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RAPORT WORLD ECONOMIC FORUM 2017  
pięć największych globalnych ryzyk 

A: pod względem prawdopodobieństwa wystąpienia  

• Ekstremalne wydarzenia pogodowe (extreme weather events) 

• Wymuszone migracje wielkiej skali (large-scale involuntary 
migration) 

• Wielkie katastrofy naturalne (major natural disasters) 

• Ataki terrorystyczne wielkiej skali (large-scale terrorist attacks) 

• Masowe incydenty oszustw i kradzieży danych (massive 
incident of data fraud/theft) 
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RAPORT WORLD ECONOMIC FORUM 2017  
pięć największych globalnych ryzyk 

B: pod względem skali konsekwencji (in terms of impact) 

• Broń masowego rażenia (weapons of mass destruction) 

• Ekstremalne wydarzenia pogodowe (extreme weather events) 

• Kryzysy wodne (water crises) 

• Wielkie katastrofy naturalne (major natural disasters) 

• Niepowodzenie działań w zakresie zapobiegania zmianom klimatu 
oraz w zakresie migracji i adaptacji (failure of climate-change, 
migration and adaptation)  
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Autorzy Raportu podkreślają, że wiele z tych – 
powszechnie dostrzeganych – ekonomicznych, 
społecznych i politycznych ryzyk wynika 
z funkcjonowania rynkowego kapitalizmu  

Postulują większą dbałość o solidarność 
i kształtowanie długofalowego myślenia o rynku. 
Co wiąże się między innymi z tym, aby dostrzegać 
w technologiach IV rewolucji przemysłowej nie 
tylko możliwości, ale także zagrożenia  
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Możliwości i zagrożenia 



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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Kapitalizm kwartalny 

• krótkookresowa orientacja działalności gospodarczej 

• każdy dłuższy okres w funkcjonowaniu firmy jest 
rozumiany jako seria krótszych okresów 

• krótkowzroczność to wada nabyta będąca 
pochodną wąskowzroczności 

• zdolność firmy do wytwarzania wartości i wartość firmy 
została zrównana z zyskiem, który jest rozliczany w nie 
dłuższym niż rok okresie 
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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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Wartość w gospodarce linearnej 
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Gospodarowanie linearne 

• stanowi kwintesencję oportunistycznej gry rynkowej 

• gra się o ogranie konkurenta 

• jeśli pojawia się współdziałanie to jako postępowanie 
taktyczne, mające na celu osłabienie konkurenta 

• gra oportunistyczna jest krótkookresowa – liczy się tylko 
to co teraz 

• jej uczestnicy to gospodarcze single 

• marketing to skracanie drogi produktu na śmietnik 
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Gospodarowanie w obiegu zamkniętym 
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• gospodarowanie w obiegu zamkniętym jest najprostszą gospodarki 
cyrkularnej 

• firmy łączą się w skupiska wynikające z logiki określonego procesu 
technologicznego  

• przy czym najprościej taki proces domykać w pojedynczej organizacji 

• takie skupiska mogą z powodzeniem działać w polu oportunistycznej 
gry rynkowej i zasadniczo nie zmieniają jego natury 

• obieg zamknięty tworzy pętlę (loop) i implikuje powtarzalność 

• nie jest możliwa gospodarka o pełnym obiegu zamkniętym  
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Gospodarowanie w obiegu zamkniętym 



Szczególne cechy gospodarki o obiegu zamkniętym 

• jest bardziej pracochłonna niż wydobycie surowców 

• wynagrodzenia są w niej przeciętnie niższe 

• jest energochłonna 

• często kosztuje więcej niż przysparza korzyści ekonomicznych 

• korzystają na niej głównie duże firmy 

• korzyści jednych (w jednym miejscu) są często okupione stratami 
innych (w innych miejscach) 

• nie można na niej oprzeć wzrostu gospodarczego, bo nie będzie dość 
odpadów 
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An elegant solution… (by Jonathan Cullen 2017) 

Cullen (2017) 
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… the current reality (by Jonathan Cullen 2017) 

Cullen (2017) 



Cullen (2017) 

Current material loops are still far from circular 

Circularity index 
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Mapping resource flows: petrochemicals 
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Gospodarka o obiegu zamkniętym – wnioski 

• występowanie krótkich i długich pętli 

• potrzeba przejścia od projektowania procesów do projektowania 
systemów 

• gospodarowanie linearne i o obiegu zamkniętym będzie współistnieć 

• gospodarowanie o obiegu zamkniętym łagodzi konsekwencje wynikające 
z gospodarowania linearnego i oportunistycznej gry rynkowej, ale ich nie 
przezwycięża 

• oczekiwania wobec gospodarowania w obiegu zamkniętym są 
wygórowane i naiwne – to może być tylko środek a nie cel 

• i jak każdy środek musi być stosowany z namysłem i umiarem 
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 Produktywność zasobów dla Polski i Unii 

Europejskiej w latach 2008-2015 
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Źródło: opracowanie GUS na podstawie danych Eurostatu (Eurostat’s Database, 

http://ec.europa.eu/eurostat/, Resource productivity [env_ac_rp], 18.12.2017).  
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Produktywność zasobów w krajach 

Unii Europejskiej w 2015 r. 
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Źródło: opracowanie GUS na podstawie danych Eurostatu (Eurostat’s Database,  

http://ec.europa.eu/eurostat/, Resource productivity [env_ac_rp], 18.12.2017).  



