
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEROWANIE 

SYSTEMEM 

RYNEK 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEROWANIE 

SYSTEMEM 

RYNEK 

 

 

 

Leszek Rydzak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lublin 2014  



ROZPRAWY NAUKOWE 

_________________________________________ 

Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis 

 

 

Rada Programowa: 

Prof. dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Prof. dr hab. Tomasz Dobek, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

Prof. dr hab. Stepan Kowalyshyn, Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach, 

Ukraina 

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Janusz Kocki, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Prof. dr hab. Wiesław Piekarski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

Prof. Ing. Ondřej Šařec CSs., Czeski Uniwersytet Rolniczy w Pradze, Czechy 

Dr hab. Elżbieta Szczot, Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II w Lublinie 

Mgr Dorota Orkiszewska - sekretarz 

Dyrektor wydawnictwa 

Dr Jacek Szczot 

 

Recenzenci: 

Prof. dr hab. inż. Franciszek Kluza, UP Lublin 

Dr hab. inż. Halina Pawlak, UP Lublin 

 

Konsultanci: 

Mgr Paweł Falicki, Beast Global Tool Company, Świdnik 

Mgr Sławomir Podgajny, Biuro Technologiczno-Marketingowe TTM, Brzeziny 

 

© Copyright by Leszek Rydzak, Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 2014. 

 

ISBN 978-83-63761-47-9 

 

Wydanie I 

 

WYDAWCA: 

Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis Sp. z o.o 

Lublin, ul. Staszica 12 lok. 3 

Nakład 20+ 20 egz. Ark. wyd. 7,1.  

Druk: POLIHYMNIA, ul. Deszczowa 19, 20-832 Lublin 

Druk ukończono w 2014 r. 



  
 

SPIS TREŚCI 

SPIS TREŚCI .............................................................................................................. 5 

WYKAZ WAŻNYCH DEFINICJI TERMINÓW I SKRÓTÓW ............................... 7 

PRZEDMOWA ........................................................................................................... 9 

1. WSTĘP.............................................................................................................. 13 

2. CYBERNETYKA ............................................................................................. 19 

2.1. Definicje ....................................................................................................... 19 

2.2. Klasyfikacja systemów ................................................................................. 23 

2.3. Działanie systemów ...................................................................................... 26 

3. EKONOMIA ..................................................................................................... 45 

3.1. Definicje ....................................................................................................... 45 

3.2. Kalkulacja i wartościowanie ......................................................................... 50 

3.3. Klasyfikacja dóbr ekonomicznych i łańcuch konsumencki .......................... 52 

4. CYBERNETYKA I EKONOMIA .................................................................... 57 

4.1. System Rynek ............................................................................................... 57 

4.1.1. Dwuczłonowy model systemu Rynek .................................................. 61 
4.1.2. Wzajemne oddziaływania uczestników Rynku .................................... 64 
4.1.3. Analiza stanów systemu Rynek ........................................................... 69 
4.1.4. Podsystem H ........................................................................................ 71 
4.1.5. Podsystem O ........................................................................................ 72 

4.2. Działanie Organizatora w systemie Rynek ................................................... 74 

4.2.1. Możliwości działania Organizatora ..................................................... 74 
4.2.2. Celowość działania Organizatora ......................................................... 83 

5. PRZEGLĄD SYSTEMÓW EKONOMICZNYCH........................................... 89 

5.1. Jeszcze raz o oddziaływaniach w systemie Rynek ....................................... 89 

5.2. Jeszcze raz o stanach systemu Rynek ........................................................... 92 

5.3. Dobra ekonomiczne wspólne........................................................................ 94 

5.4. Systemy niesterowane (system A) ................................................................ 95 

5.5. Systemy sterowane ..................................................................................... 100 

5.5.1. Organizator obniża ceny (system B) .................................................. 101 
5.5.2. Organizator podnosi ceny (system C) ................................................ 112 

6. STEROWANIE CZYNNIKAMI PRODUKCJI ............................................. 127 

6.1. Sterowanie rynkiem pieniężnym ................................................................ 128 

6.2. Sterowanie rynkiem pracy .......................................................................... 144 

6.3. Sterowanie rynkiem zasobów ..................................................................... 157 



6 Leszek Rydzak: Sterowanie systemem Rynek 
 

7. STEROWANIE GRANICAMI SYSTEMÓW ............................................... 163 

8. SYSTEMOWY CYKL KONIUNKTURALNY ............................................. 175 

9. PODSUMOWANIE ........................................................................................ 185 

10. BIBLIOGRAFIA ............................................................................................ 193 

11. STRESZCZENIE ............................................................................................ 195 

12. SUMMARY .................................................................................................... 195 

 

 



  
 

Wykaz ważnych definicji terminów i skrótów 

Wykaz skrótów 

H – Homeostaza, oddziaływanie, którego punkt przyłożenia znajduje się we 

wnętrzu systemu, jego istnienie jest cechą charakterystyczną układów 

samodzielnych, jest wielkością wektorową, dzięki niej układ może sterować się 

sam. W książce tej H oznacza również część systemu Rynek, która działa 

w oparciu o oddziaływania homeostazy Podaży i Popytu i działa tylko 

i wyłącznie w oparciu o nie. 

O – Organizacja, oddziaływanie, którego punkt przyłożenia znajduje się poza 

systemem, jego istnienie jest cechą charakterystyczną układów sterowanych 

spoza nich, czyli z ich otoczenia. W przypadku układów niesamodzielnych jest 

ono konieczne do ich działania. Jest wielkością wektorową, której punkt 

przyłożenia znajduje się poza rozpatrywanym układem. W książce tej 

O oznacza również część systemu Rynek, która działa w oparciu 

o oddziaływania Organizacji. 

Homeostan – stan, do którego prowadzi oddziaływanie wektora Homeostazy, 

Cel – stan, do którego prowadzi oddziaływanie wektora Organizacji. 

 





  
 

Przedmowa 

Od wielu lat pracuję dla polskiej nauki. Jednak ta książka, choć do nauki 

i jej metod się odwołuje - nie ma ambicji być naukową. Od dawna chciałem 

ją napisać. Powody są trzy. Pierwszy, to ten, że po prostu chciałem. Drugi 

był taki, że chcę w ten sposób pomóc i w ten sposób wyrazić wdzięczność 

zwykłym, ciężko pracującym ludziom, którzy utrzymują mnie od lat, płacąc 

podatki. Im chcę oddać moją wiedzę z obszaru ekonomii, która pozwala 

zrozumieć czym jest rynek oraz co się obecnie na nim rozgrywa i co będzie 

się na nim rozgrywało w przyszłości. Nie jestem ekonomistą, co w takim 

przypadku jest atutem, bowiem wobec braków w ekonomicznym aparacie 

pojęciowym, będę pisał zrozumiałym językiem. Ale był jeszcze jeden powód 

do jej napisania. Wdzięczność i szacunek, jakim darzę niestety nieżyjącego 

już, profesora Mariana Mazura. W mojej opinii - największego polskiego 

naukowca okresu powojennego. Wszyscy, którzy się z nim zetknęli, tytułują 

Go profesorem. W rzeczywistości nigdy nim nie był. Zakończył karierę 

naukową będąc profesorem nadzwyczajnym, a tej formy stopnia 

profesorskiego można używać tylko w obrębie jednostki naukowej, która go 

nadała. Według dzisiejszych kryteriów obowiązujących w nauce, też mógłby 

mieć kłopoty z uzyskaniem stopnia profesorskiego. W jego dorobku jest 

kilka monografii w języku polskim i trochę artykułów w czasopismach 

o niskiej randze. Wystarczy jednak przeczytać Jego książki, czy artykuły, 

żeby przekonać się, że wyraźnie odstawał i odstaje do dziś poziomem od 

głównego nurtu nauki. Jednym słowem Wielki Człowiek.  

Profesor Mazur był twórcą polskiej szkoły cybernetycznej. Tworzył jej 

podstawy w okresie komunizmu w Polsce, w warunkach izolacji 

i ideologizacji nauki polskiej, czyli - używając języka Mazura - 

w warunkach sterowania nauką przez silnie oddziałującego z otoczenia 

organizatora. Nie należy jednak zapominać, że Mazur był człowiekiem 

wykształconym w okresie międzywojennym i choć każdy człowiek uczy się 

przez całe życie, należy Go uznać za część pokolenia przedwojennego, które 

wydało Polsce wielu szlachetnych i mądrych ludzi.  

Sam Profesor uważał podobno, że największą wartość ma opracowana 

przez Niego cybernetyczna teoria charakteru, która czyni psychologię nauką 

ścisłą. Problem w tym, że psycholog zostaje psychologiem między innymi 

dlatego, że - delikatnie mówiąc - nie pociągają go liczby, chce od nich uciec, 

zachowuje dystans w stosunku do nich i używa ich tylko wtedy, gdy musi, 
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gdy już uciec się nie da. Stąd zastosowania tej teorii są praktycznie żadne, 

nie dlatego że się zdezaktualizowała, lecz dlatego, że nie interesuje się nią 

prawie nikt spośród psychologów. Dodatkowym tego powodem jest fakt 

szczególnego przywiązania nauk do własnych, wypracowanych przez lata, 

specyficznych metod badań. To przywiązanie sprawia, że metodologia 

w wielu dyscyplinach naukowych staje się częścią ich paradygmatu i nie 

tylko nie jest akceptowane, ale nie jest również tolerowane dowodzenie 

twierdzeń w danej dyscyplinie za pomocą metod spoza niej. Procesy takie 

dostrzegał również Mazur, nazywając ludzi nauki, którzy sprowadzają do 

swojej dyscypliny „obce” metody - nowinkarzami, a ludzi, którzy 

przychodzą spoza danej dyscypliny z własną metodologią - dyletantami. 

Należy dodać, że zjawisko to jest charakterystyczne - ale nie wyłącznie - dla 

nauk społecznych. Mazur, pisząc o tym, przytacza przykład Pasteura, który 

był chemikiem, a do którego środowisko biologów ruszyło z pretensjami za 

to, że śmiał wynaleźć szczepionkę przeciw wściekliźnie, czym wszedł im 

w paradę. 

Moim zdaniem najważniejsza w twórczości Mazura jest jego teoria 

układów samodzielnych. To ona jest źródłem inspiracji dla mnie, na co dzień 

zajmującego się w działalności dydaktycznej naukami o zarządzaniu. 

Znawcy dorobku profesora twierdzą, że dzisiaj największe znaczenie 

i zastosowanie ma jego ogólna jakościowa teoria informacji. Pojawienie się 

informacji jest bowiem warunkiem koniecznym i dostatecznym 

uruchomienia procesów sterowniczych. Tak więc na początku jest 

informacja, a nie żaden chaos.  

Książka ta jest atakiem cybernetycznym rozumu na terytorium ekonomii 

i powiązanych z nią nauk o zarządzaniu. Jej przeczytanie i zrozumienie 

powoduje odarcie tych nauk z ideologii, która je opanowała jak choroba 

i niestety, niszczy ich dorobek. Objawem tej choroby jest na przykład to, że 

coraz częściej, również w publikacjach ludzi nauki, używa się oprócz samej 

nazwy tych nauk, również przymiotników lub rzeczowników, określających 

je. Przykładem niech będzie to, że nie mówi się już o „zarządzaniu”, 

a o „filozofii zarządzania”. Nie mówi się już o „ekonomii”, a mówi się 

o „ekonomii społecznej”, albo „ekonomii liberalnej”. Jeżeli „zarządzanie” 

jest nauką, to istnieje tylko „zarządzanie”, a jeżeli ekonomia jest nauką, to 

istnieje tylko „ekonomia”. Wszyscy się bowiem zgodzą, że nie istnieje 

„matematyka społeczna” i „matematyka liberalna”. „Matematyka” bowiem, 

z całą pewnością istnieje, jest królową nauk i ma się znakomicie. W latach 

90-tych XX wieku, światem nauki wstrząsnęła tzw. sprawa Alana Sokala. 

Ten znany amerykański matematyk, napisał publikację naukową, będącą 
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zbiorem bzdur [Sokal 1996]. To właśnie Sokal wymyślił liberalnych 

matematyków. Publikacja ta przeszła pomyślnie proces recenzji w bardzo 

renomowanym czasopiśmie naukowym, po czym została opublikowana. 

Następnie w swojej książce szczegółowo opisał On cały ciąg wydarzeń, 

związany z tą publikacją [Sokal, Bricmont 1998]. Został za to relegowany ze 

swojej macierzystej uczelni. Ta sprawa wywołała wprawdzie burzę 

w środowisku ludzi nauk społecznych, ale czasami w wyniku burzy pada 

mały deszcz. Tak właśnie było w tym przypadku. Podobną prowokację 

w Polsce przeprowadził Tomasz Witkowski [Witkowski 2007]. 

Jednak celem tej książki nie jest zniszczenie czegokolwiek, 

a wzbudzenie w Czytelniku zalążków myślenia systemowego. Napisana jest 

zrozumiałym językiem, mimo ogromnych problemów z różnorodnością 

pojęć, nawet w obrębie samej ekonomii. Wszystkie terminy ekonomiczne 

w niej używane są precyzyjnie zdefiniowane, z użyciem języka, 

zrozumiałego nawet dla licealisty. 





  
 

1. WSTĘP 

Od początku pojawienia się pomysłu na napisanie tej książki miałem 

problem. Od czego zacząć? Z pomocą przyszedł mi brytyjski ekonomista 

Mark Blaug. Stwierdził on, że: „Do postępu w nauce dochodzi tylko wtedy, 

kiedy dążymy do maksymalizowania znaczenia faktów i minimalizowania 

znaczenia wartości. Ideologiczne uprzedzenia i wszelkiego rodzaju 

przemilczenia nieodłącznie towarzyszą pracy każdego badacza, a jedyną 

możliwą odpowiedzią na nie jest ich publiczna krytyka, odwołująca się do 

standardów zawodowych obowiązujących w danej dziedzinie nauki”. 

