tutora, trenera lub do-
radcy personalnego jest podstawą nowej eko-
nomii, tak jak jest nią wsparcie wolontariatu. 
Obserwujemy znaczący wzrost liczby trenerów 
medycznych, np. w Niemczech. W Wielkiej Bry-
tanii coaching medyczny rozwinął się bardzo 
szybko w gospodarce rynkowej (i w prywatnym 
systemie ubezpieczeń zdrowotnych w rodzaju 
BUPA), nieco wolniej dzieje się tak w państwo-
wym systemie ochrony zdrowia (niektóre trusty 
lekarskie pierwszego kontaktu, takie jak West 
Essex, wspierają niewielkie grupy coachów me-
dycznych). Zawód ten będzie kluczową profesją 
w przyszłej ekonomii ochrony zdrowia (tak jak 
w usługach ochrony środowiska i w sektorach 
tradycyjnie związanych z pomocą, np. w kształ-
ceniu ustawicznym i opiece domowej).

37  Badanie przeprowadzono w Wielkiej Brytanii w 2006 r. W Kalifornii gu-
bernator A. Schwarzenegger podpisał ustawę o milionie dachów wy-
posażonych w panele solarne do 2018 r. Zob. http://gov.ca.gov/index.
php?/ press-release/3588/

 6.  Zasada zero odpadów. Zmniejszenie zużycia 
energii i jej nieodnawialnych źródeł zakłada 
m.in. redukcję odpadów – zarówno w procesie 
produkcji, konsumpcji, użytkowania i pozbywa-
nia się produktów, jak i w wykorzystaniu ziemi. 
Recykling i powtórne wykorzystanie to tylko 
jeden segment modelu przemysłu dążącego 
do przedłużenia życia produktu, obniżającego 
koszty napraw poprzez jego modułową budo-
wę, renowację produktów starych, demontaż 
i wykorzystanie części składowych, powtórną 
rafinację ropy naftowej, bieżnikowanie opon 
samochodowych, zasadę leasingu38. Powyższe 
koncepcje mogą mieć zastosowanie w wielu 
obszarach ekonomii społecznej – począwszy 
od zarządzania gospodarką odpadami, utrzy-
mania budynków użyteczności publicznej, po-
nownego wykorzystania wyposażenia szpitali, 
użytkowania konsumpcyjnych środków trwa-
łych, po analizę procesu dostarczania usług 
w celu eliminacji zadań niekoniecznych (to 
aspekt japońskich technik industrialnych)39.

 7.  Zasada intensywności. Intensywne wykorzy-
stanie przestrzeni miejskiej to zasada leżąca 
u podstaw koncepcji „miasta kompaktowego” 
i wiele mówi nam o współczesnej polityce ur-
banistycznej [Rogers, 1998]. Zakłada ona wy-
korzystanie terenów poprzemysłowych (tzw. 
brownfields), renowację istniejących budynków, 
wykorzystanie nieużytkowanej przestrzeni – za-
równo publicznej, jak i prywatnej – oraz wielo-
krotne użycie istniejącej przestrzeni (poprzez 
zarządzanie ruchem ulicznym, solary na da-
chach, czy też miejskie rolnictwo, jak w Seattle 
i Toronto, lub wykorzystanie budynków szkol-
nych w czasie pozalekcyjnym i w okresie waka-
cji). W Wielkiej Brytanii istnieje już Agencja Pu-
stostanów – niezależna fundacja charytatywna 
dążąca do zmniejszenia liczby 780 tys. pusto-
stanów, oraz szybko narastający ruch „partyzan-
tów ogrodników” obsadzających roślinnością 

38  Mieszczący się w Zurychu Instytut Życia Produktu, wraz z jego dyrekto-
rem Walterem Stahelem, stanowią przykład koncepcyjnych i praktycz-
nych pionierów tego nowego podejścia do problematyki produkcji. 
Zob. [Stahel, 2006]. 

39  O usługach wspólnych zob. [Jegou, Manzini, 2008]. Jest to obszar gwał-
townej ekspansji. Na przykład wzrasta liczba klubów samochodowych, 
każdy z nich zastępuje 4-10 samochodów, w zależności od miasta. 
W Wielkiej Brytanii na początku 2008 r. istniało 48 klubów samochodo-
wych w 41 miastach, liczących 36 tys. członków.
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nasypy kolejowe. Można wymienić także akcje 
w rodzaju zwiększania powierzchni ogródków 
działkowych i wynajmowania przestrzeni ogro-
dowej w celu produkcji żywności40.

