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Kiedy technologia i ideologia 
zaczynają się od siebie oddalać, 
jest jedynie kwestią czasu, kiedy 
wydarzy się „wielki wstrząs” 
(trzęsienie ziemi), które zachwieje 
systemem  

(1938–2016) Lester C. Thurow, 1996 
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Kapitalizm bez człowieczeństwa, 
solidarności i sprawiedliwości jest 
niemoralny i nie ma przed sobą 

przyszłości  

Reinhard Marx 
2008 

3 

Fot. Wolfgang Roucka  

Erzbischöfliches Ordinariat München 



Rozpowszechniona korupcja, 
krótkoterminowość i nierówna 
dystrybucja korzyści wzrostu  
prowadzą do przekonania, że 
kapitalistyczny model gospodarczy  
nie służy ludziom 

Klaus Schwab  
2017 

4 

źródło:  
https://www.weforum.org/about/klaus-schwab 



Krytycznym problemem kapitalizmu jest rozerwanie 
związku miedzy a rynkiem wartościami 

• Przejawy podważania aksjonormatywnych fundamentów 
gospodarki rynkowej mnożą się – np. funkcjonowanie 
rynku kapitałowego 

• Czy zerwanie więzi miedzy rynkiem i wartościami jest 
nieuchronne i wynika z natury rynku, czy też to następstwo 
określonego modelu gospodarki rynkowej? 
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Zasadniczo nie jesteśmy przywiązani do 
niczego co miałoby roczny horyzont. 
Sedno w tym, że w erze cyfrowej 
odczekanie roku, aby coś się zadziało 
jest dziwactwem 

Jeff Immelt  
CEO General Electric 

Źródło: http://www.ge.com/pk/company/leadership/jeff-immelt  
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Twoja marża  
to moja szansa  

Jeff Bezos 
CEO Amazon 

Bezos, photographed at Amazon headquarters in Seattle 
on March 11. fot. Wesley Mann  



Gospodarka oportunistyczna  

• the business of business is business 

• oportunizm jako dominująca orientacja większości firm rodzi 
specyficzny typ współzależności 

• generuje on pole grawitacyjne oportunistycznej gry rynkowej 

• jeśli zwycięzca bierze wszystko to gra jest niepodtrzymywalna 
i prowadzi do gospodarowania rabunkowego  

• elastyczność przede wszystkim  

• ekspansja przestrzenna i kompresja czasu  
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Pole grawitacyjne oportunistycznej gry rynkowej  
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Pole grawitacyjne oportunistycznej gry rynkowej (2) 
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Źródło: http://www.handelsblatt.com/images/vorreiter-in-der-digitalen-entwicklung/21051246/3-format2101.jpg 11 
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Firma-Idea: dwa porządki  

porządek aksjonormatywny porządek funkcjonalno-operacyjny  
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Firmy oportunistyczne i firmy relacyjne 

Firmy oportunistyczne: 

• zdolne do szybkiego dostosowywania się do zmieniającego się 
otoczenia 

• sprawne w wykorzystywaniu nadarzających się okazji 

• tracą jednak zdolność samodzielnego przekształcania się 
i wyznaczania trajektorii swego rozwoju 

• grają w to co ich konkurenci: mogą być lepsze lub gorsze, ale nie 
potrafią być inne 

• poruszają się w schemacie ekspansja i wzrost – redukcja i kurczenie 
się, mogą rosnąć, ale nie rozwijać  
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Firmy oportunistyczne i firmy relacyjne (2) 

Firmy oportunistyczne przypominają drapieżnika, który 
skutecznie potrafi walczyć o przetrwanie, nawet 
w niebezpiecznym środowisku. Jeśli jednak to środowisko 
ulega zasadniczej zmianie i wyczerpują się jego zasoby – 
ginie  

Firma-drapieżnik nie martwi się o kształtowanie swego 
środowiska i wytwarzanie zasobów – przechwytuje je lub 
zawłaszcza 
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Firmy oportunistyczne i firmy relacyjne (3) 

Firmy relacyjne: 

• koncentrują się na wytwarzaniu i współwytwarzaniu 
zasobów 

• dzięki temu mogą się przekształcać i rozwijać 

• pod naporem drapieżnych konkurentów firma relacyjna 
sama może nie przetrwać, dlatego jej bezpieczeństwo 
zależy od siły jej partnerskich relacji  

• firma relacyjna jest tym dla siebie, kim jest dla innych  
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Przywództwo relacyjne 

Przywództwo relacyjne dodaje znaczeń, opowiada i tworzy historię, 
przywództwo transakcyjne czyni menedżera poganiaczem sprzedawców. 

Wodzowie myślą jak ujednolicać i kontrolować, przywódcy jak zachowując 
różnorodność i autonomię współdziałać 

Przywódca relacyjny – przeciwieństwo wodza: 

• ktoś kto uruchamia proces wspólnego ustalania ważnych  
społecznych celów 

• i uruchamia energię społeczną do ich osiągnięcia 

• ktoś kto umożliwia kojarzyć, łączyć, zespalać odrębności,  
używając swoich umiejętności i cech osobowych 
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Pole grawitacyjne relacyjnej gry rynkowej 
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Klaster Firm-Idei jako „bąbel zmiany” 

• trwałe zmiany mogą zaistnieć tylko  
gdy są oddolne 

• nowe rozprzestrzenia się tylko 
w najbliższym otoczeniu i/lub 
z osobą blisko oddaloną od bąbla 

• zmiana wynika z efektu demonstracji 
i polega na wzbudzaniu fali (wiral) 

• koncepcja wysp i archipelagów  
(Hausner, Zmyślony) 

• bąble nie mają struktury pionowej  

prof. Andrzej Nowak 
Bąble zmiany 
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Trzy sposoby rozumienia czasu w myśli greckiej 

KAIROS AION CHRONOS 
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Trzy sposoby rozumienia czasu w myśli greckiej 

KAIROS AION CHRONOS 
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Trzy sposoby rozumienia czasu w myśli greckiej 

KAIROS AION CHRONOS 

24 



 
 Błędne koło 

SPIRALA REGRESYWNA  
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Trzy sposoby rozumienia czasu w myśli greckiej 

KAIROS AION CHRONOS 
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… 
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Rozwojowa okrężność 

• tu się pojawia wymiar czasu 

• spiralność stwarza nowe 
możliwości działania, bowiem 
działanie spirali rozwoju 
oznacza kreowanie nowych 
dotychczas nie występujących 
relacji społecznych 

• to nie jest pętla, to 
nieodwracalna rozwojowa 
zmiana  

SPIRALA ROZWOJU 
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Wyspy i archipelagi  

• różnorodność uspójniona, ale nie 
homogeniczna 

• wyspy w archipelagu się przyciągają, ale nie 
pochłaniają, pozostają w bliskim oddaleniu 

• każda wyspa (uczestnik) musi być świadoma 
swej odrębności i odmienności, ale także 
wiązać swoje działanie z tym, co robią inni 
i kim są 

• aby być w archipelagu trzeba się zmieniać, 
stawać kimś innym 

• relacje w archipelagu są nieliniowe  

• dzięki temu są autokataliczne i emergentne 
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Kontynent 

• kontynentalni gracze są z zasady silniejsi 
niż wyspowi 

• czerpią siłę z osłabiania słabszych od 
siebie, uzależniania ich i traktowania jako 
klienteli  

• presji kontynentu na archipelag nie da się 
wyłączyć  

• upowszechnianie się (skalowanie) 
innowacji nie musi polegać na 
przekształcaniu archipelagu w kontynent  
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