W kierunku relacyjnej gry rynkowej 

• myślenie i przemianę trzeba zacząć od firmy – Firma-Idea 

• ekonomia wartości – open eyes economy 

• istotne jest szczególnie dostrzeżenie różnicy między 
zasobami (stocks) oraz strumieniami, które generują (flows)  

• to bowiem implikuje dostrzeżenie różnicy między 
efektywnością operacyjną (instrumentalną) i efektywnością 
strukturalną 

• szersze rozumienie gospodarki cyrkularnej – gospodarka 
okrężna  
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Pole grawitacyjne relacyjnej gry rynkowej 
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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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Archipelag 

Archipelag jest małym układem grawitacyjnym. Jego moc 
i niezależność zależy od tego w jakim stopniu wyspy peryferyjne są 

przyciągane do centrum archipelagu a nie z niego wypychane. 
W takim układzie działa zasada: jeśli chcesz być silniejszy, to zadbaj, 
aby ci słabsi z tobą współdziałający stali się silniejsi. Siła archipelagu  

zasadza się na partnerstwie i solidarności. Tylko to daje archipelagowi 
niezależność w relacji do kontynentu (otoczenia).  Archipelag jest dla 

powiązanych w nim wysp sposobem radzenia sobie 
z nieoczekiwanym i nieprzyjaznym  
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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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Archipelag i kontynent 

Presji kontynentu na archipelag nie da się 
wyłączyć. Dlatego przetrwanie archipelagu 
i utrzymanie jego odrębności grawitacyjnej 
zależy w dłuższym okresie od tego, czy 
wyspy (podmioty) tworzące archipelag 
potrafią odnaleźć w całym układzie 
planetarnym inne archipelagi żywotnie 
zainteresowane utrzymaniem swojej 
niezależności. Sojusz takich archipelagów 
oznacza zarazem upowszechnianie 
i uatrakcyjnienie stosowanych w nich 
wzorców postępowania 
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Efektywność i produktywność  

Produktywność i efektywność rozpatrujemy w ujęciu 
mikroekonomicznym. Mają one jednak szerszy, 

makroekonomiczny sens. Tu podstawowa zależność jest 
następująca: produktywność warunkuje efektywność. 

Nieproduktywne przedsiębiorstwo może być efektywne 
(przynajmniej przez pewien czas). Natomiast nieproduktywna 

gospodarka nie może być efektywna, co oznacza jej niską 
konkurencyjność   
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Efektywność – produktywność (2) 

   Wąskie, instrumentalne rozumienie wartości 
ekonomicznej jest utrwalane przez 
powszechnie używane określenie „łańcuch 
wartości”. Implikuje ono linearne i transakcyjne 
ujęcie działalności i kooperacji gospodarczej. Jej 
sedno polega wówczas na powtarzalnym 
dokonywaniu opłacalnych transakcji   

29 



Efektywność i produktywność  (3) 

Orientacja produktywnościowa jest związana z szerszym 
rozumieniem wartości i dostrzeżeniem, że wartość 
ekonomiczna jest rezultatem współdziałania wielu 

i różnych aktorów. Wtedy jednak nie idzie 
o eksploatowanie łańcucha wartości, lecz o formowanie 
sieci (partnerstwa) wytwarzania wartości (value creation 

networks), które można określić jako klastry 
produktywności (productivity clusters) 
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Ruch  - transakcja 

Postrzeganie działalności gospodarczej 

Obieg zamknięty Obieg otwarty Rozwojowa okrężność 



Błędne koło  

W gospodarce występuje ruch spiralny, który 
może prowadzić do powiększania lub 
pomniejszania dostępnych dla działalności 
gospodarczej zasobów  

Na ogół bieżące korzyści przesłaniają 
niekorzystne następstwa, zwłaszcza jeśli te 
drugie pojawiają się ze znacznym opóźnieniem  

Okrężność działań i następstw jest wpisana 
w naturę świata  

To, że tego nie dostrzegamy i nie rozumiemy, 
wynika zarówno z braku wyobraźni 
i odpowiedzialności, jak deficytu perspektyw 
i narzędzi poznawczych  
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SPIRALA REGRESYWNA 



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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Myśli końcowe 

   Presja efektywności prowadzi do marnotrawstwa zasobów 

   Z punktu widzenia produktywności współczesna gospodarka 
(globalizacja, finasjalizacja i cyfryzacja) jest w coraz większym 
stopniu gospodarką jałowego obiegu. Jest ekonomią rozrostu 
a nie rozwoju.   

   Z tej perspektywy jakość życia jawi się nie tylko jako 
kategoria celowa, ale także jako kategoria pośrednicząca, 
napędzająca koło rozwoju. Jakość życia jest istotną i 
niezbędną kategorią odniesienia w myśleniu o okrężności 
rozwojowej.  
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