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kryzys 2008–2011 
refleksje nad rolą przedsiębiorstwa 

Sławomir Wyciślak

wprowadzenie 

klasycznychzanalizachz(dokonywanychzwzra-
machz organizacjiz iz zarządzania),z odnoszą-
cychzsięzdozkryzysówzfinansowych,ztraktu-

jez sięz jez jakoz zjawiskaz stanowiącezozniestabilnościz
otoczeniaz przedsiębiorstwa.z Tymczasemz przedsię-
biorstwozjestzwzcorazzwiększymzstopniuzczynnikiemz
sprawczymz wieloaspektowychz zmianz zachodzącychz
wzjegozotoczeniu.zNiezinaczejzjestzwzprzypadkuzkry-
zysu,zzazktóregozsymbolicznyzpoczątekzprzyjmujezsięz
upadekzLehmanzBrothersz15zwrześniaz2008zroku1).z

przyczyny kryzysu 

becnyz kryzysz bywaz postrzeganyz jakoz kry-
zysz zarządzania.z Podnoszonaz jestz teza,z żez
błędemz jestz traktowaniez trwającegoz kry-

zysuz tylkoz jakoz zjawiskaz finansowego.z Należyz goz
bowiemz postrzegaćz wz perspektywiez realizowanychz
modeliz zarządzania.z Źródełz kryzysuz upatrujez sięz
wz prymaciez amerykańskiegoz (anglosaksońskiego)z
modeluz zarządzania.zWedługz tegozmodelu,z podsta-
wowymzcelemzprzedsiębiorstwazjestzwzrostzwartościz
dlazakcjonariuszy2).zTakizmodelzzarządzaniazjestzpo-
chodnązamerykańskiegozwzorcaz(zaprogramowania)z
kulturowego.zCechujezgozdominacjazzachowańzdoraź-
nych,z egoistycznych,z indywidualistycznych,z prymatz
sekwencyjnegoz postrzeganiaz czasu,z az takżez deduk-
cyjnyz sposóbz analizyz rzeczywistości.z Zjawiskaz sąz
badanezwzsposóbzodizolowany,zazrzeczywistośćzjestz
dzielonaz naz jakz najmniejszez elementy,z natomiastz
myśleniezmazcharakterzlinearny.zBrakzjestzodniesieńz
dozwspółzależnościz identyfikowanychzprzyz zastoso-
waniuzpodejściazsystemowego3).z

Wz okresiez ostatnichz 20z latz modelz zarządzaniaz
opartyznazbudowiezwartościzdlazakcjonariuszyzzdo-
minowałzkorporacjeztransnarodowe,ztransnarodowez
grupyzkapitałowezorazzbankizmiędzynarodowe.zDo-
prowadziłz onz doz niewłaściwejz alokacji,z az przezz toz
przyczyniłzsięzdozmarnotrawstwazzasobów4).zWyda-
jez się,z żeznajwiększez stratyz sązponoszonezzz tytułuz
niewłaściwejz selekcjiz zasobówz ludzkich,z az przezz toz
marnotrawstwaz kapitałuz intelektualnego.zWz rezul-
taciezjestzmarnotrawionyzczasz–ztakzwzodniesieniuz
doz organizacji,z jakz iz naz poziomiez zespołówz iz pra-
cowników.z Dziejez sięz takz dlatego,z żez przyz selekcjiz
sąz uwzględnianez kryteriaz faworyzującez sprawnośćz
wzosiąganiuzwartościzdlazakcjonariuszyzwzkrótkimz
okresie.zWzmniejszymzstopniuzsązbranezpodzuwagęz
takiezkryteria,z jakzdoskonaleniezproduktów,zpoczu-
ciezmisji,zzaspokajaniezpotrzeb.z

