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Złożoność problemu 

 

Przełom cywilizacyjny. Poprzemysłowa gospodarka 
nietrwałości  

Globalizacja 

Naruszona  równowaga  

Dysfunkcje nadzoru właścicielskiego 

Dysfunkcje  prawa i wyceny 

Niedorozwojem instytucjonalnej infrastruktury wyceny 

Dysfunkcje informacyjne 

Rachunkowość defraudacyjna 

Marginalizacja systemów wczesnego ostrzegania  

Marginalizacja analiz prognostycznych 
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Rachunek przepływów  

pieniężnych 

Rachunek zysków i strat 

Zestawienie zmian  

w kapitale    własnym 

Bilans 
Informacja dodatkowa 

Polityka rachunkowości 

Prawo bilansowe Prawo podatkowe 
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Przedsiębiorstwa  w Polsce :  

Szanse i zagrożenia 

Szanse 

 
 „Gospodarka na dorobku 

Bogacenie się kraju i ludzi 

 Duży  popyt wewnętrzny  

  Nomadyzm  i rosnąca 
mobilność społeczna  

 Globalizacyjne dostosowania  
społeczne i prawne 

 Zmiany modelu życia, rodziny 

 Inwestycje infrastrukturalne 

 Nowe  produkty i  usługi  

 Geograficzne położenie  Polski 

 Wzorce kulturowe 

 Warunki  klimatyczno-
przyrodnicze 

 

 

 

 

Zagrożenia 

1. Makroekonomiczna niestabilność  
globalna niepewność, nieciągłość 

2. Zanik kultury myślenia strategicznego, 
brak podejścia prognostycznego 

3. Erozja, nieprzejrzystość,      
niestabilność  prawa (w tym 
podatkowego i bilansowego oraz prawa 
konkurencji) 

4. Dysfunkcje administracji  publicznej  
i sądownictwa  

5. Dysfunkcje  edukacyjne  

6. Dysfunkcje wyceny wartości  

7. Bariery mobilności społecznej  
,zagrożenia demograficzne  

8. Dochodowe  przepaści 

9. Niedorozwój infrastruktury rynku 

10. Niestabilność polityczna (syndrom cyklu 
wyborczego) 
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Bankructwa  i upadłości:  

wyniki badań (SGH KNOP) 

Prawo upadłościowe i naprawcze w obecnym kształcie:  

 nie gwarantuje przejrzystości i sprawności procedur 
upadłościowych;  

 nie spełnia prawidłowo funkcji oczyszczania rynku  
z jednostek niewypłacalnych; 

 nie przeciwdziała w należytym stopniu upadłościom 
„reżyserowanym”, tj. ukierunkowanym na korzyści 
wąskiej grupy interesariuszy – z umyślnym naruszeniem 
interesów wierzycieli; 

 nie sprzyja identyfikacja upadłości „reżyserowanych”; 

 sprawia, że w praktyce wbrew założeniom postępowania 
upadłościowego aspekty upadłościowe dominują zaś 
aspekty naprawcze są marginalizowane  

 marginalizowane szanse na „drugą szansę” 

 meandry rachunkowości i statystyki oraz wyceny  
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BANKRUCTWA - KRYZYS GLOBALNY 

TYPOWY KRYZYS CYKLICZNY CZY  KRYZYS  

SYSTEMU? 

   

„Kapitalizm, w  którym nie zdarzają się bankructwa jest jak  chrześcijaństwo 
bez piekła” (?) 

Bankructwa-sekator  reformatorów (?) 

Czy  kryzys globalny(?)  był/jest  typowym kryzysem   cyklicznym, czy też 
jest kryzysem systemowym, mającym głębsze podłoże,  
w  dokonującym się przełomie cywilizacyjnym ? 

Czy i w jakim stopniu kryzys globalny rzutować będzie na zmiany modelu 
ustroju gospodarczego w krajach najsilniej dotkniętych  kryzysem. 
Jeśli tak  to  jakie będą główne trendy przemian?. 