 8.  Zasada własności społecznej. Teoretycy prawa 
często orędują na rzecz zróżnicowania koncep-
cji własności, od prywatnej do publicznej. Argu-
mentują, że osoby posiadające daną własność, 
mają także określone zobowiązania społeczne 
i są do pewnego stopnia odpowiedzialne za spra-
wy i wydarzenia publiczne. Te aspekty powinny 
odzwierciedlać warunki posiadania własności41. 
Nieużywana lub opuszczona ziemia powinna być 
wykorzystana w celu społecznym lub publicz-
nym, na wzór modelu Coin Street na południo-
wym brzegu Tamizy. Nieużywana przestrzeń mo-
głaby być wydzierżawiona grupom oferującym 
jej wykorzystanie na rzecz wspólnego dobra. 
Na obszarach poddanych procesowi regenera-
cji gminne trusty ziemskie, w które społeczności 
lokalne zainwestowały czas i pieniądze, powinny 
gwarantować, że wzrost wartości danej własno-
ści w części wróci do tej społeczności.

 9.  Zasada Worgl. Worgl to austriackie miasto, które 
w szczycie Wielkiego Kryzysu lat 30. XX w. stwo-
rzyło programy zatrudnienia opłacane w walu-
cie miejskiej, którą samorząd lokalny zgodził się 
akceptować jako środek płatniczy wynagrodzeń 
i podatków lokalnych. Rezultatem był znaczący 
wzrost gospodarczej aktywności miasta, a po en-
tuzjastycznej reakcji znamienitego monetarysty 
Irvinga Fishera rozwiązanie powielono w wielu 
miastach Austrii42. W celu promocji formalnej 
i nieformalnej gospodarki można wykorzystać 
możliwość drukowania lub bicia takich niby-
pieniędzy (np. Zielone żetony), którymi można 
płacić wolontariuszom w projektach. Znacząco 
rozszerzyłoby to projekty w rodzaju Time Banks 
lub LETS funkcjonujące już w ramach gospodar-
ki nieformalnej.

40  Jest także kwitnący Landshare utworzony przez kucharza Hugha Fe-
arnleya Whittingstalla, co zainspirowało National Trust do utworzenia 
1000 ogródków działkowych na swoim terenie. Obecnie w Wielkiej 
Brytanii istnieje 59 miejskich farm i tysiąc wspólnot działkowiczów.

41  Jednym z głównych myślicieli mających swój wkład w redefi nicję praw 
własności jest Roberto Mangabeira Unger, były minister planowania 
długookresowego w Brazylii, np. zob. [Unger, 1998]. 

42  Zob. raport w: [The Week, 1933; przedruk w Hugh Gaitskell’s chapter 
four Monetary Heretics, w: Cole, G.D.H. 1933, s. 399-401. O raporcie 
na temat obecnych walut lokalnych w USA – wiele z nich kreowanych 
przez lokalny biznes, zob. [Leonard , 2009]. 

 10.  Zasada OurSpace. Jedną z kluczowych cech 
nowego systemu jest to, że agregacja róż-
nych elementów mikro składa się na makro, 
nie tylko w konsumpcji, jak miało to miejsce 
w erze masowej produkcji, ale także w ramach 
samej produkcji. Pytanie brzmi: jak są one 
ze sobą powiązane? W przypadku obiektów 
fizycznych chodzi o instalacje – linii energe-
tycznych, szerkopasmowego Internetu i jego 
serwerów centralnych oraz sieci transporto-
wych. Jednak jak w świecie społecznym wielu 
może wchodzić w interakcje i uczyć się od in-
nych, a także koordynować swoje działania na 
rzecz wspólnego celu? Odpowiedzią są plat-
formy internetowe, stające się obecnie nową 
infrastrukturą społeczną – wiejskie targowiska 
wirtualnej ekonomii. Było to w 2003 r., gdy w 
Dolinie Krzemowej zauważono, że ekonomicz-
na logika gospodarowania informacją oznacza 
przesunięcie akcentu z treści lub zawartości 
do platformy – tak, aby sam użytkownik wy-
pełniał ją treścią, przy większej lub mniejszej 
roli moderatora. Społeczne miejsca sieciowe 
są wczesnym prototypem takich platform, 
które obecnie mnożą się niemal w każdym ob-
szarze, stymulowanym zarówno komercyjnie 
(MySpace, Facebook), jak i społecznie (Uniwer-
sytet Otwarty). Jest to samo w sobie rewolucją 
postindustrialną i głęboko przeobraziło krajo-
braz ekonomii społecznej.