Kryteriumzocenyzwzrostuzwartościzdlazakcjona-
riuszyz jestzkurszakcji,z azwzmniejszymzstopniuzwy-
płacanaz dywidenda.z Wz praktycez wzrostz cenz akcjiz
zależałz wz dużejz mierzez odz tego,z czyz zarządyz byłyz

zdolnezosiągnąćzizutrzymywaćzdwucyfrowązdynami-
kęzrozwoju.z

Ponieważz wynikiz sąz raportowanez wz relatywniez
niewielkichzodstępach,zczyliznp.zcozkwartał,zpółrocze,z
rok,zstaranozsięzzwiększaćzzyskizwzkrótkimzokresie.z
Wz niektórychz przypadkachz osiąganoz toz m.in.z po-
przezz redukcjęz inwestycjiz wz przedsięwzięciaz długo-
terminowe,z np.z pracez badawczo-rozwojowe,z budowęz
kompetencjiz pracowników.zDokonywanoz reorganiza-
cjizwztakzkrótkichzodstępach,zżeztrudnozbyłozocenićz
efektyzjednejzzmiany,zazjużzwdrażanozkolejne.zDziała-
niaztezmiałyznazceluzosiąganiezwzrostuzwzwysokości,z
któraz jestz oczekiwanaz przezz udziałowców,z czyliz naz
poziomiezdouble-digit growthzwzkolejnychzterminachz
raportowania.zTymczasemzdwucyfrowazdynamikazwzro-
stuzjestztrudnazdozutrzymaniazwzdługimzokresie.z

Abyzpodtrzymywaćzwzrostzwzdługimzokresiezpo-
sługiwanoz sięz dźwigniąz finansową.z Przyz respekto-
waniuz takiegoz mechanizmuz najwyższyz dopuszczal-
nyz poziomzdługuzmaksymalizujez zwrotz naz zaanga-
żowanymz kapitale.z Dźwigniaz finansowaz osiągałaz
corazz wyższez wartości.z Naz przykładz dlaz Lehmanz
Brotherszwskaźnikzdźwignizfinansowejzsięgnąłz15,3z
(stanznaz koniecz Iz kwartałuz 2008z r.)5).zAbyz stymu-
lowaćzwzrost,zsięganozpozinnowacjezfinansowe.zDoz
kluczowychzzzpunktuzwidzeniazkryzysuzfinansowegoz
rokuz2008znależałyzCDOsz(Collateralized Debt Obli-
gations)zizCDSz(Credit Default Swaps).zCDOsztozobli-
gacjezzabezpieczonezdługiem,zazCDSztozinstrumentyz
finansowez teoretyczniez mającez uchronićz przedz ry-
zykiemz tzw.z sytuacjiz kredytowej.z Tez ostatniez stałyz
sięzjednakzwzwiększościznarzędziemzspekulacji,zazniez
instrumentemzsłużącymzubezpieczeniu.z

Wzrostztrudnozbyłozutrzymaćznazpoziomiezsatys-
fakcjonującymzakcjonariuszyztylkozpoprzezzrozwójzor-
ganiczny.zDlategozwzceluzmaksymalizacjizwartościzdlaz
akcjonariuszyzmnożonozfuzjezizprzejęcia.zWprawdziez
ogłaszaniez informacjiz oz fuzjachz czyz teżz przejęciachz
przekładałoz sięz nazwzrostz cenz akcji,z jednakzwzwie-
luzprzypadkachzwzdługimzokresiezniezprzynosiłyzonez
oczekiwanychzrezultatów.zGlobalnyzrynekzfuzjizizprze-
jęćzosiągnąłzrekordowezwartościzwzrokuz20076).z