Wędrując z wiedzą cybernetyczną po ekonomii, będziemy więc 

minimalizować znaczenie wartości. Mówiąc prostszym językiem - nie 

interesować nas będą oceny zjawisk. Chociaż w tej książce one się pojawią, 

to miejsca te będą wyraźnie oznaczone tak, żeby Czytelnik wiedział, że ma 

do czynienia z wartościowaniem, a nie stwierdzaniem faktów. Będziemy 

postępować tak jak fizyk, który dostrzegając zjawisko grawitacji i opisując 

je, stwierdza, że zjawisko grawitacji istnieje i jest takie, jakie jest, nie 

oceniając, czy jest dobre, czy złe. Tak więc oceny redukujemy do 

niezbędnego minimum.  

Odrzucamy też ideologie, wszelkie ideologie. Wreszcie, odrzucamy 

emocje, wszelkie emocje. Jest to trudne, bo jak zauważył Chesterton, sporne 

jest nie to, czy świat materialny zmienia się za sprawą naszych idei, lecz czy 

na dłuższą metę zmienia się za sprawą czegokolwiek innego. W tym miejscu 

warto przedstawić Czytelnikowi przykład, który pozwala dotknąć 

odpowiedzi na pytanie: czym jest cybernetyka i myślenie systemowe. Otóż 

Mazur w jednej ze swoich prac sporo miejsca poświęcił strukturze 

współczesnej nauki. Aby zdefiniować czym nauka jest, wyszedł od 

charakterystycznego dla analizy cybernetycznej, zupełnego i opartego na 

jednoznacznych kryteriach podziału wszystkich możliwych dziedzin 

ludzkiego poznania. Dziedziny te podzielił on na trzy grupy, nadając im 

nazwy. 

Pierwszy zbiór, to ta część ludzkiej działalności, w której nieobecne są 

twierdzenia i w konsekwencji ich braku, nie dowodzi się ich prawdziwości. 

Tę część nazwał Mazur sztuką. Sztuka jest więc dziedziną ludzkiego 

poznania, ale niczego nie twierdzi. 

Drugi zbiór, to ta część ludzkiej działalności, w której twierdzenia 

występują, ale nie dowodzi się ich prawdziwości. Tę część Mazur nazwał 
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filozofią. Filozofia jest więc dziedziną ludzkiego poznania, która formułuje 

twierdzenia, ale ich prawdziwości nie dowodzi. Twierdzenia bez dowodu 

nazywamy ideami, a ich zbiory – ideologiami lub doktrynami. 

Trzeci zbiór, to ta część ludzkiej działalności, w której twierdzenia 

występują i zarazem dowodzi się ich prawdziwości. Tę część nazwał Mazur 

nauką. Nauka jest więc kierunkiem ludzkiego wyrazu, formułuje twierdzenia 

i przedstawia dowody ich prawdziwości. Zbiory dowiedzionych twierdzeń 

nazywamy teoriami. Klasyfikację zupełną dziedzin ludzkiego poznania 

według Mazura, zaprezentowano w tab.1. 

 

Tab. 1. Klasyfikacja dziedzin ludzkiego poznania według Mazura [Mazur 1999] 

Nazwa Twierdzenia Dowody 

Sztuka Nie występują Nie występują 

Filozofia Występują Nie występują 

Nauka Występują Występują 

 

Należy dodać, aby uspokoić oburzonych na te słowa Mazura filozofów, 

że we współczesnej nauce jest sporo filozofii (wg definicji Mazura) 

i odwrotnie, we współczesnej filozofii jest też sporo nauki (wg definicji 

Mazura). Zwróćmy uwagę, że innych dziedzin ludzkiego poznania nie ma. 

Jest to podział zupełny, obejmujący całość rzeczywistości, a kryteria 

podziału są jasne i ostre. Podział ten jasno wskazuje, że stanowisko naukowe 

(ten termin jest często nadużywany) wobec jakiegoś problemu może być 

jedno i tylko jedno. Powiedzenie, że racja może być po obu stronach jest tak 

naprawdę przyznaniem się do logicznej bezradności. Od jakiegoś czasu, 

nawet w nauce, mamy do czynienia z problemem wielości logik, 

tzw. polilogizmu, który wpuszczony do ludzkiego myślenia i działania 

sprawia, że niczego już nie będzie można stwierdzić ani tym bardziej 

udowodnić. Polilogizm, to śmierć nauki. Jeżeli natomiast nastąpi jej 

unicestwienie, to ludzka działalność ograniczyć się będzie musiała do sztuki 

i filozofii. 

W nauce nie ma zwolenników i przeciwników jakiejś teorii. W nauce 

niemożliwe jest więc stwierdzenie prawdziwości dwóch sprzecznych ze sobą 

zdań, gdyż co najmniej jedno z nich musi być nieprawdziwe, a z takim 

właśnie problemem musi się zmagać filozofia. Należy tu dodać, że tak jest 

na gruncie logiki klasycznej. 

Obecnie problem ten jest nieco bardziej skomplikowany, ze względu na 

rewolucję naukową, która miała miejsce w XX wieku w logice, związaną 

z pojawieniem się logiki rozmytej. Według logiki klasycznej, przynależność 
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elementu do zbioru musiała być określona jednoznacznie. Jest to logika 

dwustanowa: zero albo jeden, prawda albo fałsz, element należy do zbioru 

albo nie należy. Innej możliwości niż te dwie nie ma. W ramach logiki 

rozmytej, po prostu już nie ma konieczności określania w sposób 

jednoznaczny przynależności elementu do zbioru. Element może częściowo 

należeć do jednego zbioru i częściowo do innego. Nie ma dwóch stanów, 

a jest ich wiele. Nie zero albo jeden, a od zero do jeden. Nie prawda albo 

fałsz, a prawda i... też prawda. Jest to jednak temat na zupełnie inną książkę.  

Tak więc najszerszą dziedziną ludzkiego wyrazu jest sztuka, a nauka 

jest zarówno w stosunku do filozofii jak i sztuki ograniczona do tego, co na 

danym etapie rozwoju można udowodnić [Kossecki 2005].  

Wszystkie nurty ludzkiego działania posługują się tym samym 

językiem, który stanowi chyba największy wynalazek ludzkości, ale nie jest 

doskonały i brakuje mu matematycznej precyzji. Z tym problemem musi się 

zmagać i filozofia i nauka. Sztuka jest od tego problemu wolna. 

Wyłączmy na jeden akapit naukę i włączmy wartościowanie. Choć 

rozdzielenie filozofii i nauki nie jest dla filozofii w żaden sposób poniżające, 

filozofowie bardzo chcieliby chyba być traktowani jako ludzie nauki. Aby 

mógł się dokonać proces zlania się tych dwóch dziedzin, należy jednak 

rozwiązać wspomniany już wcześniej problem: w jaki sposób można byłoby 

uznać za prawdziwe dwa sprzeczne ze sobą zdania. Jest on z punktu 

widzenia nauki nierozwiązywalny. Warto przy tym zauważyć, że logika, 

będąca fundamentem nauki, jest pod silnym wpływem filozofii, to 

filozofowie, właściwie samodzielnie, pozbawieni kontroli matematyków, 

fizyków i przedstawicieli innych nauk ścisłych obecnie niepodzielnie tam 

panują. Ludzie nauk ścisłych delikatnie mówiąc, odpuścili ten teren. 

Filozofia natomiast jest potężna, tak jak potężny jest ludzki umysł. To 

filozofia wie, gdzie obecnie znajduje się ludzka myśl. Jest ona jednak też 

bardzo groźna, jak potężnie groźny jest ludzki umysł. Pozbawione krytyki 

wytwory ludzkiego rozumu prowadzą go na manowce. Przeprowadzenie 

dowodzenia prawdziwości tego zdania nie jest właściwie potrzebne. 

Doświadczenia, związane z panowaniem niektórych idei filozoficznych 

w XX wieku są bowiem jeszcze świeże i do dzisiaj obserwowane są ich 

skutki. Przecież Hitler i Stalin, to wybitni realizatorzy „naukowych” idei. Co 

do faktu rozmycia logiki klasycznej, można stwierdzić, że odejście od logiki 

klasycznej być może pozwoli unaukowić filozofię, ale grozi filozofizacją 

nauki. Mazur za najwyższą formę ludzkiego wyrazu uznawał sztukę, 

filozofia zajmowała w jego hierarchii drugie miejsce, a nauka – zaszczytne 
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trzecie. W tym miejscu należy zaznaczyć, że gdy poszukuje się źródeł 

powstania np. telefonu komórkowego, to źródłem tym nie jest odkrycie 

istnienia fali elektromagnetycznej, mimo niewątpliwego faktu, że to 

odkrycie przyczyniło się do jego powstania, ale źródłem tym są malowidła 

w jaskini w Lascaux. To one są pierwszym zewnętrznym wyrazem tego, że 

człowiek działa trochę inaczej niż zwierzęta. Jest on po prostu inny. To 

ludzkie dzieło jest z całą pewnością sztuką. Na pewno niczego nie twierdzi, 

a już z całą pewnością nie dowodzi. Nie jest ani filozofią, ani nauką. 

W Lascaux należy więc szukać początku telefonu komórkowego. Sztuka jest 

początkiem wszystkiego. 

Mazur uważał filozofów za przemiłych ludzi, poruszających 

interesujące tematy i błyskotliwie formułujących swoje poglądy, ale - 

z rzadkimi wyjątkami - nie uważał ich za dobrych partnerów do dyskusji 

naukowej, ze względu na kilka ich przywar: tego, że swoje poglądy 

wywodzą oni z przyjętych przez siebie założeń, w które domagają się 

uwierzenia, natomiast nauka nie przyjmuje niczego na wiarę i tego, że swoje 

poglądy uważają oni za słuszne, a poglądy przeciwników za błędne - 

natomiast w nauce uważa się, że wszelkie poglądy są błędne, tylko różnią się 

stopniem błędności. Wobec tego nie dzieli się naukowców na 

„zwolenników” i „przeciwników”, lecz sprawdza się dowody wygłaszanych 

twierdzeń. Kończąc ten wątek należy stwierdzić, że źródłem poznania 

w filozofii (wg definicji Mazura) jest wiara, w nauce (wg definicji Mazura) – 

rozum, a w sztuce – wyobraźnia. 

Drugim problemem, z którym przyjdzie nam się zmagać, to bałagan 

pojęciowy w nauce. W tym momencie znów wypada przywołać Mazura 

i jego spostrzeżenia, dotyczące różnorodności języków, nawet w bliskich 

sobie naukach. Ze względu na ogromny postęp, nauki rozrosły się tak, że 

niemożliwe jest ogarnięcie przez jednego człowieka nawet jednej z nich, 

np. fizyki. Skutkiem tego nawet fizyka się z konieczności podzieliła, co 

może skutkować tym, że niedługo fizyk z fizykiem nie będą mogli się 

porozumieć. Może dojść do sytuacji, w której ludzie nauki mówiąc w tym 

samym języku, np. po polsku, będą używali różnych pojęć, oznaczających 

dokładnie to samo. Na przykład pojęcie sterowanie, oznacza w tej książce 

tyle samo, co zarządzanie, organizowanie, kierowanie. Istotą wszystkich 

tych słów jest bowiem wywieranie wpływu i wywołanie zmiany. Są to 

synonimy. Jednym słowem, współczesna nauka, to taka Wieża Babel, której 

budowniczym Ktoś znów pomieszał języki. Nie wiemy dokładnie na czym 

polegał proces pomieszania języków opisany w Piśmie Świętym, ale ten 

obecny, polega na tym, że porozumiewając się w tym samym języku - 
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niestety można się nie porozumieć. I tu dostrzec można wyjątkowość 

tzw. prostych ludzi. Polega ona właśnie na tym, że jedynie oni mają szansę 

uniknąć tego procesu. Nauka w Europie, tak naprawdę pojawiła się w sensie 

systemowym w późnym Średniowieczu, wraz z pojawieniem się 

uniwersytetów. Od tego momentu Europa rozpoczyna proces poszukiwania 

prawdy w sposób zorganizowany, taka jest bowiem funkcja uniwersytetu 

w Europie. Proces pomieszania języków jest widoczny nie tylko w obrębie 

jednego języka. Kiedy powstawały pierwsze uniwersytety, język naukowy 

był jednolity, była nim łacina. Dzisiaj rolę tę przywraca się w nauce 

językowi angielskiemu. Nie zmienia to jednak faktu, że obok tego 

jednoczącego naukę trendu, wiele teorii opisywanych jest w innych niż 

angielski językach narodowych.  

Ta różnorodność aparatu pojęciowego będzie wymagała sformułowania 

precyzyjnych definicji poszczególnych terminów. Być może ich znaczenie 

będzie dla niektórych kontrowersyjne i może komuś pasować do podanej 

przeze mnie definicji jakiś inny termin, ale nie nazwy są dla mnie istotne, ale 

ich treść. Zmaganie się z tym problemem, będzie więc wymagało pewnego 

wysiłku również ze strony Czytelnika. Po prostu muszę przyjąć jakąś 

konwencję terminologiczną. Jednak z pewnością definicje pojęć, podane 

w tej książce będą ścisłe. Zaletą cybernetyki jest bowiem precyzja 

w definiowaniu znaczenia słów i przywiązywanie wielkiej wagi do tego 

znaczenia, a nie do samego słowa. Sprawia to, że język cybernetyczny jest 

znacznie prostszy i równocześnie bardziej precyzyjny, niż języki innych 

nauk szczegółowych, szczególnie społecznych. Dodatkowym zjawiskiem, 

związanym z tym problemem jest występowanie pojęć, których precyzyjne 

zdefiniowanie nie jest możliwe. Takie przypadki będą w tej książce również 

specjalnie oznaczone. Podsumowując tę część książki trzeba koniecznie 

wspomnieć jeszcze, że dorobek Mazura obejmuje również 14 tzw. zasad 

terminologicznych [Mazur 1960, 1961]. 

Na koniec wstępu odnieśmy się do tytułu i treści książki. Dotyczy ona 

problematyki sterowania, czyli wpływania na rynek, rozumiany jako akt, 

albo proces wymiany dóbr. Ludzie bowiem uważają na ogół, że rynek 

potrzebuje, aby nim sterować, zarządzać. Twierdzą, że jak wszystkimi 

procesami, tak też procesem wymiany dóbr należy kierować. Twierdzenie 

to, urosłe do rangi dogmatu, podtrzymywane jest również przez dużą część 

ludzi nauki, głównie reprezentujących nauki społeczne, którzy przy okazji 

zajmują się tworzeniem niezbędnych do sterowania narzędzi (przede 

wszystkim prawnych). Prawie nikt nie zadaje sobie przy tym pytań 
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fundamentalnych: czy kierowanie rynkiem jest w ogóle możliwe (w sensie 

możliwości osiągnięcia zakładanych celów) i na czym to kierowanie, 

sterowanie, zarządzanie polega oraz do czego prowadzi. Problematyka 

sterowania znajduje się w zakresie badań nauk ścisłych. Spróbujemy 

odpowiedzieć na te pytania w sposób ścisły, na gruncie logiki klasycznej, 

w kategoriach zerojedynkowych, bez podpierania się twierdzeniami, których 

źródłem jest wiara, czy autorytet. 