Perspektywy rozwoju
Wiele przykładów zamieszczonych w tabeli 1 
odnosi się do zagadnień ochrony środowiska. 
Dzieje się tak dlatego, że imperatyw ochrony śro-
dowiska naturalnego spowodował największą re-
orientację gospodarczą we wczesnej fazie okresu 
przemieszczenia. Obecnie panuje ogólna zgoda 
co do problemu podnoszonego przez czterdzieści 
lat działalności ruchów na rzecz ochrony środowi-
ska. Jest to odzwierciedlone w kierunkach polityk 
publicznych, w rozprzestrzeniających się ruchach 
obywatelskich w rodzaju Transition Towns, prob-
lem ten porusza coraz więcej korporacji. To czego 
brakuje w polityce Wielkiej Brytanii, to ambitnego 
podejścia przyspieszającego proces transformacji. 
Dziedzictwo poprzedniego porządku industrial-
nego oznacza, że Wielka Brytania stała się regre-
sywną siłą rozwoju polityki ochrony środowiska 

Ekonomia Spoleczna srodki.indd   117Ekonomia Spoleczna srodki.indd   117 2010-12-17   12:44:542010-12-17   12:44:54



118

ROBIN MURRAY: NIEBEZPIECZEŃSTWO I SZANSA. KRYZYS A NOWA EKONOMIA SPOŁECZNA NR 1 / 2010 (1)

Unii Europejskiej, skoncentrowaną na niskokosz-
towych działaniach dostosowawczych do unij-
nych dyrektyw zamiast na używaniu zasady „kija 
i marchewki”, aby szokowo doprowadzić do zmian 
w produkcji przemysłowej (tak jak ma to miejsce 
w gospodarce rynkowej). Istnieje także realne 
niebezpieczeństwo, że w celu dostosowania się 
do dyrektyw Unii Europejskiej, polityka Wielkiej 
Brytanii ponownie wzmocni stare struktury indu-
strialne zamiast inwestować w nowe dziedziny 
gospodarki. Prowadzenie takiej polityki fawory-
zuje duże elektrownie, scentralizowany system 
utylizacji odpadów, duże nadbrzeżne elektrownie 
wiatrowe, a nie koncentruje się na tworzeniu wa-
runków dla wzrostu systemów dystrybutywnych, 
jak ma to miejsce w wielu niemieckich landach.

Podczas gdy pierwotną przesłanką innowa-
cji w obszarze ochrony środowiska była presja 
związana ze zmianami klimatycznymi, w usługach 
społecznych jest nią najprawdopodobniej kryzys 
finansów publicznych, w obliczu zwiększających 
się i zmieniających się potrzeb społecznych. Byli-
śmy już świadkami bezprecedensowego okresu 
innowacji w usługach medycznych, szkolnictwie 
i opiece społecznej. Jednak, jak wykazano powyżej, 
bardziej dotyczyły one przesunięć granic własności 
i kanałów dostarczania niż transformacji samych 
usług. Od tej zasady istnieje wiele wyjątków, ale po-
nieważ większość usług jest finansowana ze środ-
ków publicznych eksperymentowanie w tym ob-
szarze jest bardzo ograniczone. Wydaje się jednak, 
że w ciągu kolejnej dekady możliwości stworzone 
przez nowe metody organizacji dystrybutywnej 
potencjalnie mogą doprowadzić do dużych zmian 
w tych sektorach, w tym z ekonomią społeczną 
– wraz ze zreformowanym sektorem publicznym 
– odgrywającą w nich kluczową rolę.

Wnioski
Sukces w upowszechnieniu wyłaniającego się para-
dygmatu techno-ekonomicznego nie zależy oczy-
wiście wyłącznie od ekonomii społecznej. Istnieje 
wiele obszarów gospodarki wolnorynkowej, gdzie 
nowe systemy muszą się dopiero zakorzenić – te 
dojrzałe przemysły minionej epoki, to wspomniane 
już branże: samochodowa, duże przedsiębiorstwa 
energetyczne, producenci chemikaliów, przetwór-
nie masowej żywności. Twierdzę jednak, że w ko-
lejnej fazie tej długofalowej zmiany, państwo i cała 

reszta ekonomii społecznej będą musiały odgrywać 
kluczową rolę, jeśli mamy znaleźć rozwiązanie trud-
nych do uchwycenia problemów, na które do tej 
pory niemal wszyscy byli niewrażliwi.

Aby wypełnić tę rolę – przejść od funkcji po-
mocniczej do roli głównego aktora w kolejnej fali 
innowacji – wszystkie elementy ekonomii społecz-
nej muszą ulec transformacji zarówno w aspekcie 
wewnętrznym, jak i w ich relacjach ze zdolnościami 
ludzkimi i postępem technologicznym.

Lekcja Schumpetera i Perez polega na tym, 
że masowej innowacji instytucjonalnej towarzyszy 
zmiana kierunku, który następuje po kryzysie go-
spodarczym. W chwili obecnej w Wielkiej Brytanii 
brakuje instytucji będących w stanie odpowiednio 
wspierać różne etapy innowacji społecznych, wspo-
mnijmy chociażby innowacje systemowe. W sek-
torze publicznym istnieje pilna potrzeba wdroże-
nia określonych rekonfiguracji instytucjonalnych 
– w niektórych departamentach lub w agencjach 
w rodzaju Krajowej Służby Zdrowia (NHS). Niektóre 
muszą pozostać częścią sektora publicznego, choć 
powinny mieć prawo podejmowania ryzyka (doty-
czy to organizacji działających na rzecz innowacji 
społecznych w rodzaju NESTA). Niektóre powinny 
być z niego stopniowo usuwane, na przykład Wielki 
Fundusz Loteryjny. A niektóre z zadań wspierają-
cych powinny przejąć całkowicie niezależne orga-
nizacje w rodzaju trustów i fundacji.