Czy zasadne są opinie, że w  programach  antykryzysowych leczy się 
objawy, a nie  eliminuje  przyczyn choroby  i stosuje „ zaledwie 
aspirynę  mimo, że nastąpił   zawał – co pobudza niebezpieczeństwo 
pokusy nadużycia (moral hazard)  
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ZŁE LECZENIE (?) 

Czy zasadne są opinie, że w  programach  antykryzysowych   
leczy się objawy, a nie  eliminuje  przyczyn choroby   
i stosuje „ zaledwie aspirynę  mimo, że nastąpił   
zawał? oraz pobudza niebezpieczeństwo pokusy 
nadużycia (moral hazard)  

 Czy  grozi  światu kolejna recesja - jako następstwo  
lawinowego wzrostu zadłużenia publicznego 
najbogatszych krajów Zachodu,  a także Polski.   
Czy nieunikniona jest w związku z tym silna fala 
inflacji?  
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RYZYKO 

J. Attali (2009) 

 „Zachod  - 10 lat przed totalnym bankructwem?)  

 

  Jakie / reformy  i w jakiej skali (lokalnej, globalnej) 
powinny być wprowadzone? 

 

Jak  w reformowaniu   zapewnić umiar i równowagę, tj.  nie 
dopuścić do  wyniszczającego biznes  balastu 
przeregulowania a zarazem nie dopuścić do  
bezrefleksyjnego dogmatyzmu  i dyktatu rynkowego?  

 



Warszawa, 29.11.2011 

JAKĄ ROLĘ ODGRYWA TEORIA EKONOMII?  

 

Czy ma racje  Stiglitz   (vide „Freefall”) oceniając, że 

 

 

  ekonomiści byli tak „zaślepieni przez swoją wiarę w wolne rynki, że nie 
byli w stanie dostrzec stwarzanych przez nie problemów. Ekonomia 
przemieniła się, bardziej niż chcieliby sądzić ekonomiści, z dyscypliny 
naukowej – w najbardziej entuzjastyczną cheerleaderkę 
wolnorynkowego kapitalizmu. Jeśli Stanom Zjednoczonym ma udać się 
reforma gospodarki, na początek muszą być może zreformować 
ekonomię”.   

 

Czy i jaki związek   mają  zjawiska kryzysowe z   neoliberalnym nurtem  
w ekonomii.  (G. Kołodko mówi o niechlubnej spuściźnie 
neoliberalizmu:  Upadający neoliberalizm i jego marna spuścizna 
(czyli dlaczego szkodliwa koncepcja na czas jakiś zawojowała pół 
świata Jak przeciwdziałać   takim zjawiskom .Czy neoliberalizm to  
niejasna zbitka pojęciowa? 
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JAKIE NARZĘDZIA  NAPRAWCZE ? 

Czy i jak  można  wyeliminować syndrom „za duży,  czy 
zbyt powiązany żeby upaść” ?  (np. niezbędne  zmiany 
regulacji w prawie upadłościowym, zwłaszcza  dot. 
upadłości transgranicznych) 

 

Jakie znacznie ma  -  ukierunkowana na  obniżenie kosztów 
upadłości dużych instytucji finansowych  - propozycja  
wprowadzenie narzędzia specjalnego  tj.  „testamentu 
życia”( using a Living Will to avoid  bankruptcy)? 
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Dysfunkcje gospodarki  

i funkcjonowania przedsiębiorstw 

w kontekście globalnego kryzysu gospodarczego 
 

 

Jak godzić przeciwstawne trendy? 

Trwałość  vs globalizujący się, „wędrujący” świat 
„gospodarki nietrwałości” 

Syndrom nieciągłości 

 Wyprzedzające identyfikowanie trendów gospodarczych 
jako warunek ograniczenia dysfunkcji w gospodarce (?) 