Analiza tematu sterowania rynkiem musi być dokonana 

z wykorzystaniem zdobyczy dwóch nauk: cybernetyki (sterowanie) 

i ekonomii (rynkiem). Ponieważ ma być zrozumiała dla każdego, to 

posłużymy się nimi ograniczając się do samych podstaw tych dziedzin. Nie 

będziemy używać żadnych pojęć ponad te, które są niezbędne, a wszystkie 

pojęcia będą definiowane w sposób możliwie prosty, co jest możliwe dzięki 

cybernetyce. Trzeba zaznaczyć, że w mazurowskiej, cybernetycznej 

hierarchii nauk, cybernetyka stanowi metanaukę w stosunku do ekonomii, 

czyli jest wyższa rangą, jak wyższy rangą jest generał od kapitana. 

Ekonomia, chcąc zachować naukowość, musi się więc z cybernetyką i jej 

twierdzeniami liczyć. Cybernetyka musi na ekonomię tylko reagować. 

Dodajmy i to, że metanauką wszystkich nauk jest Cesarzowa – logika. 

Królową jest oczywiście matematyka. Te nauki są metanaukami w stosunku 

do cybernetyki. Zdefiniujmy przedmiot zainteresowania obu nauk, czyli 

określmy, czym one obydwie się zajmują i jakie terminy z ich aparatu 

pojęciowego wykorzystamy. Czytelnikowi ten rozdział może się wydawać 

trudny, bo pojawią się w nim z pozoru dziwne nazwy i definicje. System, 

relacja, sprzężenie, czy informacja, to brzmi skomplikowanie, ale 

zapewniam, że wprowadzam te terminy ze względów formalnych, 

a zrozumienie ich treści stanie się proste, gdy pokażemy ich znaczenie na 

przykładzie rynku. 

 



  
 

2. CYBERNETYKA 

2.1. Definicje 

Cybernetyka, to nauka o sterowaniu. Przedmiotem jej zainteresowania 

są systemy, czyli zbiory obiektów i zachodzących między nimi relacji. 

Graficzny obraz systemu przedstawiono na rys. 1. 

 

 
Rys. 1. Obraz graficzny systemu 

 

W niektórych przypadkach, w których zachodzi potrzeba rozpatrywania 

samych tylko relacji bez rozpatrywania obiektów, stosuje się pojęcie 

struktury systemu jako zbioru relacji zachodzących między elementami 

systemu. Na przykład maszyna i jej zminiaturyzowany model są różnymi 

systemami, ale mają jednakowe struktury, gdyż realizują te same funkcje 

[Mazur 1969]. 

Sterowanie, to wywieranie wpływu, oddziaływanie, jak mawiał Mazur – 

jest to wszelkie działanie, każda zmiana i każdy proces. We współczesnej 

nauce, każda zmiana, oznacza zmianę poziomu informacji w układzie lub 

zmianę poziomu energii w układzie lub zmianę poziomu materii w układzie. 

Współczesna nauka nie zna bowiem innych zmian. Mazur podkreślał, że aby 

można było mówić o sterowaniu, musi ono wynikać z oddziaływań 

celowych, a nie przypadkowych. Najlepszym tego obrazem jest przytoczony 

przez Mazura przykład turysty, który niechcący, niecelowo wywołuje na 

wycieczce w górach lawinę. Takich niecelowych oddziaływań nie można 

według niego nazwać sterowaniem. Podstawą wszelkich prawidłowości, 

czyli fundamentem nauki jest obserwacja, że Wszechświatem rządzi zasada 

przyczynowo – skutkowa i w związku z tym każdy skutek ma przyczynę. Tą 

podstawą, postulatem cybernetyki jest twierdzenie, że każdy układ działa 

celowo, tak jak w termodynamice wychodzi się od postulatu, że każdy układ 

dąży do równowagi. Ponieważ obydwie te nauki ścisłe, mają ogromne 

zastosowanie w naukach społecznych, są wręcz ich podstawą, to pojawia się 
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pewien problem. Jest to problem, występujący we wszystkich naukach 

społecznych i do dziś pozostaje bez rozwiązania. Jest to tak naprawdę 

problem z człowiekiem i odpowiedzią na pytanie kim on jest i jaki jest. 

Mazur podając przykład turysty, dokonał wyłączenia pewnej części 

rzeczywistości spod obserwacji cybernetyki. Najpierw pisze, że sterowanie, 

to wszelkie „dzianie” się, a potem, że „dzianie” się przypadkowe jednak nie 

jest „dzianiem” się. Nie wypada wprawdzie krytykować swojego mistrza, ale 

w nauce nie ma autorytetów i żadnych „tabu”. Wydaje się, że Mazur stał na 

gruncie takim, że wielkim sterowniczym Wszechświata jest człowiek. 

Bowiem wtedy i tylko wtedy pojęcie przypadkowości ma sens. Pojęcie 

przypadkowości jest jednak puste, wszelkie działanie jest celowe i tym 

samym tak postawiony postulat cybernetyki jest spełniony, gdy uzna się, że 

to nie człowiek steruje, a istnieje jeszcze jeden Wielki Sterowniczy. Wtedy 

człowiek - turysta ze swoją przypadkową lawiną staje się tylko obiektem 

sterowanym, który nie widzi w tym celu, ale przecież nie oznacza to, że on 

nie istnieje. Inny człowiek – obserwator tej lawiny również będzie uważał, 

że to przypadek. Tak więc zakładamy celowość działania, niezależnie od 

tego co by się nie działo i w związku z tym brak przypadków. 

Ponadto dla cybernetyka, pojęcia sterowanie, wpływanie, 

organizowanie czy zarządzanie, to synonimy. W tej pracy używane będą one 

zamiennie i oznaczają ten sam proces. Warunkiem wystąpienia procesu 

sterowania, jest pojawienie się informacji i jej przekazywanie, czyli 

komunikacja. Sama informacja jest wystarczająca do sterowania. Mówiąc 

ściślej zmiana poziomu informacyjnego układu jest jedyną przyczyną 

uruchomienia procesu sterowania, a jego skutkiem są zmiany poziomów 

energetycznego i materialnego układu. Podstawowym osiągnięciem 

cybernetyki jest fakt, że do rozróżnienia współzależności między różnymi 

zjawiskami wystarczą jej liczby, bez żadnego przy nich miana. Liczby mogą 

tylko być większe, równe, mniejsze od innych liczb, mogą wzrastać, 

pozostawać bez zmiany lub maleć. Mimo olbrzymiej liczby różnych liczb, 

olbrzymiej liczby różnych rzeczy, olbrzymiej liczby różnych zjawisk, 

zależności między tymi różnymi liczbami, rzeczami, zjawiskami jest 

niewiele. Dzięki temu można się wypowiadać o całej rzeczywistości, za 

pomocą bardzo małej ilości pojęć mogących odnosić się do wszystkiego. Do 

ujmowania różnych rzeczy musiało powstać mnóstwo różnych dyscyplin 

naukowych, ale do ujmowania różnych współzależności między tymi 

różnymi rzeczami wystarcza tylko jedna dyscyplina, właśnie cybernetyka. 

Z tego punktu widzenia można stwierdzić, że cybernetyka przywraca 

jedność rozbitej na dyscypliny nauce. W świetle cybernetyki skomplikowana 
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rzeczywistość przedstawia się prosto, ale pozwala uchwycić sprawy istotne 

[Mazur 1999]. Gdy piszę te słowa, przypominają mi się zajęcia z przedmiotu 

„Podstawy zarządzania”, gdzie dowiedziałem się po raz pierwszy, że 

zarządzanie jest procesem pozbawionym emocji i odczuć, a pełnym liczb. 

Prostotę wygłaszanych twierdzeń zawdzięcza cybernetyka 

abstrahowaniu od właściwości materiału, z którego rzeczy są wykonane, 

a skupieniu się na funkcjach realizowanych przez te rzeczy. W cybernetyce 

naczelnym problemem jest odpowiedź na pytanie o zasadę działania, czyli 

jak to działa, a nie, z czego to jest zrobione. Jest to w tej książce szczególnie 

ważne, gdyż dotyczyć ona będzie działania człowieka. Nie ma potrzeby na 

gruncie cybernetycznym opisywanie budowy człowieka: czy jest istotą 

cielesną, czy cielesno – duchową. Nie ma znaczenia to, z czego i jak jest 

zbudowany. Ważne jest jak działa. Jeżeli ludzkim działaniem rządzą jakieś 

prawidłowości, nazywane prawami, to stanowią one dla cybernetyki jego 

zasadę działania. Podstawowymi pojęciami cybernetyki, oprócz 

wymienionych wcześniej są obiekt (układ, system), sprzężenie i informacja. 

W rzeczywistości każda zmiana, wywołana w jakimś punkcie świata, 

w jego przestrzeni, powoduje zmiany we wszystkich innych punktach. Jest 

to faktem, który stanie się szczególnie widoczny na przykładzie łańcucha 

konsumenckiego, który zostanie omówiony później. Praktycznie wpływ ten 

jest w wielu punktach znikomo mały i może być pominięty. Dzięki temu 

uproszczeniu, o którym jednak należy pamiętać, bez szkody dla ścisłości 

analiz, można wyodrębnić ze świata pewne obiekty i zajmować się ich 

oddziaływaniem na inne obiekty, wydzielone ze świata, jednocześnie 

pomijając pozostałe. W najprostszym przypadku będą wchodzić w grę tylko 

oddziaływania między dwoma określonymi układami. 

Układ, to zbiór elementów, które charakteryzują się pewnym poziomem 

energetycznym, materialnym i informacyjnym. Ten zespół poziomów 

nazywamy stanem układu. Gdy układ nie działa, poziomy informacyjny, 

energetyczny i materialny pozostają niezmienione, stan układu się nie 

zmienia. Gdy układ działa – zmienia się co najmniej jeden z poziomów, 

zmienia się poziom informacji w układzie (zwiększa lub zmniejsza), zmienia 

się poziom jego energii (zwiększa lub zmniejsza), zmienia się poziom 

materii (zwiększa lub zmniejsza). Przy czym, wystarczy zmiana 

któregokolwiek z nich, aby można było mówić o działaniu. Zmiany 

energetyczne i materialne w układzie następują wtedy i tylko wtedy, gdy 

wystąpi w nim zmiana poziomu informacji. Warunkiem koniecznym 

i dostatecznym działania układu, a więc i uruchomienia procesów 
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sterowniczych, jest zmiana poziomu informacji w układzie. Z tego 

stanowiska cybernetyki wynika klasyfikacja układów, która zostanie 

zaprezentowana w dalszej części pracy. 

Informacja jest pojęciem, którym w sposób szczególny interesuje się 

cybernetyka. Jest to jej wyłączne pole działania. Zmianami energetycznymi 

i materialnymi zajmują się też inne nauki, takie jak fizyka, chemia, czy 

biologia. 

Proces wytwarzania informacji uważano długo za zjawisko 

niematerialne, cudowną funkcję mózgu i dopiero niedawno nauka wyjaśniła, 

o co w nim chodzi. 

Twórcą teorii informacji jest Claude Shannon [Shannon 1948]. 

Wprowadził on do języka nauki pojęcie ilości informacji i w niezmienionej 

formie pojęcie to, opracowanie sposobu wyznaczania ilości informacji oraz 

przeprowadzenie rozległych badań na temat ilościowych zagadnień 

przekazywania informacji trwa do dziś. Traktowanie informacji w sposób 

matematyczny pozwoliło na uściślenie wielu niejasnych dotychczas pojęć. 

Bardzo istotny jest w tej dziedzinie wkład Polaków. Prace Mazura 

kontynuują jego uczniowie. W tym kontekście bardzo wartościowe prace 

prowadzi Lechowski [Lechowski 1983, 1991/1992]. W swojej rozprawie 

habilitacyjnej udowodnił on, że II zasada termodynamiki, której 

prawdziwości nikt w nauce nie podważa, jest spełniona wyłącznie wtedy, 

gdy przyjmie się założenie, że obowiązuje zasada zachowania informacji 

w układach izolowanych. Ponadto wyjaśnia on jej istotę wprowadzając 

pojęcie pola informacyjnego i wyjaśnia jego właściwości, stosując analogię 

do pola elektrycznego [Lechowski 1994]. Współczesny człowiek, nauczany 

fizyki od wczesnych lat szkolnych, z łatwością dostrzega zmiany 

energetyczne i materialne układów. Ten sam człowiek, tkwiąc w koleinach 

fizyki ma jednak kłopot z dostrzeżeniem zmian informacyjnych w układzie. 

Cybernetyki bowiem nie uczy się w żadnej szkole. Mało tego, nie ma 

w ogóle takiej dyscypliny naukowej w sensie formalno - prawnym, nie 

można się więc w jej obrębie doktoryzować i habilitować. Skutek jest taki, 

że uprawiają ją tylko nieliczni ludzie nauki w Polsce, a większość z nich 

zdobyła stopnie naukowe w zupełnie innym obszarze nauki. Na potrzeby tej 

książki wystarczy, aby Czytelnik zrozumiał, że informacja przepływa, jest 

wymieniana, tak samo jak materia i energia. Ten proces nazywamy 

komunikowaniem. Można określić jej ilość i wyrazić ją liczbą, tak samo jak 

materię i energię. Jednostką ilości materii jest gram, a jednostką ilości 

energii jest dżul. Jednostką ilości informacji jest bit. Energia i materia 

podlegają prawu zachowania energii i masy. Informacja też podlega takiemu 
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prawu. Jej ilość w przyrodzie jest stała [Lechowski 1994]. W procesach 

sterowniczych po prostu traktuje się stany fizyczne ze strukturalnego punktu 

widzenia, ze względu na występowanie różnic między tymi stanami. Stąd 

cybernetyka stoi na stanowisku, że zmiana poziomu informacji w układzie 

zmienia jego stan fizyczny [Mazur 1970].  

