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Dominacja oportunistycznej 
i transakcyjnej gry rynkowej



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

Lester C. Thurow, Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne 
kształtują świat jutra, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999, s. 342.
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Jeśli cynizm to wiedza o cenie wszystkiego i niewiedza o 
wartości czegokolwiek, to światowe centra finansowe są 
polami plenienia się cynizmu.

Skidelsky Robert, Skidelsky Edward, How Much is Enough? Money and 
the Good Life, Penguin Books, London 2013, s. 41.



WNIOSKI

Ukierunkowanie gospodarowania 
na „uteraźniejszanie przyszłości” 
rozpowszechniło się w okresie 
neoliberalnej rewolucji. Skrajnym 
tego przejawem było rozwiązanie 
wprowadzone przez Enron zwane 
„mark-to-market”, umożliwiające 
włączenie do bieżącego wyniku  
i wartości księgowej planowanych 
zysków z podpisanych 
kontraktów. 



Ta – dopuszczona przez 
amerykańskiego regulatora – forma 
twórczej rachunkowości okazała się 
jednak przejawem braku wyobraźni  
i odpowiedzialności. A skalę 
społecznych i ekonomicznych tego 
konsekwencji dobrze obrazuje 
przypadek kryzysu energetycznego 
Kalifornii (najbogatszego stanu 
najbogatszego państwa globu), 
spowodowanego działaniami Enronu.
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Kapitalizm bez człowieczeństwa, solidarności i 
sprawiedliwości jest niemoralny i nie ma przed 
sobą przyszłości.

Reinhard Marx 2008



t

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

Klaus Schwab 2017



RAPORT WORLD ECONOMIC FORUM 2020 
PIĘĆ NAJWIĘKSZYCH GLOBALNYCH RYZYK

pod względem 
prawdopodobieństwa 
wystąpienia 

1. Ekstremalne wydarzenia 
pogodowe.

2. Niepowodzenie działań  
w zakresie zapobiegania 
zmianom klimatu.

3. Wielkie katastrofy naturalne.
4. Utrata różnorodności 

biologicznej.
5. Katastrofy środowiskowe 

spowodowane przez człowieka.

1. Niepowodzenie działań  
w zakresie zapobiegania 
zmianom klimatu.

2. Broń masowego rażenia.
3. Utrata różnorodności 

biologicznej.
4. Ekstremalne wydarzenia 

pogodowe.
5. Kryzysy wodne.

pod względem skali 
konsekwencji (in terms of 
impact)

A B



MOŻLIWOŚCI  
I ZAGROŻENIA

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.



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

A

C

B
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KAPITALIZM KWARTALNY
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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
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Twoja marża  
to moja szansa. 

Jeff Bezos
CEO Amazon



the business of business 
is business

elastyczność przede 
wszystkim 

ekspansja przestrzenna 
i kompresja czasu 

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
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GOSPODARKA 
OPORTUNISTYCZNA 



DLACZEGO TEMPO WZROSTU AKCJI KREDYTOWEJ 
BYŁO SZYBSZE NIŻ TEMPO WZROSTU PKB? 

Gdyby kredyty hipoteczne były 
finansowane z oszczędności, to 
ich wielkość rosłaby wraz ze 
zwiększaniem się PKB.

W rzeczywistości duża część kredytów 
hipotecznych została sfinansowana 
krótkoterminowymi pożyczkami 
międzybankowymi wykreowanymi 
między innymi na rynku repo.

A

B



SYSTEM FINANSOWY  
W PODRĘCZNIKACH DO MAKRO

Źródło Andrzej Sławiński, Na ile poglądy głównego nurtu ekonomii…, 2017



SYSTEM FINANSOWY  
W RZECZYWISTOŚCI

Źródło Andrzej Sławiński, Na ile poglądy głównego nurtu ekonomii…, 2017



Dlaczego depozyty kreowane ex 
nihilo na rynku repo są akceptowane 
w rozliczeniach międzybankowych 
na równi z płynnymi rezerwami 
kreowanymi przez bank centralny?



POLE GRAWITACYJNE OPORTUNISTYCZNEJ GRY 
RYNKOWEJ
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WYŁANIANIE SIĘ 
GLOBALNYCH WIRTUALNYCH 
PLATFORM USŁUGOWYCH 

faza wyjściowa

P – producenci, K – klienci, WP – wirtualna platforma 

faza przejściowa
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WNIOSKI

Platformy cyfrowe usilnie starają 
się zamknąć swych dostawców 
i odbiorców w czasoprzestrzeni 
czasu bieżącego i pozbawić ich 
zdolności poruszania się w innej 
przestrzeni niż ta, którą jest 
kreowana i kontrolowana przez 
nich sieć.
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Monopolizacja gospodarki przenosi 
się ze sfery wytwarzania do 
sfery dystrybucji. Monopson 
dystrybucyjny jest o wiele większym 
zagrożeniem dla rynkowej konkurencji 
niż monopol wytwórczy. Między 
innymi dlatego, że regulacja, która 
jest w miarę skuteczna w przypadku 
własności materialnej, okazuje się 
jednak mało skuteczna w odniesieniu 
do własności intelektualnej.
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We współczesnej gospodarce dominuje gra oportunistyczna: 
orientowanie się na wykorzystywanie rynkowych okazji w miejsce 
działania długofalowego. To powoduje, że skraca się horyzont 
podejmowanych działań, a wzorcowa formuła organizacyjna firm 
bazuje na jak najdalej posuniętej elastyczności, aby korzystać z każdej 
nadarzającej się okazji. Przyjmują w stosunku do otoczenia orientację 
transakcyjną, a osłabiają relacyjną.

1
KONKLUZJE



Umasowienie produkcji wymagało 
umasowienia konsumpcji. Wspomaga 
to umasowienie komunikacji. Marketing 
staje się wówczas najbardziej 
rozpowszechnioną formą masowej 
komunikacji – jest wszechobecny. 
Prowadzi jednak nie do wspólnotowości, 
lecz do indywidualizacji. Dzięki 
marketingowi społeczeństwa są masowo 
indywidualizowane. Społeczny wymiar 
konsumpcji słabnie.
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Naiwnością grzeszy przekonanie, 
że gospodarka cyfrowa i nowe 
media zapewniają automatycznie 
konsumentom autonomię i niezależność 
względem wytwórców i dostawców, 
a tym samym konsumpcja jest 
podbudowana refleksyjnością i bardziej 
dojrzała.
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Pole grawitacyjne firm 
oportunistycznych staje się dla 
nich pułapką. Większość z nich nie 
potrafi znaleźć z niej wyjścia – grają 
dalej, nawet jeśli przegrywają, grają 
aż do upadku lub przejęcia przez 
konkurenta, tracąc samodzielność i 
podmiotowość.
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Żadna inna cywilizacja nie dopuściła do tego, by rachunek 
ekonomiczny egoizmu tak dalece zdominował cały styl 
życia; żadna inna cywilizacja nie pozwoliła, by tego rodzaju 
motywacja – najciaśniejsza, najbardziej ograniczona ze 
wszystkich możliwych – została wyniesiona do rangi bez mała 
kategorycznego imperatywu.

Heilbroner Robert L., Zmierzch cywilizacji biznesu, PWN, 
Warszawa 1988, s. 103.



MAPA KONCEPTUALNA

Zagrożenia związane 
z gospodarką  

cyfrową

Ewolucja  
marketingu

Transakcyjna gra 
rynkowa

Model  
przedsiębiorstwa 

oparty na wartości 
dla akcjonariuszy 

(shareholder
value)

Menedżeryzm 
finansowy

Rynkowy  
oportunizm
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