Czarne vs. białe  łabędzie– czy kryzys może być 
przewidywalny ? 
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Nouriel Roubini 

„Nowa epoka wymaga nowego myślenia. Dlatego też powinniśmy 
całkowicie odrzucić zdyskredytowaną ideę o naturalnej stabilności, 
efektywności i odporności nieregulowanych rynków i przyznać 
kryzysom należne im miejsce w ekonomii oraz systemie 
finansowym.  

 

Szkoda, że wielu skądinąd inteligentnych ludzi wciąż jest 
przekonanych, iż ostatni krach był zdarzeniem nie do przewidzenia, 
którego nic nie zapowiadało. 

  

Nikt by się tego nie spodziewał – twierdzą – i nikt nie zobaczy czegoś 
podobnego w przyszłości, przynajmniej w ciągu naszego życia.  

 

Możemy oczywiście czekać, aż następna finansowa klęska zada 
ostateczny cios temu niewzruszonemu samozadowoleniu. Ale 
możemy też przyjąć do wiadomości nową ekonomię: ekonomię 
kryzysu”  
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Ekonomia kryzysu 

 

Kryzysy – gwałtowne załamania gospodarcze następujące 
po okresie niepohamowanego boomu. Są starsze od 
kapitalizmu, ale łączy je z nim szczególny związek.  

Są wpisane w genotyp kapitalizmu. Te same cechy, które 
decydują o żywotności kapitalizmu – jego zdolności do 
innowacyjności i odporność na ryzyko – tworzą 
środowisko sprzyjające powstawaniu baniek 
spekulacyjnych i kredytowych, a co za tym idzie, 
przygotowujące grunt dla katastrofalnych krachów, 
których negatywne skutki odczuwane są przez długi czas  
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Roubini i Mihm 

Kryzysy są przewidywalne, albowiem przebiegają według 

łatwo przewidywalnych schematów. 

 Kryzysy nie są ani anomaliami, jak pragnie je przedstawiać 

współczesna ekonomia, ani też rzadkimi „czarnymi 

łabędziami”, którymi uczynili je inni komentatorzy.  

To raczej zjawiska pospolite, stosunkowo łatwo 

przewidywalne i dające się zrozumieć. Nazywamy je 

białymi łabędziami.  
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Kryzysy - huragany 

w pewnym  stopniu są przewidywalne, ale charakteryzuje je 
zmienne, zróżnicowane natężenie  a niekiedy  następują  
bez ostrzeżenia.   

Oznacza, że w takich warunkach jednak  trzeba się liczyć 
także  - mimo   tezy o „białych  łabędziach”  z coraz 
większą skalą występowania „czarnych łabędzi” czyli 
(zgodnie z teorią libańskiego  matematyka i finansisty 
Nassima Taleba) zjawisk, o których zwykło się mniemać, 
że nie mogą wystąpić  
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Fale cywilizacyjne Zmiany systemu 

/ustroju 

gospodarczego 

Zmiany 

typu 

przekazu, 

komunikacji 

Władza 

i podwładni 

(górne i dolne 

warstwy społeczne) 

I. Rolna  Feudalizm Epoka słowa 

pisanego 

Feudałowie. 

 Chłopi feudalni, 

II. Industrialna 

 

Kapitalizm 

 

Epoka słowa 

drukowanego 

Fabrykanci,  

Robotnicy najemni 

III. Postindustrialna –trzecia 

fala (Toffler) 

Kapitalizm (????) 

postindustrialny  

Epoka języka 

cyfrowego  

 

NETOKRACJA  

(sieciowa arystokracja) 

 

KONSUMTARIAT 

Prekariat 

IV. Internet 

V. Ponadnarodowe fuzje 

 i przejęcia 

VI. Gospodarka oparta na 

wiedzy (Wiek dostępu -Rifkin) 

VII. Wiek kreatywności 
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Świat naruszonej równowagi (Lester C. Thurow) 