2.2. Klasyfikacja systemów 

Cybernetyka dzieli obiekty, występujące w przyrodzie na układy 

samodzielne i niesamodzielne. Jest to podział zupełny. Innych niż te dwa 

typy obiektów nie ma. Układ nazywamy niesamodzielnym, jeżeli nie jest 

zdolny do sterowania się, czyli nie jest zdolny do wytworzenia 

oddziaływania, którego źródłem jest on sam. Układ nazywamy z kolei 

samodzielnym, jeżeli jest zdolny do sterowania się, czyli jest zdolny do 

wytworzenia oddziaływania, którego źródłem jest on sam. Fizyka opisuje 

oddziaływania za pomocą pojęcia siły, która jest wielkością wektorową. 

Oddziaływanie ma więc punkt przyłożenia, kierunek, zwrot i wartość. Układ 

samodzielny, charakteryzuje się więc zdolnością do generowania 

oddziaływania, którego punkt przyłożenia leży w jego wnętrzu.  

Układ samodzielny działa więc samodzielnie, a niesamodzielny nie 

działa. Układ samodzielny jest zdolny do wywołania zmian poziomów 

energetycznych, materialnych i informacyjnych, a układ niesamodzielny nie 

ma tej zdolności. Układ samodzielny może sterować się więc sam, 

a oddziaływanie, pochodzące z wnętrza tego układu nazywać będziemy 

Homeostazą [Mazur 1999]. Działając, układ samodzielny zmienia swój 

poziom informacyjno – energetyczno – materialny, czyli krótko mówiąc, 

zmienia swój stan. Stan, do którego dąży układ samodzielny nazywamy 

w cybernetyce stanem równowagi, ale książka ta dotyczy również 

problematyki ekonomicznej i na jej potrzeby, dla zachowania ścisłości, 

nazywać go będziemy homeostanem. Homeostan, to stan, do którego dąży 

układ samodzielny w wyniku działania homeostazy i tylko homeostazy. 

Wyjaśnienie potrzeby wprowadzenia pojęcia homeostanu, zostanie 

Czytelnikowi objawione w dalszej części pracy. Przykładem układów 

samodzielnych są wszystkie organizmy żywe, a wśród nich i człowiek. Mają 

one zdolność do generowania homeostazy. Przykładem układu 

niesamodzielnego jest rower. Po prostu sam nie pojedzie. Nie jest zdolny do 

wygenerowania homeostazy. Jego homeostaza wynosi zero. Wrócimy do 

klasyfikacji układów w dalszej części tego rozdziału. 
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Drugim problemem, który należy rozpatrzyć, jest zachowanie się 

układów samodzielnego i niesamodzielnego w obliczu oddziaływania na nie 

innych układów, zewnętrznych w stosunku do nich, czyli mówiąc językiem 

cybernetycznym, znajdujących się w ich otoczeniu. Do rozpatrzenia 

zachowania się układów samodzielnych i niesamodzielnych konieczne jest 

wprowadzenie terminu sprzężenie i wyjaśnienie, co on oznacza. 

Oddziaływanie między dwoma obiektami nosi w cybernetyce nazwę 

sprzężenia. Używając języka fizyki można stwierdzić, że sprzężenie, to siła, 

z jaką jeden obiekt działa na drugi. 

Sprzężenie, w którym jeden obiekt oddziałuje na drugi, a drugi nie 

oddziałuje na pierwszy, nazywamy sprzężeniem prostym (rys. 2). 

 

 
Rys. 2. Sprzężenie proste między obiektami A i B 

 

Sprzężenie, w którym jeden obiekt oddziałuje na drugi, a drugi obiekt 

oddziałuje na pierwszy, jest sprzężeniem zwrotnym (rys. 3). 

 
Rys. 3. Sprzężenie zwrotne między obiektami A i B 

 

Sprzężenie zwrotne składa się więc z dwóch sprzężeń prostych 

przeciwnie skierowanych. 

Można stwierdzić, że sprzężenie proste, to oddziaływanie przyczyny na 

skutek. Sprzężenie proste staje się sprzężeniem zwrotnym, jeżeli przyczyna 

oddziałuje na skutek oraz skutek oddziałuje na przyczynę. Uprawnione jest 

więc twierdzenie, że w sprzężeniu zwrotnym, przyczyna za pośrednictwem 
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skutku oddziałuje na siebie samą. W terminologii cybernetycznej 

oddziaływanie jednego układu na drugi nazywamy bodźcem lub 

wymuszeniem. Oddziaływanie drugiego układu na pierwszy nazywamy 

reakcją lub odpowiedzią. Reakcja układu drugiego jest z kolei bodźcem dla 

układu pierwszego itd. Sprzężenie jest to więc wymiana oddziaływań 

bodziec – reakcja lub wymuszenie – odpowiedź [Mazur 1999]. 

Obiekty sprzężone można nazwać przetwornikami oddziaływań. 

Przetworniki oddziaływań mogą być tylko dwojakiego rodzaju. 

Przetworniki, w których wzrost wielkości wejściowej powoduje wzrost 

wielkości wyjściowej, w terminologii Mazura nazywane są afirmantami, 

a ich działanie afirmacją. Przetworniki, w których wzrost wielkości 

wejściowej powoduje zmniejszenie wielkości wyjściowej, w terminologii 

Mazura nazywane są negantami, a ich działanie negacją. Przetworniki, 

w których wzrost lub spadek wielkości wejściowej nie powoduje wzrostu, 

ani spadku wielkości wyjściowej nie są przetwornikami, gdyż niczego nie 

przetwarzają [Mazur 1999]. 

Ponieważ każdy z przetworników, między którymi występuje 

sprzężenie zwrotne, może być tylko afirmantem lub negantem, możliwe są 

tylko trzy rodzaje sprzężeń zwrotnych: afirmant - afirmant, negant – 

afirmant oraz negant - negant. 

Sprzężenie afirmant – afirmant i negant – negant, nosi nazwę sprzężenia 

zwrotnego dodatniego, a sprzężenie negant - afirmant nazwę sprzężenia 

zwrotnego ujemnego. Sprzężenia mogą być też zbieżne lub rozbieżne... 

W swoich analizach dotyczących sprzężeń, cybernetyka idzie bardzo 

głęboko. Na potrzeby tej książki, wystarczy nam sama znajomość pojęcia 

sprzężenia, więc na takim powierzchownym ujęciu tej problematyki 

poprzestaniemy. Aby jednak zachęcić Czytelnika do zajrzenia do prac 

Mazura i pogłębienia wiedzy cybernetycznej na koniec dodajmy, że na 

przykład z analizy sprzężeń wynika twierdzenie, że umiejętność 

postępowania z ludźmi polega głównie na robieniu właściwego pierwszego 

kroku, od tego bowiem zależy, czy w wyniku oddziaływań powstanie 

sprzężenie konstruktywne (ujemne) czy destruktywne (dodatnie). W razie 

powstania spiętrzenia oddziaływań destruktywnych, ktoś musi pierwszy 

dokonać zmiany w kierunku sprzężenia konstruktywnego, przy czym im 

wcześniej to nastąpi, tym lepiej [Mazur 1999]. Wygląda więc na to, że autor 

Listu do Rzymian pisząc „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem 

zwyciężaj” (Rz. 12, 21) przeprowadził wcześniej analizę systemową.  
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Po wyjaśnieniu sprawy sprzężenia, wracamy do dalszej analizy układów 

samodzielnego i niesamodzielnego. Rozpatrzymy ich zachowanie się 

w obliczu istnienia i działania w ich otoczeniu odrębnego systemu (układu) 

oddziałującego na nie.  

2.3. Działanie systemów 

Na gruncie filozofii, na przykład u Arystotelesa, „istnienie” 

i „działanie” są pojęciami tożsamymi. Można takie podejście zrozumieć, 

bowiem nie można działać, nie istniejąc. Cybernetyka uznaje to twierdzenie 

filozofii za prawdziwe, nie ma jednak problemów z dychotomią tych pojęć, 

bowiem na gruncie cybernetyki, układ po prostu może istnieć i nie działać. 

„Działanie”, jest pojęciem tożsamym z pojęciem „proces”. Układ działa 

wtedy i tylko wtedy, gdy zmienia się jego stan. Istotą działania jest proces, 

zmiana. Ponieważ można tylko zmienić swój stan informacyjny, 

energetyczny lub materialny, układ działa, gdy zmienia się jeden z tych jego 

trzech stanów. Wtedy i tylko wtedy dokonuje się proces. Wtedy i tylko 

wtedy tworzą się relacje. Tworzą się one w wyniku działania, a ściślej 

oddziaływania elementów na siebie. Tak więc, o ile układ nie może działać 

nie istniejąc, to może istnieć nie działając. Mazur wyjaśnia to w jednej ze 

swoich kluczowych prac, nawiasem mówiąc, opublikowanej w czasopiśmie 

naukowym, które nie ma dzisiaj żadnej wartości według Ministerstwa Nauki 

[Mazur 1987]. Cytując dosłownie Mazura, na przykład rower, stojący pod 

płotem wprawdzie istnieje, ale nie działa, gdyż nie zmienia się jego stan. 

W tym miejscu należy wyjaśnić głębiej pojęcie „zmiana stanu”, bowiem ktoś 

z Czytelników mógłby zadrwić z cybernetycznego sposobu myślenia 

i powiedzieć, że stan roweru stojącego pod płotem się zmienia, choćby 

z tego powodu, że po pewnym czasie z takiego stojącego pod płotem 

roweru, pozostanie tylko kupa rdzy. Otóż w rozumieniu cybernetycznym, 

obiekty zmieniają swój stan wtedy i tylko wtedy, gdy realizują swoją 

funkcję. Funkcją roweru jest: jeździć. On działa wtedy i tylko wtedy, gdy 

realizuje swoją funkcję, czyli, gdy jedzie. Tak więc rower, aby mógł działać, 

potrzebuje do tego kolarza. W tym miejscu należy wyjaśnić kolejne pojęcie 

cybernetyczne, pojęcie Organizatora. Czym jest Organizator i jaka jest jego 

funkcja? Jest to na gruncie nauk systemowych układ, oddziałujący na inny 

układ. Jest on układem sterującym innym układem. Układ, na który 

oddziałuje Organizator, nazywamy układem sterowanym. Z definicji więc 

jest on składnikiem otoczenia układu sterowanego. Z definicji także, 

Organizator nie bierze udziału w procesie, który jest prowadzony 
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w układzie, którym steruje. Ale wpływa na ten proces. Ponieważ każdy 

system czy układ działa, czyli tworzy relacje, to wpływ Organizatora może 

przebiegać tylko i wyłącznie w dwóch kierunkach: 

 w kierunku utrzymania relacji, 

 w kierunku zmiany relacji. 

Istotą jego działania jest więc albo utrzymanie przebiegu procesu, który 

układ sterowany realizuje w trakcie swojego działania (tak jest 

np. w automatyce), bądź też zmiana przebiegu procesu, który prowadzony 

jest w układzie (tak jest często w procesach społecznych). Pozycję 

Organizatora względem układu sterowanego (organizowanego) 

przedstawiono na rys. 4.  

Organizator musi być więc układem samodzielnym, gdyż aby 

oddziaływać, trzeba mieć zdolność do generowania oddziaływań, a tę 

zdolność ma tylko układ samodzielny. Oddziaływania ze strony 

Organizatora na układ sterowany nazwiemy na potrzeby tej książki 

Organizacją [Mazur 1999], a stan, do którego te oddziaływania prowadzą 

nazwiemy celem. 

 
Rys. 4. Pozycja Organizatora względem systemu sterowanego 

 

W ten sposób można już precyzyjnie zdefiniować proces organizowania 

(zarządzania, sterowania). Organizowanie, to proces oddziaływania 

Organizatora na układ sterowany, prowadzący go do celu. Sterowanie, 

zarządzanie i organizowanie, to synonimy, oznaczające oddziaływanie na 

układy i prowadzenie ich do celu, wyznaczonego przez organizatora. 

Cel jest to więc stan, do którego dąży Organizator i tylko Organizator. 

W tym miejscu przypomnijmy: może on dążyć do utrzymania relacji 

w układzie, ale też może dążyć do zmiany tej relacji. Samo istnienie i brak 
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oddziaływań Organizatora nie wywołuje żadnych zmian stanu układów 

samodzielnych i niesamodzielnych. Gdy Organizator istnieje i nie działa, 

układ samodzielny ze swoją Homeostazą dąży do homeostanu, a układ 

niesamodzielny nie działa. Trzeba pamiętać, że jeśli każdy układ znajduje 

się w otoczeniu, a stan wiedzy na dzisiaj wskazuje, że Wszechświat jest 

skończony, to musi istnieć układ, który z definicji nie posiada otoczenia. Do 

takiego układu najlepiej pasuje nazwa Bóg. Bóg, to system, który stanowi 

otoczenie wszystkich układów. Taka jest definicja cybernetyczna tego 

Terminu. System ten nie ma również żadnego Organizatora, co jest 

konsekwencją braku otoczenia. Relacje w Nim muszą być więc 

Homeostatyczne, czyli muszą powstawać w wyniku Homeostazy. Jeżeli 

ludzie nazywają Relację w Bogu – Miłością, to miłość z całą pewnością jest 

relacją Homeostatyczną i można próbować ją definiować, albo opisywać na 

gruncie nauki. Mazur definiował zresztą w sposób ścisły takie pojęcia jak 

refleksja, czy emocja, a współcześni cybernetycy definiują precyzyjnie takie 

trudne terminy jak szczęście [Lechowski 1994]. Również w tej książce 

znajdzie Czytelnik próbę zdefiniowania tych pojęć. Zajmiemy się tym 

problemem w rozdziale dotyczącym sterowania rynkiem pracy. Otoczenie 

i jego wpływ jest szczególnie ważne w przypadku układu samodzielnego 

z jego Homeostazą. Każdy układ składa się więc z siebie samego i otoczenia 

(całej reszty). Takie podejście gwarantuje, że rozpatrywanie stanów układów 

w analizach cybernetycznych gwarantuje zupełność tych analiz. Wpływ 

otoczenia na układ można pominąć, ale wtedy i tylko wtedy, gdy zmiany 

wektora Homeostazy układu pod wpływem otoczenia są pomijalne. 