Abyzznaleźćzwykonawców,zktórzyzpodołalibyznie-
ustannemuz wzrostowiz wartościz dlaz akcjonariuszy,z
zatrudnianozosoby,zktórezbywajązokreślanezmianemz
korporacyjnychzpsychopatów.zCzulizsięzonizznakomi-
ciezwzchaotycznymzświeciezwspółczesnychzkorpora-
cji,zwzktórychzzachodzązszybkiezzmianyzizmazmiejscez
dużazrotacjazpracownikówzwysokiegozszczebla.zKor-
poracyjnizpsychopaci sązokreślanizjakozosobyzniema-
jącezpoczuciazempatii,zzimnozkalkulujący.zPołączeniez
fasadowegoz czaruz iz charyzmyz czyniz ichz idealnymiz
liderami.zWywieralizonizwpływznazpostawyzetycznez
wzobrębiezcałejzorganizacji.zIchzupórzwzrealizacjizcelówz
izpromowaniuzwłasnejzosobyzzzwyłączeniemzwszyst-
kichz innychz względówz doprowadziłz doz odrzuceniazz,
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takichzwartości,zjakzrówność,zsprawiedliwość.zIzwzkon-
sekwencjizbrakzbyłoz jakiejkolwiekz realnejz społecznejz
odpowiedzialnościzzazprowadzonyzbiznes7).z

Jeślizweźmiezsięz jeszczezpodzuwagęzsposóbzwy-
nagradzaniaz menedżerówz wysokiegoz szczebla,z
uwzględniającyz premięz zz tytułuz posiadanychz akcji,z
możnaz zrozumiećz determinacjęz wz maksymalizacjiz
wartościzdlazakcjonariuszy.zDochodzizzatemzdozpo-
wstaniazsprzężeniazzwrotnego,zgdyżzwynagrodzeniaz
menedżerówzsązpowiązanezzzkursamizakcjiz spółek.z
Konstytuujez sięz więcz samonapędzającyz sięzmecha-
nizm,zktóryzskutkujeznierównowagązmiędzyzrealnąz
wartościąz przedsiębiorstwaz az wartościąz tworzonąz
dlazakcjonariuszy.zPrzyzpomocyzanalizyzopierającejz
sięznazwskaźnikachzfinansowychztrudnozzidentyfiko-
waćznarastającąznierównowagę.zJestztakzdlatego,zżez
tezwskaźnikiz finansowezsąztymzlepsze,z imzwiększaz
jestznierównowaga.z

Agresywnez strategiez ukierunkowanez naz krótkiz
okreszskutkowałyz teżznarastaniemzasymetriiz infor-
macji.zNierównyz dostępz doz informacjizmieliz zz jed-
nejz stronyz zarządzającyz instytucjamiz finansowymi,z
azzzdrugiejzstronyzinwestorzy,zakcjonariusze,zdepo-
nenci,z kredytobiorcy.z Intensyfikowałoz sięz zjawiskoz
nieprzejrzystościz umówz kredytowychz iz generalniez
obrotuzkredytami,zwztymzkredytamizhipotecznymi.z
Asymetriaz informacjiz byłaz spowodowanaz równieżz
kreatywnązksięgowościązizmanipulowaniemzdanymiz
finansowymizNazprzykład,zLehmanzBrotherszstoso-
wałztransakcjezRepoz105.zSztuczkazLehmanazpolega-
łaznaztym,zżeztęzoperacjęzksięgowanozjakozsprzedażz
(mimozżezbankzbyłzzobowiązanyzdozodkupieniazakty-
wówzwzpóźniejszymzterminie,zaktywazusuwanozcza-
sowoznazokresz–z7,z10zdni).zOznaczałozto,zżezaktywaz
znikałyzzzbilansu,zazotrzymanazgotówkazmogłazbyćz
wykorzystywanazdozspłatyzinnychzzobowiązań.zInny-
mizsłowy,zdawanozinwestoromzsygnał,zżezzmniejszaz
sięzzadłużeniezbankuz(choćzwzrzeczywistościztakzniez
było).z Lehmanz Brothersz nigdyz niez ujawniłz stoso-
waniazoperacjizRepoz105.zWśródzczynników,zktórez
umożliwiłyz stosowaniez sztuczekz księgowych,z wska-
zujezsięzrównieżzzaniedbaniazaudytora,zczyliz firmyz
Ernstz&zYoung8).zTakzwięczzjawiskozasymetriizinfor-
macjiz tworzyłozpokusęznadużycia.zAz jejzprzejawemz
byłzinsider trading,zczyliznieuprawnionezwykorzysta-
niezinformacjizprzezzosobyzzarządzającezprzyzzaku-
pie/sprzedażyzinstrumentówzfinansowych.z