 Równoczesne „tektoniczne” ruchy pięciu „płyt ekonomicznych”, 

podskórnych sił przemian: 

 upadek komunizmu, co m.in. (zgodnie z koncepcją wahadła) dało 

podłoże do bezkrytycznej wiary w doktrynę neoliberalizmu, 

 gospodarka bazująca na kapitale intelektualnym, na wiedzy, 

 demografia, w tym gwałtowny przyrost ludności w najbiedniejszych 

krajach, wzrost mobilności i starzenie się społeczeństw, 

 postępująca globalizacja i związana z nią rosnąca złożoność  

i nieprzejrzystość powiązań gospodarczych, 

 Świat bez dominującego mocarstwa, co przejawia się w stopniowej 

utracie przez USA mocarstwowej hegemonii. 
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Dwie dodatkowe płyty 

Uskoki tektoniczne  

Przerost sektora finansowego (finansyzacja 

gospodarki,  

Dychotomia: informacja -wiedza - mądrość  

informacja ≠ wiedza ≠  mądrość 

informacja > wiedza >mądrość 
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John M. Keynes 

„W miarę ulepszania organizacji rynków pojawia się istotne 
niebezpieczeństwo, że spekulacja weźmie górę nad 
przedsiębiorczością.  

Spekulanci mogą być nieszkodliwi, gdy są niczym piana na 

spokojnych wodach przedsiębiorczości. Ale sytuacja 

staje się poważna, gdy przedsiębiorczość poczyna być 

pianą na wirze spekulacji 

 

(J.M. Keynes:, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu  
i pieniądza, przekład M. Kalecki, S. Rączkowski 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s 140) 

„ 
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Stabilność(?) 

Rynki   finansowe „wykazują nadmierną niestabliność – 
większą, niż można  wytłumaczyć  zamianami 
zachodzącymi w ich podstawach. Istnieje też 
dostatecznie  dużo dowodów, że nadmierne oczekiwania 
inwestorów mogą dewastować gospodarkę”  (Stiglitz) 

W odróżnieniu od sektora finansowego – sektor realny, 
sektor produkcji materialnej wymaga stabilności.  

Firmy finansowe mają skłonność do promowania 
zachowań, które zagrażają stabilności globalnego 
systemu  gospodarczego, w tym finansowego.  
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Peter Sloterdijk  

prawdziwym bohaterem neoliberalizmu jest Harry 

Potter.  

Wizja świata pozbawionego realnych granic.  

Odkryj w sobie czarodzieja. 

 

Potter  =  garncarz, rzemieślnik wytwarzający puste naczynia.  

 

Dziś tylko nieudacznicy wierzą jeszcze w pracę, pozostali uprawiają 
garncarską magię i puszczają w ruch swe produkty pochodne 

Rzesze ludzi chciały wyrwać się z realnego świata, w którym za 40 godzin 
pracy tygodniowo uzyskuje się zaledwie przeciętne wynagrodzenie, 
podczas gdy dzięki kilku godzinom magii można dołączyć do grona 
arcybogatych. Wynaleźliśmy niebezpieczne rachunki. Miejsce 
prozaicznych równań zajęła cudaczna arytmetyka. Rujnuje to poczucie 
adekwatności. Nasze rozumienie związków przyczynowo - skutkowych 
zostało tak samo zniszczone jak poczucie proporcji”[ 

 

P. Sloterdijk, Du mußt dein Leben ändern. Über Anthropotechnik, 
Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 2009, 



Warszawa, 29.11.2011 

22 

 

JOHN C. BOGLE:  ENOUGH●.  

TRUE MEASURES OF MONEY, BUSINESS, AND LIFE  

PIENIĄDZE 
1 Za dużo kosztów – za mało wartości (Too Much Cost, Not Enough Value)  
2 Za dużo spekulacji – za mało inwestowania (Too Much Speculation, Not Enough 

Investment ) 
3 Za dużo złożoności – za mało prostoty (Too Much Complexity, Not Enough 

Simplicity)  
BIZNES 
4 Za dużo wyrachowania – za mało zaufania (Too Much Counting, Not Enough 

Trust)  
5.Za dużo komercji – za mało profesjonalizmu (Too Much Business Conduct, Not 