Wyraźnie jednak należy to pominięcie otoczenia zaznaczyć.  

Rozpatrzmy działanie układu samodzielnego i niesamodzielnego, gdy 

z otoczenia oddziałuje na te układy Organizator. 

Układ niesamodzielny, gdy oddziałuje na niego Organizator, zaczyna 

działać. Pod jego wpływem zmieniają się w nim poziomy informacyjny, 

energetyczny i/lub materialny. Ponieważ nie istnieją inne oddziaływania niż 

te, ze strony Organizatora, układ niesamodzielny działa zgodnie 

z kierunkiem i zwrotem jego oddziaływań. Teoretycznie nie stawia żadnego 

oporu, czyli wektor jego oddziaływań jest co do wartości równy wektorowi 

oddziaływania Organizatora. Wartość oddziaływania ma jednak dla nas 

mniejsze znaczenie. Ważne, że układ niesamodzielny zmierza prosto do celu 

wyznaczonego przez Organizatora. Działanie układu niesamodzielnego 

w obliczu działania Organizatora zaprezentowano na rys. 5. 

Układ samodzielny w obliczu istnienia i działania Organizatora może 

zachować się na dwa sposoby, dlatego, że sposoby oddziaływania na ten 
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układ przez Organizatora są właśnie dwa. Podzielmy w sposób zupełny 

wszystkie możliwe oddziaływania na układ płynące ze strony Organizatora, 

czyli układu sterującego. 

 
Rys. 5. Działanie układu niesamodzielnego pod wpływem sterowania Organizatora 

 
Rys. 6. Działanie układu samodzielnego pod wpływem sterowania Organizatora za 

pomocą oddziaływań przymusowych 
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Otóż ze strony Organizatora na układ samodzielny mogą płynąć:  

 oddziaływania, których skutki nie są egzekwowane przez Organizatora, 

 oddziaływania, których skutki są egzekwowane przez Organizatora. 

 

Pierwszy przypadek, to sprzężenie proste, a drugi jest sprzężeniem 

zwrotnym. Innych niż te dwa typy oddziaływań nie ma, jest to podział 

zupełny, a oddziaływania takie są istotnie różne. Nazwijmy narzędzie 

oddziaływania Organizatora terminem: norma. Narzędziem oddziaływania 

organizatora bez egzekucji jego skutków będą więc normy dobrowolne. 

Norma dobrowolna, w zastosowanej konwencji terminologicznej w tej 

książce, to środek wpływu Organizatora (układu sterującego) na układ 

samodzielny (sterowany), który nie zakłada egzekucji skutków tego wpływu. 

Ze strony Organizatora płyną wtedy w kierunku układu sterowanego 

oddziaływania, których skutkiem może być (ale nie musi być) zmiana 

wektora Homeostazy, która ma swoje źródło wewnątrz układu sterowanego. 

Można wtedy powiedzieć, że pod wpływem norm dobrowolnych, układ 

samodzielny, samodzielnie zmienił swoją Homeostazę. Organizator wpłynął, 

ale układ sterowany ten wpływ zaakceptował. Efektem tej akceptacji jest 

zmiana Homeostazy dokonana przez układ sterowany na inną i zmiana 

homeostanu. Wektor Organizacji ma więc w tym przypadku zgodny 

kierunek i zwrot z wektorem Homeostazy. Celem takiego oddziaływania na 

układ, bez egzekucji jego skutków, jest zmiana Homeostazy układu 

sterowanego, a więc zakłada ono pełną dobrowolność jego reakcji. Układ 

może w tym przypadku zmienić swoją Homeostazę, ale nie ma egzekucji, 

nie występuje więc tu żaden element przymusu. Żeby dobrze ten aspekt 

sterowania przez Organizatora zrozumieć, posłużymy się przykładem. Od 

wielu lat trwają kampanie społeczne, których celem jest zminimalizowanie 

wysokiej śmiertelności kobiet w wyniku raka piersi. Podkreśla się wysoką 

skuteczność leczenia tego rodzaju raka, zachęca się kobiety do udziału 

w badaniach profilaktycznych, które jeśli są wykonywane odpowiednio 

często, praktycznie gwarantują możliwość uniknięcia tego rodzaju 

schorzenia. Jednocześnie ubolewa się nad tym, że mimo stwarzanych 

możliwości wykonania diagnostyki w kierunku wykrycia tego schorzenia, 

niewielka ilość kobiet jej się poddaje. Nie przewiduje się jednak żadnej kary 

za to, że kobieta nie uczestniczy w takich badaniach. Takie oddziaływanie 

Organizatora po prostu wymaga zmiany Homeostazy kobiety – układu 

samodzielnego. Wymaga dobrowolności. Żaden przymus nie wchodzi w grę. 

Aby układ samodzielny, w tym wypadku kobieta, zgłosił się na badania, 

czyli w języku cybernetycznym poddał się oddziaływaniu Organizatora, 
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musi dobrowolnie to oddziaływanie zaakceptować. Żadnej sankcji za nie 

uczestniczenie w badaniach nie ma. Z powodu braku sankcji, czyli braku 

egzekucji, układ sterowany musi więc zmienić samodzielnie swoją 

Homeostazę, aby można było uznać, że uległ sterowaniu. W wyniku 

oddziaływania za pomocą norm dobrowolnych układ samodzielny działa 

w wyniku oddziaływań Homeostazy. 

Narzędziem oddziaływania połączonego z egzekucją jego skutków są 

normy przymusowe. Norma przymusowa, w zastosowanej konwencji 

terminologicznej w tej książce, to środek wpływu (układu sterującego) na 

układ samodzielny (sterowany), który zakłada egzekucję skutków tego 

wpływu. Warto w tym miejscu zauważyć, że w sensie cybernetycznym nie 

istnieją inne normy niż dobrowolne i przymusowe. Nie istnieją, bo istnieć 

nie mogą, tak jak nie istnieją inne sprzężenia niż proste i zwrotne. Cały czas 

zachowujemy aspekt zupełności w dokonywanych analizach. Ze strony 

Organizatora płyną - w przypadku norm przymusowych - oddziaływania, 

które nie skutkują zmianą wektora Homeostazy układu, mającą swe źródło 

we wnętrzu układu samodzielnego, ale zmiana sposobu działania tego 

układu występuje, jednak ma swoje źródło tylko i wyłącznie poza układem. 

O ile w przypadku norm dobrowolnych układ działa ciągle w wyniku 

oddziaływania Homeostazy, to w przypadku oddziaływania norm 

przymusowych, działa po wypadkowej oddziaływań Homeostazy 

i Organizacji. Wektor Organizacji jest bowiem w tym wypadku różny od 

zera i siłę jego działania wyznacza właśnie możliwość egzekucji. Jak wynika 

z analizy wektorowej, kierunek, zwrot i wartość wektora oddziaływania 

wypadkowego, wyznaczają kierunki, zwroty i wartości wektorów 

Homeostazy i Organizacji. Punkt przyłożenia wektora Homeostazy znajduje 

się we wnętrzu układu sterowanego, a punkt przyłożenia wektora 

Organizacji, znajduje się we wnętrzu Organizatora. Należy pamiętać, że 

zarówno układ sterujący, jak też sterowany są układami samodzielnymi. Aby 

lepiej zrozumieć ten aspekt analizy, znowu posłużymy się przykładem. 

Kierowca spiesząc się do domu, przekracza dozwoloną prędkość i jedzie 

100 km·h
-1

, zamiast dozwolonej, wynoszącej 50 km·h
-1

. Jego Homeostazą 

jest to, aby jak najszybciej znaleźć się w domu. Homeostazą Organizatora, 

który wyznaczył poziom prędkości dopuszczalnej jest bezpieczeństwo 

w ruchu drogowym. Organizator działa w tym przypadku przymusem, 

a sankcją jest mandat. Homeostazy układu Organizator i kierowca są więc 

inne. Kierowca nie jedzie jednak cały czas 100 km·h
-1

. Zwalnia przed 

przejściem dla pieszych albo skrzyżowaniem, na którym nawet ma 
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pierwszeństwo. Ale nie zwalnia do 50 km·h
-1

. W takich newralgicznych 

momentach porusza się z prędkością np. 70 km·h
-1

. A więc działa po 

wypadkowej oddziaływań wewnętrznych (Homeostaza) i zewnętrznych 

(prawo o ruchu drogowym). Nie działa więc ani w kierunku, jaki wyznacza 

mu wektor jego Homeostazy, ani w kierunku wektora Organizacji. Działa 

gdzieś pośrodku. Jego działanie przebiega w kierunku wyznaczonym przez 

wektorową sumę tych sił. Z sumy wektorowej tych oddziaływań wynika, że 

układ samodzielny pod wpływem norm przymusowych zmienia kierunek 

swojego działania i tym kierunkiem nie jest już homeostan układu (rys. 6). 

Nie jest nim również cel, czyli stan w kierunku którego działa wektor 

Organizacji. W tej książce będziemy traktować więc każdą normę jako 

dobrowolną, jeżeli układ pod jej wpływem może, ale bez przymusu 

w dalszym ciągu działać w kierunku wyznaczonym przez Homeostazę. 

I będziemy traktować każdą normę jako przymusową, jeżeli istnieje element 

przymusu w postaci jakichkolwiek sankcji ze strony Organizatora. 

 

Podsumowując tą część rozważań, pod wpływem Organizatora układ 

samodzielny może: 

 działać pod wpływem Homeostazy i tylko Homeostazy, czyli może nie 

ulec wpływowi Organizatora, lub ulec jego wpływowi dobrowolnie. 

Oddziaływanie Organizatora odbywa się w tym przypadku wyłącznie 

poprzez normy dobrowolne, 

 działać w kierunku innym niż jego Homeostaza (po wypadkowej 

oddziaływania Homeostazy i Organizacji), czyli może ulec wpływowi 

Organizatora wbrew własnej woli. Oddziaływanie Organizatora odbywa 

się w tym przypadku poprzez normy przymusowe. 

 

Tu należy jeszcze zaznaczyć, że kryterium przynależności oddziaływań 

Organizatora do norm dobrowolnych jest wyłącznie ich pełna dobrowolność 

i brak jakiegokolwiek elementu przymusu. Kryterium przynależności 

oddziaływań Organizatora do norm przymusowych jest wyłącznie brak 

dobrowolności i istnienie jakiegokolwiek elementu przymusu. Nie ma przy 

tym znaczenia, czy jakaś norma jest zapisana w sensie formalnym 

w systemie prawnym, czy nie jest zapisana. Jeżeli występuje jakakolwiek 

sankcja, czy kara za jakieś działanie, to dla nas samo istnienie takiej sankcji 

oznacza, że mamy do czynienia z normą przymusową. 

Należy dostrzec, że w toku dokonywanych przez nas analiz, unikamy 

wartościowania. Nie oceniamy, czy jakaś norma jest dobra, czy zła. Nie ma 

dla nas znaczenia, czy jest ona sprawiedliwa, czy nie. Interesuje nas 
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wyłącznie fakt jej istnienia i skutki jej oddziaływania. Na przykład 

oddziaływanie Organizatora, którego nazwa brzmi Mafioso na system 

sterowany Mafia, odbywa się za pomocą norm przymusowych, chociaż 

nigdzie nie zapisanych. Mafioso oddziałuje bowiem i egzekwuje swoje 

oddziaływania na system Mafia. Oddziaływania te są zawsze silne, czego 

zewnętrznym objawem jest fakt, że Mafia zawsze drży ze strachu przed 

swoim Mafioso. W tej książce jednak musimy zachować ścisłość i zupełność 

analiz, stąd taka, a nie inna klasyfikacja norm. Nazwa „norma przymusowa”, 

czy „norma dobrowolna” jest dla nas tylko zbiorem liter, symboli, za 

którymi kryje się ich ścisła definicja.  

Przeanalizujmy jeszcze jeden aspekt działania układu samodzielnego 

w obliczu Organizatora działającego za pomocą norm przymusowych. 

Przypomnijmy, że układ sterowany działa w takiej sytuacji po wypadkowej 

oddziaływań Homeostazy i Organizacji. Z własności sumy wektorowej tych 

oddziaływań wynika, że wypadkowa przebiega w kierunku pomiędzy 

kierunkami Homeostazy i Organizacji. Przy czym jest zbliżona do jednego 

z tych wektorów zależnie od ich wartości. Jeśli np. oddziaływanie 

Homeostazy jest silne (jej wektor ma dużą wartość) i jednocześnie 

oddziaływanie Organizacji jest słabe (jej wektor ma małą wartość), to układ 

będzie działał w kierunku bliższym Homeostazie niż Organizacji. Taki 

przypadek dobrze ilustruje zjawisko, które współcześnie występuje 

w Polsce, a które związane jest z tzw. abonamentem radiowo – 

telewizyjnym. Telewizję chcą oglądać wszyscy, psychologowie twierdzą 

jednoznacznie, że oglądamy jej za dużo (silna Homeostaza) i jednocześnie 

Organizator podkreśla potrzebę istnienia abonamentu, takiej „zrzutki” na 

tzw. media publiczne, aby mogły realizować swoją „misję”. Jednocześnie 

nie naciska on zbyt silnie, aby tę opłatę egzekwować (słaba Organizacja). 

Efekty i fakty są takie, że wszyscy Polacy dokładnie wiedzą co słychać na 

„Plebanii”, u Mostowiaków, Lubiczów, czy u lekarzy w Leśnej Górze, 

a abonament płaci tylko 18% z nas. Niektóre warianty zachowania się 

układu samodzielnego pod działaniem norm przymusowych przedstawiono 

na rys. 7. 

Ten sposób klasyfikacji zachowania się układów samodzielnych pod 

wpływem działania Organizatora wyjaśnia wiele problemów ważnych 

z punktu widzenia nauk o zarządzaniu. Przedmiotem tych nauk jest właśnie 

badanie oddziaływań Organizatora i ich skutków. Organizator zawsze musi 

pamiętać, że gdy działa za pomocą norm przymusowych, to układ sterowany 

samodzielny nie zmierza prosto do celu, wyznaczonego przez Organizatora. 
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Działa po wypadkowej oddziaływań Homeostazy i Organizacji. To zdanie, 

które można nazwać nawet twierdzeniem, jest ważne dla każdego, kto 

zamierza kierować układami samodzielnymi, szczególnie takimi, jak 

człowiek. Jest ważne dla nauk o zarządzaniu. Temu problemowi poświęcimy 

jeszcze trochę uwagi w rozdziale, w którym będziemy analizować 

specyficzne, wyłącznie ludzkie działanie, które nazywamy pracą.  