Takiez działaniaz przyczyniałyz sięz doz ogromnegoz
rozrostuz iluzorycznejz (urojonej)z wartości9),z niema-
jącejz uzasadnieniaz wz sferzez realnej.z Postępowałaz
alienacjaz rynkówz finansowychzodz sferyz realnejz go-
spodarki.zNazprzykładzwzrokuz2007zwartośćzrynkuz
derywatówz sięgnęłaz 595zbilionówzdolarów10)z iz byłaz
ażz 36-krotniezwyższaz odzwartościz amerykańskiegoz
PKB.z Azwartośćz shadow banking11)z sięgnęłaz okołoz
60zbilionówzUSD12).zNależyzjeszczezwspomniećzozcoz
najmniejzniejednoznacznychzmetodachzwycenyzwar-
tościzmarek.zIzprzezztozichzniejednokrotniezzawyżo-
nejzwartości13).z

Coz więcej,z selektywna,z niekompletnaz deregula-
cja,zktórązrealizowanozwzlatachz90.zub.z izpierwszejz
dekadziezXXIzw.zsłużyłazwzdużymzstopniuzgrupomz
interesówzskupionymzwokółzkorporacjiztransnarodo-
wych,ztransnarodowychzgrupzkapitałowychzizbankówz
międzynarodowych.z Doprowadziłaz onaz doz niebez-
piecznegozzbliżeniazmiędzyzświatemzpolitykizazsferąz
międzynarodowegozbiznesu.zPrzejawemztegozbyłoznp.z
uchyleniezustawyzStealzGlasszActzzakazującejzanga-
żowaniaz sięz bankówz amerykańskichz wz inwestycjezz

wzryzykownezaktywa.zDodatkowozdoszłozdoznadmier-
nejz koncentracji,z czegoz wyrazemz byłaz postępującaz
oligopolizacja.z

Należyz teżz dodać,z żez korporacjez transnarodowezz
wypierająz przedsiębiorstwaz oz zasięguz krajowym,z ko-
rzystającznieztylkozzzprzewagzwynikającychznp.zzzko-
rzyściz skali,z alez równieżz zz uprzywilejowanejz pozycjiz
wzzakresiezulgzinwestycyjnychzczyzpreferencjizpodat-
kowych.z Przedsiębiorstwaz oz zasięguz krajowymz stająz
sięz podwykonawcamiz dlaz firmz międzynarodowych,z
azfunkcjonujączwzsieciach,zniejednokrotniezsązzmuszo-
nezdozakceptowaniaznierównychzwarunkówzkooperacji.z

Modelz zarządzaniaz opartyz naz budowaniuz war-
tościz dlaz akcjonariuszyz doprowadziłz doz powstaniaz
sferyzfinansówzozogromnychzrozmiarach.zStałozsięz
takzwskutekznadmiernegozwykorzystywaniaz efektuz
dźwigniz finansowej,z innowacjiz finansowych,z użyciaz
agresywnychz strategiiz ukierunkowanychz naz krótkiz
okres.zBańkazspekulacyjna,zktórazpowstałaznazryn-
kachzfinansowych,zstałazsięzzagrożeniemzdlazprzed-
siębiorstwzzezsferyzrealnejzgospodarki.z

konsekwencje 

nstrumenty,zktórezbywałyzstosowanezdozpo-
spiesznejz budowyzwartościz dlaz akcjonariu-
szy,zokazałyzsięzkluczowezprzyzrozprzestrze-

nianiuz sięz kryzysuz finansowego.z Nabywcyz CDOsz
przejmowalizryzykozzwiązanezzzniespłacaniemzkredy-
tówzhipotecznychzwzStanachzZjednoczonych.zKiedyz
niespłacalnośćzkredytówzsubprimezzaczęłaznarastać,z
posiadaczezCDOsz zostaliz zarażeniz problemamizwy-
stępującymiz naz rynkuz kredytówz subprimez wzUSA.z
Działoz sięz toz wz sytuacji,z gdyz CDOsz otrzymywałyz
wysokiez ocenyz odz agencjiz ratingowych.z Coz więcej,z
gdyzwystawcyzCDS-ówzzaczęlizmiećzproblemyzzzichz
pokryciem,zzarażenizzostaliznabywcyzCDS-ów14).z