Enough Professional Conduct) 
6 Za dużo kupczenia - za mało  obsługi (Too Much Salesmanship, Not Enough 

Stewardship) 
7 Za dużo  menedżeryzmu - za mało przywództwa (Too Much Management, Not 

Enough Leadership) 
ŻYCIE 
8 Za dużo koncentracji na rzeczach – za mało odpowiedzialności (Too Much Focus 

on Things, Not Enough Focus on Commitment)  
9 Za dużo wartości XXI wieku – za mało wartości z XVIII wieku (Too Much 

Emphasis on 21st Century Values, Not Enough Emphasis on 18th Century Values)  
10 Za dużo „sukcesu” – za mało charakteru (Too Much “Success,” Not Enough 

Character)  
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Michael Lewis 

 Pamiętnik z Wall Street  

"Liar's Poker„ 
 

 

 

Terror zysku w krótkim terminie  



Warszawa, 29.11.2011 

24 

Wall Street 

"Twój produkt gwałtownie zmniejszyłby wahania rynkowe,  
a my przecież żyjemy z wahań. Dla nas ważniejsze od tego, 
czy coś idzie nieustannie w górę, czy w dół, jest to, aby ceny 
często się zmieniały, najlepiej raz w górę, raz w dół".  

 

W którymś momencie spytałem o ich definicję krótko-, 
średnio- i długoterminowej perspektywy. A jaka jest twoja? - 
ripostowali. Krótka to z grubsza do sześciu miesięcy, średnia 
- do trzech lat, a to, co dalej, to długa - powiedziałem.  

Dla nas - usłyszałem w odpowiedzi - krótki termin to najbliższy 
kwadrans, średni okres to dwie-trzy godziny, a długi termin 
to koniec dnia. Bo dzwon na giełdzie zamyka dzień. Albo 
przyniósł zarobek albo stratę. Nowy dzień zaczyna wszystko 
od nowa. 
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Gdy tygrys wyrywa się na wolność i sieje spustoszenie, 

tylko wariat by go potępiał.  

Naprawdę winien jest ten idiota, który go nie upilnował.  
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Adama Lebor 

 „Wyznawcy - czyli o tym jak Bernard Madoff oszukał 

Amerykę na 65 mld. dolarów”. 
 

Rada ojca Bernarda Madoffa, udzielona osobie 
niedoświadczonej na rynku finansowym: 

 „Nigdy, przenigdy nie inwestuj  własnych pieniędzy  na 
Wall Street.”  
 

“Never, ever, ever invest on Wall Street. It is run by crooks, 
and SOBs. I don’t trust them. Put your own money in a 
savings bank and you control it yourself. A dollar is 
worth a dollar. Don’t let greed get into your psyche.” 
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Kryzysowa multiplikacja 

Wielki kryzys, a raczej cały system kryzysów, tworzy 
megahistoryczny węzeł gordyjski, wywołany przez 
efekty mnożnikowe i kumulacyjne czterech kryzysów:  

porządku globalnego, 

globalizacji,  

neoliberalizmu, 

elit globalnych. (Antonin Kukliński) 
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Marginalizacja podejścia długookresowego - reakcje  

decydentowi gospodarczych na  obecny kryzys 

Kryzys ten  w mniejszym lub większym stopniu jest 

traktowany  jak wypadek przy pracy. Wystarczy się 

zatem zmobilizować, aby przetrwać  trudne, kryzysowe 

czasy.  Peter Bofiner porównuje takie reakcje do  

pacjenta  z zawałem serca,  który wierzy,  że  po  

pokonaniu choroby, będzie mógł prowadzić taki tryb 

życia jak  przed zawałem.   
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Meandry rachunkowości 

Joseph Stiglitz –  

„Podręcznik zwodniczego księgowania”  

Sprawozdania finansowe przedsiębiorstw stają się coraz 

bardziej skomplikowane („niesamowicie 

skomplikowane”) a przez to mało przejrzyste, co sprzyja 

rożnego rodzaju manipulacjom księgowym, mającym 

symptomy „artyzmu”. 