 

 
Rys. 7. Wybrane warianty zachowania się układu samodzielnego pod wpływem 

sterowania Organizatora za pomocą norm przymusowych: a) Homeostaza 

i Organizacja względnie zbieżne, b) Homeostaza i Organizacja o przeciwnych 

zwrotach, przy czym H=O 

 

Istnieje wiele ksiąg, opasłych tomów, których przedmiotem jest 

organizowanie, czy zarządzanie, ale niewiele z nich do zarządzania 

podchodzi w taki systemowy sposób. Teoria układów samodzielnych 

Mazura pozwala na zrozumienie wielu procesów, analizowanych przez 

nauki o zarządzaniu, takich jak np. proces motywowania, czy negocjacji. 

Daje też jasne i ścisłe odpowiedzi na wiele pytań, np. czym jest sterowanie 

ludźmi. Są to procesy, w których po prostu chodzi o przekierowanie 

Homeostazy układu na inny stan, na cel. Osiągnięcie celu możliwe jest na 

kilka sposobów. Aby je pojąć, należy najpierw przyjrzeć się modelowi 

układu samodzielnego, wypracowanemu przez Mazura. Model ten 

zaprezentowano na rys. 8.  

Z modelu tego wynikają bezpośrednio wszystkie możliwe sposoby 

sterowania ludźmi. Aby sterować ludźmi, można tylko oddziaływać na 

zmianę poziomów na wejściach i/lub wyjściach systemu człowiek. Ponieważ 

wyposażony jest on w dwa wejścia (informacyjne oraz energetyczno - 

materialne) oraz dwa wyjścia (informacyjne oraz energetyczno - materialne), 

wystarczy oddziaływać na nie, zmieniając ich stan. Zmienić ich stan można 
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tylko zwiększając lub zmniejszając ich poziomy informacyjne lub 

energetyczno - materialne. W dalszej części książki działania Organizatora 

w kierunku zwiększenia poziomów wejść/wyjść nazywane będą 

stymulowaniem, a działania zmniejszające te poziomy – hamowaniem lub 

blokowaniem. 

 

 
Rys. 8. Model układu samodzielnego Mazura [Mazur 1966] 

 

Tak więc, aby zmienić stan na wejściu/wyjściu układu człowiek, 

wystarczy: 

 blokować wejście informacyjne (utrudnić dostęp do informacji), 

 stymulować wejście informacyjne (atakować niechcianymi 

informacjami), 

 blokować wejście energetyczno – materialne (utrudnić, czy kontrolować 

dostęp do żywności, która jest podstawowym źródłem energetyczno – 

materialnym układu), 

 stymulować wejście energetyczno – materialne (zmuszać do niechcianej 

konsumpcji), 

 blokować wyjście informacyjne (nie pozwalać na swobodne generowanie 

informacji przez układ), 

 stymulować wyjście informacyjne (zmuszać układ do generowania 

niechcianych informacji), 

 blokować wyjście energetyczno – materialne (utrudniać wydzielanie 

energii przez układ, np. utrudniać znalezienie pracy), 

 stymulować wyjście energetyczno – materialne (zmuszać do 

niechcianego wydzielania energii, np. zmuszać do pracy) [Mazur 1966]. 
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Czytelnikowi pozostawiam przemyślenie i wyszukanie, które ze 

sposobów stosowane są obecnie do sterowania ludźmi i jakie przybierają 

formy, czyli jakimi środkami dzisiaj kieruje się ludzkimi zachowaniami. 

Ponieważ przepływy energii i materii występują zawsze równolegle, 

w terminologii Mazura energia i materia nazywana jest energomaterią. 

Analiza wektorowa, przedstawiona na rys. 7, może być pomocna dla 

osób, które chcą nauczyć się skutecznego oddziaływania na ludzi, czyli 

kierowania. Zanim zetknąłem się z pracami Mazura, jeszcze w trakcie 

studiów z obszaru zarządzania, uważałem, że nie można nauczyć się 

organizowania i zarządzania, że konieczne jest jeszcze wrodzone 

wyposażenie w odpowiednie predyspozycje osobowościowe, czyli talent. Po 

lekturze Mazura wiem, że tak nie jest. Kluczową sprawą w obszarze 

zarządzania jest umiejętność odczytywania Homeostazy układów 

samodzielnych, którymi się zarządza. Można nawet stwierdzić, co 

z pewnością jest dobrze znane wszystkim przedsiębiorcom, że absolutnie 

fundamentalnym procesem, warunkującym powodzenie wszystkich 

przedsięwzięć, wymagających działań organizacyjnych jest rekrutacja ludzi 

do organizacji. Celem procesu rekrutacji powinna być tylko i wyłącznie 

ocena zgodności wektorów oddziaływań Homeostazy i Organizacji. 

W wyniku analizy zawartości podręczników dotyczących zarządzania, 

można zauważyć, że nauki o zarządzaniu zmierzają do punktu, mówiąc 

językiem matematyki – granicy, którą można byłoby opisać twierdzeniem, 

które podam bez przytaczania dowodu. Niech Czytelnik sam oceni jego 

prawdziwość. Twierdzenie to brzmi: nauki o zarządzaniu układami 

zmierzają do punktu, w którym oddziaływania na układ sterowany dążą do 

zera. Czyż nie jest tak, że najlepszym managerem (sterowniczym, 

organizatorem, kierownikiem) jest ten, kto nie oddziałuje na układ, a układ 

(np. firma) sam się kręci. Właściwie taki kierownik może poświęcić swój 

czas pracy na poczytanie gazetki, wypicie kawki. Właściwie może go nawet 

nie być w pracy, a wszystko działa jak w szwajcarskim zegarku. Tylko taki 

manager ma wielkie szanse na stworzenie potężnej firmy, bo nie musi tracić 

czasu na nieustanne oddziaływanie na swoich ludzi. Nie musi im codziennie 

planować dnia i nieustannie ich kontrolować. Wielcy managerowie i wielkie 

firmy, to z reguły organizacje bez Organizacji. W języku cybernetycznym 

bycie wielkim managerem, to po prostu maksymalne wykorzystanie 

Homeostazy i kompletny brak lub minimalna Organizacja. Z analizy 

wektorowej oddziaływań w układzie samodzielnym wynika, że taka sytuacja 

jest możliwa wyłącznie w przypadku zgodności wektorów oddziaływań 

Homeostazy i Organizacji, czyli zbieżności homeostanu i celu. Jest to wielka 
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tajemnica skutecznego zarządzania. Mazur sformułował ją nieco odmiennie, 

odkrywając oczywistość, że Organizacja działa czasami, a Homeostaza 

zawsze. W tym miejscu, aby w Czytelniku rozbudzić ciekawość pozwolę 

sobie na wprowadzenie jeszcze dwóch pojęć. Otóż od pewnego, trudnego do 

sprecyzowania progu oddziaływań Organizatora na układ samodzielny, 

można nazwać te oddziaływania wojną. Oddziaływania ze strony 

Organizatora przybierają charakter wojny wtedy, gdy są silne i jeżeli ich 

wektor jest znacznie odchylony od wektora Homeostazy układu, z którym 

toczy on wojnę. Tak więc wojna, to relacja będąca sprzężeniem zwrotnym. 

Różnica między wojną, a zwyczajnym oddziaływaniem jest jednak tylko 

ilościowa, a nie jakościowa. W związku z tym, jeżeli pewne oddziaływania 

można nazwać wojną, to klasyfikacja oddziaływań będzie wyglądała 

identycznie, jak klasyfikacja wojen. Tak jak wyróżniamy dwa rodzaje 

oddziaływań (informacyjne i energetyczno – materialne), możemy również 

wyróżnić dwa rodzaje wojen: wojny informacyjne i wojny energetyczno – 

materialne. Te drugie bardzo łatwo zauważyć, bo ich efektem jest 

najczęściej wyniszczenie fizyczne co najmniej jednego z układów. Te 

pierwsze są trudniejsze do dostrzeżenia, ze względu na wspomniany już brak 

wykształcenia cybernetycznego ludzi. Nie zauważają oni po prostu zmiany 

stanów układów pod wpływem zmiany poziomu informacji. Doświadczenie 

historyczne wskazuje ponadto, że każda wojna energetyczno – materialna 

jest poprzedzona wojną informacyjną. Nie należy się temu dziwić, bo wojna 

informacyjna wprawdzie kosztuje, ale znacznie mniej, niż wojna 

energetyczno materialna. To doświadczenie historyczne potwierdzałoby 

fakt, że oddziaływania (proces sterowania) zapoczątkowane są zmianami 

poziomów informacyjnych układów. Stąd jeszcze jeden empiryczny dowód 

twierdzenia cybernetyki, że do sterowania wystarczy zmiana poziomu 

informacyjnego układu. 

Wróćmy znowu do klasyfikacji układów cybernetycznych. Wśród 

układów niesamodzielnych, które muszą być organizowane, aby działały, 

wyróżniamy układy: zorganizowany, sterowny oraz samosterowny. Układ 

zorganizowany wymaga dostarczania wszystkiego, czyli energii i/lub materii 

oraz informacji. Takim układem jest wspominany już wcześniej rower. Jak 

nie ma Organizatora, stoi pod płotem i nie działa. Działa, dopiero, gdy 

Organizator dostarczy mu informacji (poprzez uchwycenie kierownicy) 

i energii (poprzez naciśnięcie na pedały). Układ sterowny, wymaga 

dostarczenia mu tylko informacji. Energię i/lub materię czerpie z własnego 

źródła. Takim układem jest np. samochód. Gdy nie ma Organizatora 



38 Leszek Rydzak: Sterowanie systemem Rynek 
 

(kierowcy), stoi na parkingu i nie działa. Działa dopiero, gdy Organizator 

dostarczy mu informacji (poprzez uchwycenie kierownicy), energię zaś 

czerpie układ ze swojego wnętrza. Trzecim, ostatnim możliwym 

i szczególnym przypadkiem układu niesamodzielnego jest układ 

samosterowny, czyli układ samodzielny, którego Homeostaza wynosi zero. 

Po prostu taka sytuacja jest możliwa. Homeostaza wynosi zero, więc układ 

nie działa. Najlepiej wyjaśnić jego funkcjonowanie na przykładzie. 

Najlepszym przykładem może być system armia. Armia normalnie nie 

działa, siedzi cicho w koszarach, aż zadziała Organizator. Jeżeli wyda on 

rozkaz, armia własnymi siłami zdobywa informację i energię lub/i materię 

i zaczyna działać. System armia jest jednak zdolny do samodzielnego 

działania, rozkaz może przecież również paść z samego wnętrza armii. 

Każdy, kto choć trochę zna historię np. Turcji wie, że tam armia dość często 

wychodzi z koszar samodzielnie, kierowana oddziaływaniami własnymi, 

czyli Homeostazą i dąży do swojego homeostanu, stając się do tego jeszcze 

Organizatorem dla innych układów, z układem Turcja na czele. Stąd 

wniosek, że o ile pojedynczy człowiek działa zawsze, gdyż zawsze ma jakieś 

marzenia, pragnienia i potrzeby, o tyle zbiorowości ludzkie, grupy społeczne 

już niekoniecznie. Warunkiem działania grup ludzi w oparciu o Homeostazę 

jest bowiem wspólnota homeostanów jednostek, tworzących daną grupę. 

Tak więc warunkiem koniecznym działania takich homeostatycznych grup 

jak rodzina, czy naród, jest względna bliskość położeń homeostanów ich 

członków. Klasyfikację cybernetyczną układów przedstawiono na rys. 9. 

Warto podkreślić, że jak wszystkie podziały cybernetyczne, klasyfikacja ta 

jest zupełna. Nie ma, bo być nie może innych układów. 

 

 
 

Rys. 9. Klasyfikacja systemów w przyrodzie: H – homeostaza, O - organizacja 

 

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że Homeostaza układu 

samodzielnego jest oddziaływaniem zmiennym w czasie. Zmienia się ona 
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nieustannie, a dobry obraz tego faktu znajdujemy na przykład 

w powiedzeniu: kobieta zmienną jest. Zdanie to w terminologii 

cybernetycznej powinno brzmieć: system kobieta charakteryzuje się większą 

dynamiką zmian homeostazy niż system mężczyzna. Warto zwrócić uwagę, 

że w zdaniu „kobieta zmienną jest”, zawarte są dwie informacje, a nie jedna. 

Informacje o kobiecie i mężczyźnie. Ze względu jednak na istnienie systemu 

dziecko, sprawa ilości informacji w rozpatrywanym zdaniu komplikuje się 

jeszcze bardziej. Czytelników zainteresowanych takimi problemami odsyłam 

do teorii informacji i teorii charakteru Mazura. 

Wracając do problematyki zmienności Homeostazy w kontekście 

dalszej treści tej książki, w której wszystkie rozpatrywane układy, to układy 

ludzkie, należy jasno zaznaczyć już teraz, że systemy ludzkie są systemami 

probabilistycznymi, a nie zdeterminowanymi i ich Homeostaza jest taka, 

jaka jest i prowadzi do homeostanu takiego, do jakiego prowadzi. Może 

mieć każdy kierunek, różne zwroty i różną wartość. Nie wiemy, jakie to są 

kierunki, zwroty i wartości. Jedyne, co wiemy, to fakt, że punkt przyłożenia 

Homeostazy znajduje się we wnętrzu człowieka. Ta różnorodność 

Homeostaz oznacza, że człowiek może wszystko, może działać w takim 

kierunku, albo innym, kieruje się w swoim działaniu różnymi względami, 

nawet głodny - może nie chcieć przyjąć pomocy, nawet chory - może nie 

chcieć się leczyć. Świat wartości u człowieka jest po prostu różnorodny, tak 

jak różnorodne są u niego linie papilarne. Tak więc pojedynczego człowieka 

można uważać za układ zdeterminowany, czego wyrazem jest właśnie jego 

Homeostaza, jednak zbiory ludzi to układy, których nie można traktować 

jako zdeterminowane, ze względu na różnice Homeostaz elementów tego 

zbioru. Po prostu każdy z nas jest zdeterminowany, lecz każdy z nas inaczej. 