Tempo,zwzjakimzrozprzestrzeniałzsięzkryzys,zwy-
nikałozzzwzajemnejzsiecizpowiązań,złatwościzprzeno-
szeniazinformacji,zazpotęgowanezbyłozprzezzstrach,z
panikę,zzachowaniazstadne15).zNaturazwspółczesnegoz
rynkuz finansowegoz jestz taka,zżezwzdużymzstopniuz
kierujezsięzonzemocjami,zktóreznasilajązsięzwzokre-
sachzwystępowaniazzaskakującychzzdarzeń.z

Uruchomionez poprzezzCDOz izCDS-yz kanałyz za-
rażaniaz uaktywniłyz się,z gdyz bankructwoz ogłosiłz
Lehmanz Brothers.z Przedsiębiorstwoz musiałoz sięz
konfrontowaćzzzkanałemzzarażaniazzwiązanymzzzwa-
lutą.zDrastyczniezspadłazpłynnośćznazrynkuzmiędzy-
bankowym.zWzrezultaciezpojawiłyzsięzogromnezpro-
blemyzzzpozyskaniemzkredytów16).zCozwięcej,zstraty,z
jakiezponosiłyzinstytucjezfinansoweznazjednymzryn-
ku,z wymuszałyz wyprzedażz naz innychz rynkach.z Toz
wzrezultaciezprowadziłozdozspadkuzcenzaktywów,zcoz
skutkowałoz jeszczez większąz wyprzedażą.z Czyliz na-
stępowałoz zarażaniez poprzezz kanałz określanyz jakoz
dostosowaniezbilansówzbanków.zRozprzestrzenianiez
kryzysuznastępowałozpoprzezzpowiązaniazhandlowe.z
Efektzzarażaniazpoprzezzsiećzpowiązańzistniejącychz
wz ramachz łańcuchaz dostawz rozprzestrzeniałz sięz
pomiędzyz przedsiębiorstwami.z Spadekz optymizmuz
konsumentówzprzełożyłzsięznazzmniejszeniezpopytu.z
Najbardziejzucierpiałyzbranżezi/lubzsegmentyzrynku,z
którezcechowałyzsięzwysokązwrażliwościąznazzmianyz
optymizmuzkonsumenckiego.z

Głębokiezspadkiznazrynkachzakcjizoznaczałyzobniże-
niezwartościzdlazakcjonariuszy.zModelzzarządzania,z
któryz miałz maksymalizowaćz wartośćz dlaz akcjona-
riuszy,zdoprowadziłzdoztakiegozsprzężeniazzwrotnegoz

PO 02.indb   4 14/02/2012   09:40



organizacji 2/2012 5

zzotoczeniem,zktórezwzrezultaciezskutkowałozogrom-
nązprzecenązkursówzakcji.zNastąpiłozzatemzurealnie-
niezwartościzdlazakcjonariuszy.z

Państwa,z chcącz ratowaćz zagrożonez bankiz iz nie-
którez przedsiębiorstwa,z dodatkowoz sięz zadłużyłyz
(wskutekz tegoz częśćz zadłużeniaz prywatnegoz prze-
kształciłazsięzwzzadłużeniezpubliczne).zZmniejszonez
wpływyzpodatkowezwzpołączeniuzzzrosnącymzzadłu-
żeniemzdoprowadziłyzdozkryzysuzzadłużenia.zCozwię-
cej,zkierujączsięzzasadąztoo big to failzdokonywanoz
masowegozwsparciazinstytucjizfinansowych,zaleztak-
żezdużychzprzedsiębiorstwzzezsferyzrealnejzgospodar-
ki17).zAzprzyztymzzarządzający,zktórzyzdoprowadziliz
dozkryzysu,zotrzymalizogromnezodprawy.z