Poza tymi organizacjami widzimy instytucjonal-
ną pustkę. Istnieje garstka pośredników łączących 
obiecujące pomysły z ich praktycznym wykorzysta-
niem w obszarze społecznym, lecz jest to nieporów-
nywalne z tym, co funkcjonuje w obszarze ekonomii 
głównego nurtu. Instytucje dążące do globalnego 
uczenia się (takie jak Społeczna Innowacja Wymia-
ny – Social Innovation Exchange) trwają, dysponując 
bardzo skromnymi środkami. Ponad wszystko, po-
trzebne są instytucje, które obudują liczne, niewiel-
kie firmy społeczne, aby zaczęły one odnosić korzy-
ści z bycia elementem większego systemu.

Należy także dostosować formy wsparcia. Rządy 
i fundacje przywykły do finansowania specyficznych 
projektów, programów i organizacji. Jednak naj-
bardziej ekscytującą innowacją są platformy. Moż-
na do nich zaliczyć sąsiedzkie media internetowe, 
modele finansowania w rodzaju InControl lub mo-
derowane platformy medyczne w rodzaju health-
talkonline.org.
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W końcu, istnieje potrzeba intensywnej pra-
cy nad zdolnościami i umiejętnościami kreowania 
innowacji społecznych. Punktem wyjścia niech 
będzie większa świadomość o setkach sposobów 
już wykorzystywanych w trakcie generowania in-
nowacji społecznych. Praktycy ekonomii społecznej 
wiedzą o nich mniej niż ich partnerzy w biznesie, 
medycynie lub nauce, którzy wydają się być bar-
dziej zaznajomieni z metodami, rezultatami oraz 
z mocnymi i słabymi stronami w obszarach swojej 
pracy. Obecny projekt mapowania metod, realizo-
wany przez Young Foundation, ma być znaczącym 
krokiem naprzód i pozwolić uczestnikom jednego 
obszaru ekonomii społecznej uczyć się metod wy-
korzystywanych w innych.

Zadanie to jest bardzo pilne. Sektor publicz-
ny i branże od niego zależne muszą przygoto-
wać się na ostre ograniczenie wydatków środków 
publicznych – nawet jeśli będzie ono następować 
po wcześniejszej zapowiedzi, pozwalającej gospo-
darce wolnorynkowej na nieprzerwaną odbudo-

wę. Istnieje poważne ryzyko, że takie ograniczenie 
wydatków zepchnie na boczny tor kreatywność 
oraz innowacje. Administracja publiczna ulegnie 
pokusie przyjęcia taktyki „odcinania salami”. Jed-
nak, bardziej niż kiedykolwiek, agendy publiczne 
będą potrzebowały radykalnych innowacji, które 
spowodują poprawę ich wyników przy zasobach 
zmniejszonych o około 10-20%. Wymaga to natych-
miastowego zaangażowania się w programowanie 
nowych modeli „inwestowania dla oszczędzania”.

Wyzwania opisane w tym artykule nie są uni-
katowe i występują nie tylko w Wielkiej Brytanii. 
Jednak brytyjska ekonomia społeczna musi zde-
cydowanie i odważnie zareagować na te wyzwa-
nia. Imperatywem jest to, że nadszedł najbardziej 
odpowiedni moment na taką odpowiedź, nie tylko 
w celu zwalczenia recesji, ale, w tym konkretnym 
momencie tranzycji i w duchu tego, co mówi Perez, 
aby mocno zaangażować się w kształtowanie histo-
rii społecznej i gospodarczej kolejnych dwóch lub 
trzech dekad. 
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Danger and Opportunity: Crisis and the new social economy

Abstract: The early years of the 21st century are witnessing the emergence of a new kind of economy that has profound im-
plications for the future of public services as well as for the daily life of citizens. This emerging economy can be seen 
in many fi elds, including the environment, care, education, welfare, food and energy. It combines some old elements 
and many new ones. In this essay, Robin Murray describes this as a ‘social economy’ because it melds features which 
are very diff erent from economies based on the production and consumptions of commodities. This essay forms the 
basis for a series of publications that explore this new economy in more detail. The ‘Social Innovator Series’ is the result 
of a major collaboration between NESTA and the Young Foundation that presents a rich account of examples, methods 
and tools for social innovation.
Key words: new social economy, crisis, social innovations, production, consumption.
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