Należy jednak równie mocno podkreślić, że mimo tego, czyny pojedynczych 

ludzi oraz zbiorowości ludzkich wykazują pewne prawidłowości, które 

następnie w różnych naukach formułowane są w postaci praw. Te prawa 

obowiązują, choć istnieje od nich szereg wyjątków. Istnienie tych wyjątków 

świadczy o tym, że układy ludzkie, to systemy probabilistyczne, więc ich 

stan może być rozpatrywany z punktu widzenia jakiegoś prawa wyłącznie 

jako prawdopodobny. W tej książce, takie zastrzeżenie jest konieczne, gdyż 

po pierwsze - jej przedmiotem będzie działanie człowieka jedynie 

w wymiarze ekonomicznym jego działania, a jest to tylko jeden z wielu 

wymiarów ludzkiej działalności, a po drugie – w swoich działaniach 

w wymiarze ekonomicznym, człowiek może zwyczajnie nie kalkulować, nie 

poddawać się prawom ekonomii. Zastrzeżenie to jest też na tyle ważne, że 
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zostanie jeszcze Czytelnikowi przypomniane w dalszej części książki. 

W tym miejscu można by pokusić się o refleksję, wynikającą z doświadczeń 

własnych autora, zdobytych w trakcie wielu prób weryfikacji prawdziwości 

analiz, zawartych w tej książce. Otóż duża część ekonomistów, ale też ludzi 

nauk społecznych, wykazuje niekonsekwencję, twierdząc najpierw, że 

człowiek obdarzony jest przyrodzoną mu wielką godnością osoby, 

w związku z tym nie jest maszyną, działająca według równania 

matematycznego lub praw fizyki, biologii i chemii, po czym przebieg 

różnych procesów, nie tylko z jakimś udziałem człowieka, ale też 

z wyłącznym jego udziałem, jak np. proces rynkowy, przedstawia w postaci 

równania matematycznego. Taką dziedziną nauki jest np. ekonometria. 

Człowiek rzeczywisty nie porusza się według żadnego równania, według 

żadnego równania nie działa. Może wszystko. Na tym polega jego wielkość. 

Cybernetyka, jak żadna z nauk, uczy szacunku do człowieka, każdego bez 

wyjątku. Przyjmuje ona bowiem, że działa on po prostu tak, jak działa, i tyle. 

Wyrazem tego jest specyficzne dla cybernetyki pojęcie Homeostazy. 

Nieuwzględnianie Homeostazy jest przyczyną niskiej skuteczności 

wszelkiego rodzaju prognoz społecznych, a ekonomicznych 

w szczególności. Aby się o tym przekonać, wystarczy zajrzeć do jakichś 

dokumentów sprzed kilku, czy kilkunastu lat, których są setki, 

zawierających prognozy lub opinie ekspertów, dotyczące przyszłości. To nie 

eksperci są winni nietrafnych prognoz, ale ich nieznajomość cybernetyki. 

Jest jeszcze jeden aspekt, który sprawia, że grupy ludzi są układem 

probabilistycznym. To wspomniany już wcześniej fakt, że nie można 

zakwalifikować każdego ludzkiego działania jako celowe z punktu widzenia 

człowieka. Człowiek nie musi działać celowo z jego punktu widzenia, 

czasami działa przypadkowo. Mazur nie nazywał takich działań 

sterowaniem, przytoczony przez Niego przykład turysty, wywołującego 

niechcący lawinę, dobrze to ilustruje. Jednak z drugiej strony, takich 

przypadkowych działań człowieka, w jego działaniu w ogóle, jest bardzo 

mało. Uwzględniając wcześniejsze rozważania, dotyczące postulatu 

cybernetyki, według którego wszystkie działania są celowe i nie ma 

przypadków, to wspomniany przez Mazura „przypadek”, czy 

„przypadkowość” zdefiniować można jako stan niemożności określenia celu. 

Jeżeli prawdopodobieństwo wystąpienia jakiegoś działania u człowieka jest 

wysokie, to wprawdzie oznacza to, że można to działanie opisać zasadą, 

prawem, ale istniejących od tego prawa wyjątków nie można nie dostrzegać. 

Stuprocentowo zdeterminowana jest wyłącznie maszyna, choćby działała 

według nie wiadomo jak skomplikowanego algorytmu. Zawsze jednak jest 
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to algorytm, który jej „decyzje” determinuje. Nawet najbardziej 

skomplikowanego superkomputera nie będzie można nazwać w sposób 

ścisły „sztuczną inteligencją”, bo zawsze będzie on działał, jak chciał 

programista. Może być on w realizacji zaprogramowanych algorytmów tylko 

o wiele szybszy od człowieka, ale nigdy niczego nie stworzy, bo został 

stworzony wyłącznie do odtwarzania. Człowiek, choć jest stworzony, 

obdarzony został funkcją tworzenia. Na tym polega jego wyjątkowość. 

Dodajmy na koniec z pokorą, gdyż już wielu znanych naukowców 

w przeszłości stwierdziło, że coś jest niemożliwe, po czym po kilkunastu 

albo kilkuset latach okazało się, że to jest możliwe, że może w przyszłości 

potwierdzi się teza, stawiana przez niektórych, że człowiek, to maszyna, 

tyle, że trochę bardziej skomplikowana. Jeżeli jednak człowiek, to maszyna, 

to algorytm działania tej maszyny jest straszliwie skomplikowany i różny dla 

każdej z maszyn. Wtedy jedynie Wielki Programista wie, co chciał osiągnąć, 

pisząc program. Program jednak, to determinacja. Brak programu, to 

wolność. Więc jeżeli człowiek jest wolny, to nie może być 

„zdeterminowany”. Według stanu wiedzy na dzień dzisiejszy, człowiek nie 

ma zasady działania, jaką ma każda maszyna, a jeżeli ją ma, to zasad 

działania człowieka jest tyle, ilu jest ludzi. Tylko w ten sposób można 

wyjaśnić problem, czy człowiek jest zdeterminowany, czy nie. Jego zasadą 

działania nie jest tylko rozum. Nie postępuje on wyłącznie racjonalnie. Tak 

będzie co najmniej dopóty, dopóki istnieje chociażby wiara [Lechowski 

2009]. 

Musimy jeszcze przy okazji sprzężeń wspomnieć o reaktywności 

obiektu oraz stałej czasowej jego reakcji, pomimo faktu, że w dalszej części 

tej pracy będą one pominięte. Należy o nich jednak zawsze pamiętać. 

Reaktywność układu jest parametrem, opisującym siłę reakcji (odpowiedzi) 

na bodziec (wymuszenie). Jest równa stosunkowi reakcji do bodźca. Układ 

o reaktywności dużej, reaguje silnie na nawet słaby bodziec. Układ o małej 

reaktywności, zareaguje słabo na bodziec, nawet duży. Na przykład układem 

o reaktywności dużej jest system, zwany w młodzieżowym slangu 

dresiarzem. Nadepnięcie dresiarzowi na odcisk, może skończyć się nawet 

śmiercią nadeptującego. System dresiarz reaguje nieproporcjonalnie do 

bodźca, przy czym reakcja jest silniejsza niż bodziec. Układem o niskiej 

reaktywności jest, używając w dalszym ciągu slangu młodzieżowego np. 

układ cienias. Ten system może nawet nie zauważyć, że ktoś mu nadepnął 

na palec. W jego wypadku reaktywność jest niska, bodziec jest silniejszy od 



42 Leszek Rydzak: Sterowanie systemem Rynek 
 

reakcji. Układ zrównoważony, zareaguje natomiast proporcjonalnie do 

bodźca, czyli odda pięknym za nadobne. Takich ludzi jest chyba najwięcej.  

Co do czasu reakcji, to należy zaznaczyć, że cybernetyka nie operuje 

w zasadzie pojęciem czasu reakcji. Nie jest jej ono potrzebne do niczego, 

bowiem reakcja układu w ujęciu cybernetycznym jest równoznaczna 

i równoczesna w stosunku do zmiany któregokolwiek z poziomów 

w układzie. Zmiana poziomu informacyjnego układu jest zawsze 

równoczesna i równoznaczna z jego reakcją. Czas reakcji układu wynosi 

więc zero. Ale zmiany energetyczne i materialne w układzie wymagają 

czasu. Przejście na inny (wyższy lub niższy) poziom energetyczny lub 

materialny wymaga wykonania pracy (w sensie fizycznym), a jej wykonanie 

jest uzależnione od mocy układu (w sensie fizycznym mocy). Dlatego 

używając pojęcia czasu reakcji, należy pamiętać, że chodzi o czas, po 

którym pojawiają się zmiany poziomów energetyczno – materialnych 

w układzie, czyli zmiany stanów energetyczno – materialnych. Czas reakcji 

układu i jego reaktywność dają cztery i tylko cztery możliwe typy reakcji 

(tab. 2). 

 

Tab. 2. Typy reakcji 

Silna/szybka Silna/powolna 

Słaba/szybka Słaba/powolna 

 

Reakcje silne (wysoka reaktywność) mogą być szybkie lub powolne. 

Reakcje słabe (niska reaktywność) również mogą być szybkie lub powolne. 

Ten cybernetyczny podział może być podstawą klasyfikacji układów. 

Wymaga on jednak precyzyjnego, ostrego zdefiniowania pojęć szybki 

i powolny, zaznaczmy więc w tym miejscu, że ponieważ nie istnieją liczby 

duże i małe, a istnieją liczby większe, równe i mniejsze, to klasyfikacja 

reakcji ze względu na jej siłę i szybkość nie może mieć charakteru ścisłego 

i obiektywnego, a ma charakter umowny, subiektywny. Obserwując ludzi 

można stwierdzić, że reakcje silne są zazwyczaj szybkie, a słabe – powolne. 

W naszym otoczeniu spotykamy jednak nader często ludzi, którzy reagują 

silnie na jakiś nawet błahy bodziec, ale po długim czasie. Są to mistrzowie 

intrygi. Czekają długo, wychodząc z założenia, że zemsta (taka inna nazwa 

reakcji) jest najsłodsza po latach. Tak więc o tych dwóch pojęciach nie 

należy zapominać, są one ważne, a jakie są w przypadku poszczególnych 

ludzi wartości reaktywności i stałej czasowej reakcji, tego nie wiemy. 

Trzeba też pamiętać, że układem samodzielnym są nie tylko pojedynczy 

ludzie, jednostki, ale również zbiorowości ludzkie, wspólnoty, czyli po 
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prostu grupy ludzi. Tak jest, o ile generują Homeostazę i dążą do 

homeostanu, a aby dążyć do czegoś należy najpierw ten stan identyfikować. 

Przykładem takiej grupy jest tzw. społeczeństwo obywatelskie. Rządy wielu 

państw twierdzą, że robią wszystko, aby ono powstało. Niestety często nie 

powstaje, mówiąc językiem cybernetycznym układ społeczeństwo 

obywatelskie po prostu nie działa. W tej książce znajdzie Czytelnik również 

cybernetyczną odpowiedź na pytanie, dlaczego tak jest. 

Czytelników zainteresowanych problematyką reaktywności polecam 

lekturę książek Mazura, u którego z samej definicji reaktywności 

i sprzężenia znaleźć można wyprowadzenie i dowodzenie aż dziesięciu 

istotnych twierdzeń, dotyczących zachowania systemów sprzężonych 

[Mazur 1999]. 

Aby zamknąć część cybernetyczną tej pracy, podajmy na koniec jeszcze 

raz przyczynę, z której wynika jej ogromne zastosowanie w praktyce. 

Cybernetyka jest nauką, która umożliwia ścisłe przewidywanie stanów 

układów. Możliwe jest to wyłącznie w przypadku znajomości praw, według 

których układ działa, czyli zasady działania układu oraz sposobu sterowania 

nim, czyli zasady działania Organizatora. Zajmiemy się w następnych 

rozdziałach tymi dwoma problemami. 

 





  
 

3. EKONOMIA 

3.1. Definicje 

Ekonomia, to nauka o procesie, akcie wymiany dóbr ekonomicznych. 

Przedmiotem zainteresowania ekonomii jest rynek, w modnym dzisiaj 

w zarządzaniu podejściu procesowym – proces rynkowy. Proces rynkowy 

i proces wymiany dóbr, to terminy tożsame. Dobrami ekonomicznymi 

nazywamy wszystkie dobra, których cechą jest rzadkość. Cała ekonomia 

wyrosła, jako konsekwencja dostrzeżenia rzadkości niektórych dóbr. Są one 

rzadkie, więc dla wszystkich nie wystarczy, stąd uzyskują one wartość 

wymienną, której konsekwencją jest pojawienie się pojęcia ceny. W swoim 

dorobku ekonomia sformułowała szereg praw, część z nich przyjmuje za 

prawdziwe do dzisiaj, część została skutecznie obalona. Fundamentalne 

znaczenie dla ekonomii i dla rozważań cybernetycznych na jej polu ma 

prawo podaży i popytu. Jest to zasada działania rynku. Używając języka 

prawnego, prawo podaży i popytu, to konstytucja rynku. Jest na tyle długo 

obecne w przestrzeni publicznej, że należy uznać je za prawdziwe. Było 

atakowane z wielu stron, krytykowane z wielu różnorodnych pozycji, ale te 

ataki i krytyka nie spowodowały żadnych jego zmian, ani choćby 

modyfikacji. Znane jest właściwie od zarania dziejów, choć sformułowano je 

dość późno. Każda pierwsza lekcja ekonomii w każdej szkole i na każdej 

uczelni cywilizowanego świata rozpoczyna się od niego. Mógłbym w tym 

momencie zadrwić z Czytelnika, wprowadzając zastrzeżenie, że zakładam 

prawdziwość prawa podaży i popytu. Ta książka jest jednak w dalszej części 

jednym wielkim dowodem jego prawdziwości. Takie założenie nie jest do 

niczego potrzebne. Po pierwsze nie spotkałem się w literaturze 

ekonomicznej z jakimikolwiek argumentami kwestionującymi to prawo. Po 

drugie jego prawdziwość wynika z analiz dedukcyjnych, nie wymaga 

przeprowadzania żadnych doświadczeń, narodziło się w ludzkim mózgu, bez 

wychodzenia z domu. Trzeba wiedzieć, że dedukcja jest uznawana 

w cybernetyce za silniejszą od indukcji. Po trzecie wreszcie, prawdziwość 

tego prawa potwierdza doświadczenie. Wystarczy po prostu wyjść z domu, 

najlepiej na najbliższe targowisko i szeroko otworzyć oczy. Ostatnim 

empirycznym dowodem jego prawdziwości był totalny upadek komunizmu, 

który w swojej warstwie ekonomicznej wyrósł z negacji tego prawa i walkę 

z nim prowadził bardzo długo, bo przez ponad 80 lat. Dysponował potężną 
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armią, ogromnymi bogactwami naturalnymi, a mimo to poległ. Jego upadek 

jest dowodem na to, że wynikające z tego prawa oddziaływania są tak silne, 

że nie ma żadnej siły, która mogłaby się mu przeciwstawić. Potęga tego 

prawa wynika z tego, że wyrasta ono z samej głębi człowieka, jego potrzeb, 

pragnień, marzeń, czy zachcianek. Ale jednocześnie koniecznie trzeba tu 

zaznaczyć, że nie chodzi tu o marzenia, które nie wykraczają poza ludzki 

mózg. Chodzi o te marzenia, pragnienia czy zachcianki, które znajdują 

odzwierciedlenie w czynach człowieka, w ludzkim działaniu. Człowiek, 

który wyłącznie marzy i nie robi w kierunku realizacji tych marzeń nic albo 

niewiele, generuje bardzo słabe oddziaływania. Natomiast człowiek, który 

chce mieć np. najnowszego mercedesa i zaczyna oszczędzać, już tym swoim 

oszczędzaniem oddziałuje. Mercedes, to jego silna Homeostaza. 