 



Warszawa, 29.11.2011 

30 

Zaufanie 
 

Kultura zaufania, stanowiąca „smar” dla biznesu 
(sprzężenia zwrotne).  

 

Globalizacja niszczy zaufanie (?). 

. „Podważa lub osłabia wszystkie czynniki sprzyjające 
wytwarzaniu się silnego i rozpowszechnionego zaufania 
społecznego: utrudnia kalkulacje, ocenę wiarygodności 
osób, ról społecznych, organizacji i instytucji oraz  
przeszkadza wytwarzaniu się „klimatu zaufania”, kultury 
zaufania  
P. Sztompka,  
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Roubini i Mihm - rekomendacje 

zmiany systemie wynagrodzeń, 

 reformy regulacji rynku finansowego, 

reforma nadzoru finansowego i  

zdecydowanie ograniczenie  swobody domniemanym 

strażnikom  systemu – agencjom ratingowym  
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Jacques Attali,  Joseph Stiglitz 

 J.A.Krótka historia przyszłości, „Zachód - 10 lat przed totalnym 
bankructwem?”  

Zbliżające się trzy fale przyszłości (hiperimperium, hiperkonflikt  
i hiperdemokracja), Całkowita metamorfoza obecnego porządku 
świata może doprowadzić ludzkość albo do ostatecznego upadku, 
albo przeciwnie − do niespotykanego dotychczas dobrobytu i 
harmonii. A wszystko to zależy od wyboru, jaki podejmiemy, 
obserwując zmieniającą się rzeczywistość.   

FREEFALL czyli  jazda bez trzymanki (J.Stiglitz) 

The Big Short (M. Lewis, Wall Street) 
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Daniel Cohen,  

Przesuwanie się władzy z Zachodu na wschód 

Trzy  użyteczne utopie – polityczna, technologiczna, 
antropologiczna: 

 1. Że uda się wprowadzić , gwarantujące równowagę 
całego globu - regulacje zachowań narodów  

 2. utopia o zapewnieniu „wzrostu na zielono” dzięki 
rewolucji technologicznej  

 3. utopia że nastąpi przelom antropologiczny, czyli  
zamiana w   zachowaniach ludzi  (refleksja  nad 
niepotrzebnymi  elementami cywilizacji materialnej, 
którą  Zachód wyeksportował na cały świat   

 

Bogactwo świata ubóstwo narodów, 
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Saperzy biznesu Poławiacze wiedzy  

Postulat rozwoju instytucjonalnej infrastruktury, 
ukierunkowanej na  monitoring zagrożeń, w tym   
upadłości i  przeciwdziałanie im.  

 
„Saperzy biznesu” 
 
Komórki  ukierunkowane na  gromadzenie   informacji  

i  wiedzy sprzyjającej rozwojowi biznes - poławiacze 
wiedzy i  informacji ”. 
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Reasumpcja  

 
Narastające obszary niepewności i ryzyka zwiększają trudności  

i złożoność analizy zagrożeń w działalności gospodarczej  - stad 
pułapki analityczne. Waga holizmu i  rachunku kosztów oraz 
efektów  zewnętrznych. 

Dokonujący się przełom cywilizacyjny  
i cechująca go wymiarowość i głębokość przemian tworzy otwarte 
pole dla rozwoju „ekonomii złożoności”, w tym ekonomii wiedzy 
niedoskonałej.  

Niezbędna jest tu  holistyczne podejście w analizie  przemian 
globalnych i towarzyszącego  im narastania ryzyka i niepewności – 
waga analiz jakościowych, wspieranych modelami matematycznymi   

Transparentność wycen i ujawnianie skali ryzyka możliwych odchyleń 
od rekomendowanej przez ekspertów wartości wycenianych 
aktywów – asymetria informacyjna 

Rozwój instytucjonalnej infrastruktury  bankructw.  „Druga szansa” 