Ryzykoz zez sferyz przedsiębiorstwz przeniosłoz sięz
nazobszarzfinansówzpublicznych.zDokładniej,zryzykoz
podejmowanezprzezzzarządzającychzwzramachzmode-
luzbudowaniazwartościzdlazakcjonariuszyzprzeniosłoz
sięznazpoziomzfinansówzpublicznych.zAzkryzyszzadłu-
żeniaz stanowiz zagrożeniez dlaz działalnościz przedsię-
biorstwa.zNazprzykładzwzwynikuzkryzysuzzadłużeniaz
zbankrutowałzMFzGlobal.zMiałoz tozmiejscez31zpaź-
dziernikazrokuz2011.zOznaczaztozósmezcozdozwielko-
ścizbankructwozspółkizpublicznejzwzhistoriizStanówz
Zjednoczonychz iz największez odz czasuz bankructwaz
Lehmanz Brothers18).z Bezpośredniąz przyczynąz ban-
kructwazbyłoznadmiernezzaangażowaniezwzobligacjez
emitowanezprzezzkrajezeuropejskie,ztakiezjakzWłochy,z
Hiszpania,zPortugalia,zIrlandia,zBelgiazwz2010zr.19)z

podsumowanie 

ryzyszfinansowyzujawniłzniedomaganiazmo-
deluz zarządzaniaz opartegoz naz koncepcjiz
budowyzwartościz dlaz akcjonariuszy.z Doraź-

nośćzwzmyśleniuzizdziałaniu,zprymatzkrótkiegozokre-
su,znieprzejrzystośćzizdyskusyjnezzzpunktuzwidzeniaz
etycznegozzachowaniazdoprowadziłyzdozpowstaniazilu-
zorycznejz(urojonej)zwartościzogromnychzrozmiarów.z
Wzwynikuzkryzysuzdoszłozdoz częściowegozurealnie-
niaztejzwartości,zalezrównieżzpogorszeniazwarunkówz
działaniazdlazprzedsiębiorstwa.zCozważne,ztezmecha-
nizmy,zktórezstałyzsięzczynnikamizsprawczymizkryzy-
su,zwzniewielkimzstopniuzuległyzzmianie.zZnamiennez
wztymzwzględziezjestzto,zżezmimozpomocyzzezstronyz
państwa,z niez zdecydowanoz sięz naz podziałz przedsię-
biorstwz–zsprawcówzkryzysu.zWzwynikuztegozzanie-
chaniazpostępujezkoncentracjazbogactwaziznarastaniez
iluzorycznejzwartości.zNarastającazpolaryzacjazgroziz
wieloaspektowymiz konsekwencjamiz ekonomicznymiz
iz społecznymi.z Dlategoz potrzebaz zarządzania,z którez
mogłobyzuporaćzsięzzzrosnącązzłożonościązizdynami-
kązzmian.zAzodpowiednieznarzędziazoferujezpodejściez
systemowe.z
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Inzthezpaper,zthezauthorzmakeszeffortsztozhighlightzthezrolez
ofzenterprisezmanagementzwithinzcrisis,z thatzbeganzinzthez
midz ofz Septemberz ofz 2008,z whenz Lehmanz Brothersz wentz
bankrupt.zFocuszonzshort-termzgoalszachievingzcontributedz
tozmisallocationzofzsocialzandzeconomicalzresources.zSimul-
taneously,zthezillusionzvaluezhaszgrownzwithinzthezfinancialz
markets.zThosezfactors,zinzturn,ztranslatedzintozthezongoingz
crisis.zThezapplicationzofzsystemzapproachz isznecessaryz toz
preventzfromzmistakeszinzthezfuture.z
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