
Watykan promuje Kapitalizm Inkluzywny. Co to takiego? 
 

Odpowiedź15.3.21 

 

 W moim najgłębszym odczuciu obecny super liberalny kapitalizm to system niespójny, irracjonalny, 

katastrofalny pod względem ludzkim, politycznym, społecznym, gospodarczym, a w najbardziej kluczowej 

mierze, pod względem finansowym. 

 

W moim rozumieniu Kapitalizm Inkluzywny to projekt reformy obecnego super neoliberalnego kapitalizmu 

pod przykrywką modnego obecnie prosocjalistycznego ustroju. Odbieram to jako projekt dla zachowania po 

nową formą obecnej i coraz większej kontroli wszelkiego bogactwa  i władzy. 

 

Naprzód w obecnym systemie  chciałbym wyróżnić trzy błędy ustrojowe jako najbardziej istotne:  

1. Nieuprawnione utożsamienie ekonomii realnej z finansową; zysków realnych z finansowymi1 2 

2. Sprywatyzowanie pieniądza. Uważam, że istotnie powinniśmy  go traktować jako powiernicze dobro 

społecznej więzi zaufania; nie zaś jako absolutną własność prywatną. 

3. Ograniczenie rozważań problemu modeli społeczno-gospodarczych do 'Państwa opiekuńczego' i do  

'Państwa  liberalnego'.  

Moim zdaniem przyszłość należy do 'Państwa umożliwiającego' (Enabling State) . 

Przez państwo umożliwiające rozumiem taki system państwowy, który zamiast wykrywać przede wszystkim 

niedostatki obywateli i przyznawać im biurokratycznie zasiłki, jakby jakieś protezy, raczej stwarza 

przestrzeń polityczną i finansową, dla swobodnego rozwoju obecnego potencjału osobistego i społecznych 

inicjatyw. Uważam, że za wzór określenia takiego systemu może służyć sformułowanie Zasady 

pomocniczości podane przez pp. Piusa XI w jego encyklice 'Quadragesimo Anno' 3  

Natomiast za centralny czynnik radykalnej przemiany naszego Świata uważam upowszechnianie się działań, 

którymi  pokieruje rozumienie: 4 Widzimy jasno?... czy nadal: „wiódł ślepy kulawego”? Jeszcze umysł 

hoduje bożki egoizmu, bogactwa, władzy... Jakaś kropla przepełni miarę... Bożki nas zmiażdżą …? Bożki 

powstały, bo błędnie uznaliśmy naszą r ó ż n o r o d n o ś ć za absolutną o d d z i e l n o ś ć. Bo błędnie 

uznaliśmy godność naszej j e d y n o ś c i za godność naszej zupełnej o s o b n o ś c i. Bo błędnie uznaliśmy 

naszą wrażliwość ego-obronną za klucz do prawdziwej siły, zaś bez-obronną wrażliwość – za słabość godną 

pogardy Bo wciąż kalkulujemy jak wygrać z tymi, od których się radykalnie, sztucznie oddzieliliśmy: Ty – 

czarne, ja – białe. Jesteśmy wrogami. Bo 'miałem' , 'mam' i 'będę miał' przesłania j e s t e m.  

Mogą się bożki w naszym sercu rozsypać jak jesienne liście. 

Szersze omówienie tego centralnego czynnika znajduje się w eseju  O Obywatelski Kapitalizm Integralny5  

w części dotyczącej fundamentu przemiany. 

 

                                                 
1 Bogactwo – rzeczywistość i znaki 

http://szczesnygorski.pl/ekonomicznepanstwo-opiekuncze/bogactwo-rzeczywistosc-i-znaki/   

2 Grecy mieli drugie słowo na określenie zupełnie innej „ekonomii”. Termin „chrematystyka” był używany do 

opisania ekonomii politycznej motywowanej chęcią wzbogacenia się kosztem innych. [...] Nauczyciele ekonomii  

w światowych szkołach, uczelniach i uniwersytetach są dziś przekonani, że badanie ekonomii finansowej 

(chrematystyka) to to samo, co badanie zarządzania realnymi zasobami dostępnymi dla społeczności ludzkich.  

Frances Hutchinson, Down to Earth. KRP Ltd, Silsden UK, 2020 s.2. www.douglassocialcredit.com , 

f.g.huthinson@btinternet.com. (Tłum.  Google i Szczęsny Zygmunt Górski) 

3 Pius Xi. Encyklika Quadragesimo Anno, szczególnie punkty 79 i 80 

http://www.mop.pl/doc/html/encykliki/Quadragesimo%20anno.htm  

4 Ten kryzys – te finanse. Jesienny wywiad ze sobą 

http://szczesnygorski.pl/wp-content/uploads/2020/04/Ten-kryzys.-Te-finanse-Jesienny-wywiad-ze-sob%C4%85-

16.6.18.pdf  

5 O Obywatelski kapitalizm integralny  

http://szczesnygorski.pl/wp-content/uploads/2020/11/O-Obywatelski-Kapitalizm-integralnyPiM-6.3.19.pdf  
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