Z mercedesem będzie czuł się lepiej niż bez niego. Używając więc języka 

cybernetycznego, prawo to jest wyrazem istnienia i działania Homeostazy. 

Zostawmy jednak jego źródła ekonomistom i psychologom. Z punktu 

widzenia cybernetyki nie jest ważne, że jakieś prawo jest potężne. Ważne, że 

jest prawdziwe i stanowi zasadę działania układu rynek. 

Nie wiem, co to jest prawo naturalne, gdyż nie jestem prawnikiem, ale 

właśnie prawo podaży i popytu ma cechy naturalności. Wynika ono bowiem 

po pierwsze z naturalnej cechy dóbr, które mu podlegają, czyli dóbr 

ekonomicznych. Tą naturalną cechą jest wspomniana już rzadkość. Po 

drugie jest wyrazem naturalnych ludzkich potrzeb. Ponadto, jeżeli prawo do 

życia jest prawem naturalnym, to tym bardziej prawo podaży i popytu jest 

naturalne. Już znamy pojęcie Homeostazy, więc to prawo wynika 

z oddziaływań homeostatycznych, które z natury cechują układy 

samodzielne. Jest więc co najmniej kilka ważnych argumentów, aby uznać 

prawo podaży i popytu za naturalne. 

Zanim to prawo sformułujemy, przypomnijmy, że układy ludzkie, to 

układy probabilistyczne, a nie zdeterminowane. Prawo to dotyczy zachowań 

człowieka w sferze ekonomii, zakłada więc, że człowiek kalkuluje. 

W języku ekonomicznym zdanie to powinno brzmieć: człowiek jest 

obdarzony funkcją przedsiębiorczą. Jeżeli ma do wyboru: kupić taniej lub 

drożej, to kupi taniej. Jeżeli ma do wyboru: sprzedać taniej lub drożej, to 

sprzeda drożej. Ale nie zawsze tak jest. Są ludzie, którzy nie kalkulują. 

Każdy z nas na pewno ma na swoim koncie akt wymiany, który nie 

przebiegał zgodnie z funkcją przedsiębiorczą czy kalkulacją. Ale z drugiej 

strony można zapytać, ile w moim życiu było takich aktów. Na pewno mniej 

niż promil, więc nie ma o czym mówić. Mimo, że człowiek jest istotą 

wielowymiarową, oddziaływania w obszarze ekonomicznym są bardzo silne. 
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Więzi, łączące partnerów biznesowych, którzy często dokonują między sobą 

aktu wymiany, są często silniejsze niż więzi rodzinne. Akt wymiany jest 

więc aktem budującym więzi społeczne. Temu socjologicznemu wymiarowi 

ekonomii poświęcimy jeszcze uwagę w dalszej części książki. Niektórzy 

ekonomiści wyróżniają takich niekalkulujących ludzi, nadając im nazwy. 

Najbardziej trafną nazwą, jaką słyszałem była nazwa „geniusz” 

[Mises 2007]. Wytworzy on to, czego pragnie, bez oglądania się na 

jakiekolwiek kalkulacje. W Kościele Katolickim taką kategorię ludzi tworzą 

Święci. 

Nadszedł właściwy moment, aby sformułować wreszcie prawo podaży 

i popytu. Ekonomia podaje jego treść, używając różnych form. Na przykład 

rysuje krzywe podaży oraz popytu w funkcji ceny i punkt przecięcia tych 

krzywych, rzutowany na oś odciętych definiuje jako cena równowagi 

rynkowej (rys. 10).  

Nie ma potrzeby, aby w tym miejscu wyjaśniać jego treść z punktu 

widzenia ekonomii. W każdym podręczniku ekonomicznym można znaleźć 

jego wyjaśnienie. W ujęciu cybernetycznym powinno ono brzmieć: podaż 

i popyt dążą do równowagi, a równowagę wyznacza poziom ceny. Model 

cybernetyczny systemu Rynek przedstawiono na rys. 11.  

W tym modelu, zbiorami elementów są Podaż i Popyt, a relacją jest 

Cena. To Cena jest czynnikiem, który równoważy Podaż i Popyt. Podaż jest 

równa Popytowi, przy jednym i tylko jednym poziomie Ceny. Należy 

jeszcze dodać, że Podaż i Popyt, to strony, biorące udział w akcie wymiany. 

W akcie wymiany stronami są ludzie, czyli układy samodzielne. W języku 

potocznym Podaż, to po prostu sprzedający, producent, oferent. Popyt, to 

kupujący, konsument, klient. Z prawa podaży i popytu wynika wprost, że 

istnieje Cena, dla której Podaż równa jest Popytowi, czyli używając języka 

potocznego jest taka Cena, za którą wszystko zostanie sprzedane i nic się nie 

zmarnuje. Można jeszcze z niego wywnioskować, jak tworzy się Cena. 

Powstaje jako wynik złożonych oddziaływań. Podaż i Popyt ulegają ciągłym 

zmianom, ich wzajemne oddziaływania są zmienne. Z tego powodu zmienia 

się również Cena. Zmiany Cen są nieustanne, tak jak nieustannie zmieniają 

się Podaż i Popyt. W języku ekonomicznym twierdzi się, że rynek ma swoją 

dynamikę. Warto zauważyć, że niektóre sformułowania prawa podaży 

i popytu są niewłaściwe. Np. Popyt rośnie wraz ze spadkiem Ceny albo 

Podaż rośnie wraz ze wzrostem Ceny. Nie ma zmian Popytu bez zmian 

Podaży. Jednym słowem wszystko tu pływa, ale pływa wokół punktu 

równowagi.  
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a) 

 
b) 

 
Rys. 10. Graficzny obraz prawa podaży i popytu: a – w ujęciu klasycznym,  

b – w ujęciu keynesowskim. AD – popyt, AS – podaż, P – cena, Y – produkcja 

potencjalna [Hausner 2006] 

 

 
Rys. 11. Prawo Podaży i Popytu w ujęciu systemowym. Model systemu Rynek 
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Wzajemne oddziaływanie Podaży, Popytu i Ceny, przypomina wahadło 

czy wagę, które są nieustannie wytrącane z równowagi przez ich zmienność. 

Jednak zarówno wahadło jak też waga, taki punkt równowagi mają. Z prawa 

podaży i popytu wynika, że możliwe są dwa i tylko dwa stany układu Rynek. 

Stan równowagi między Podażą i Popytem i stan nierównowagi między 

nimi. Wprowadźmy teraz dwa nowe pojęcia na oznaczenie tych stanów. Stan 

równowagi między podażą i popytem nazywany jest w ekonomii stanem 

równowagi rynkowej. 

Nierównowaga między podażą i popytem może natomiast przybrać 

dwie formy: 

 stan nierównowagi polegający na mniejszym Popycie niż Podaży. 

Ponieważ skutkiem tego stanu, wynikającym z prawa podaży i popytu 

jest nadmiar dóbr na rynku, w ekonomii nazywamy go kryzysem 

nadmiaru, 

 stan nierównowagi polegający na większym Popycie niż Podaży. 

Ponieważ skutkiem tego stanu, wynikającym z prawa podaży i popytu 

jest niedobór dóbr na rynku, w ekonomii nazywamy go kryzysem 

niedoboru. 

Kryzys niedoboru i nadmiaru oraz stan równowagi rynkowej 

zaprezentowano na rys. 12. 

a) 

 
b) 

 
c) 

 
Rys. 12. Kryzys w ujęciu systemowym: a – kryzys niedoboru, b – kryzys nadmiaru, 

c – stan równowagi rynkowej 
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3.2. Kalkulacja i wartościowanie 

Treść tego rozdziału jest bardzo istotna dla tej książki. Napisano w niej, 

że prawo podaży i popytu, to zasada działania systemu Rynek. Ono jest 

fundamentem Rynku. Na założeniu jego prawdziwości opierają się 

wszystkie pozostałe twierdzenia postawione i dowodzone w tej książce. 

Jedynie zakwestionowanie prawdziwości tego prawa może więc prowadzić 

do negatywnej weryfikacji prawdziwości wszystkich tych twierdzeń. 

Przeprowadźmy więc już w tym miejscu krytyczną analizę treści tego prawa, 

oczywiście na gruncie nauk systemowych. W ekonomii takie analizy 

prowadzą do wytworzenia tzw. teorii wartości. Istnieje dziedzina filozofii, 

która zajmuje się wyłącznie tym problemem w jego szerszym wymiarze, niż 

tylko ekonomiczny. Jest nią aksjologia. Poszczególne „szkoły ekonomiczne” 

różnią się w sposób istotny właśnie między innymi własnymi teoriami 

wartości. Zadaniem teorii wartości jest wyjaśnienie zjawiska kształtowania 

się cen. Ekonomia nie wypracowała wspólnej teorii wartości, tych teorii jest 

praktycznie tyle, ile jest szkół ekonomicznych. W tym względzie ekonomiści 

nie zajmują wspólnego stanowiska, teorie wartości nie należą więc do 

paradygmatu ekonomii. Gdy jednak dokona się krytycznego przeglądu 

stanowisk poszczególnych ekonomistów i szkół ekonomicznych wobec 

problemu oceny wartości, czyli wartościowania, rozbieżności w tych 

stanowiskach można sprowadzić do podziału teorii wartości na dwie grupy. 

Część ekonomistów jest zdania, że dobra ekonomiczne mają wartość 

subiektywną, a reszta – że obiektywną. Tym samym jedni twierdzą, że 

w wymiarze ekonomicznym ludzkiego działania - ludzie wartościują według 

własnych, partykularnych kryteriów oceny i tych ocen jest tyle, ilu jest ludzi, 

a inni uważają, że istnieją obiektywne kryteria oceny wartości, a w każdym 

razie, że można dokonywać „obiektywizacji” wartości dóbr ekonomicznych. 

Przy czym większość z nich opowiada się za subiektywistyczną teorią 

wartości. Ale w nauce nie decyduje większość. Na gruncie nauki nie panuje 

demokracja. Te rozbieżności w łonie ekonomii stały się między innymi 

powodem jej rozdzielenia na mikroekonomię i makroekonomię, a więc na 

podział w zależności od skali rozpatrywanych obiektów. W mikroekonomii 

zakłada się subiektywizm w wartościowaniu, a w makroekonomii – próbuje 

się to wartościowanie obiektywizować. Samo istnienie podziału ekonomii na 

makro i mikro sugeruje, że ekonomiści stoją na stanowisku, że określone 

prawa ekonomiczne obowiązują lub nie obowiązują w zależności od 

wielkości rozpatrywanych obiektów. Trzeba tu wyraźnie podkreślić, że takie 

podejście stoi w sprzeczności z prawami cybernetyki, według której 
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wielkość rozpatrywanych, czy porównywanych obiektów nie ma żadnego 

znaczenia, jeżeli tylko realizują one jednakowe funkcje, a tak się składa, że 

układ Rynek realizuje wyłącznie jedną funkcję. Jest nią wymiana dóbr 

ekonomicznych. Przypomnijmy: tak jak nie ma liczb dużych i małych, tak 

nie ma obiektów dużych i małych. Tak jak nie istnieje ostra granica między 

liczbami dużymi i małymi, tak nie istnieje taka granica między obiektami 

dużymi i małymi. Tak więc granica między mikro i makroekonomią nie jest 

możliwa do ustalenia. W konsekwencji tego, że skala obiektu nie ma 

w naukach systemowych żadnego znaczenia, należy stanowczo ten podział 

w łonie ekonomii odrzucić, jeżeli mamy dokonywać jakichkolwiek 

ekonomicznych analiz systemowych. 

Wracając do problemu kształtowania się cen, to nauki systemowe mogą 

wnieść w jego rozwiązanie duży wkład. Dla ekonomisty Cena jest tylko 

czynnikiem równoważącym Podaż i Popyt. Zawsze jest ona wyrażana 

w jednostkach pieniężnych i do ilości tych jednostek jest sprowadzana i tym 

samym spłycana jest tylko w wymiar ekonomiczny ludzkiego życia. Ale 

z perspektywy nauk systemowych Cena jest czymś więcej. Jest relacją, którą 

buduje co najmniej dwóch różnych ludzi. Relację tę, jak zresztą każdą 

relację międzyludzką tworzą cali ludzie, a nie tylko ich ekonomiczne 

fragmenty. Na tę relację wpływ ma tak wiele różnorodnych i złożonych 

czynników, że nie sposób ich wszystkich rozpoznać. Nie sposób wskazać 

które czynniki (ekonomiczne, czy pozaekonomiczne) w przypadku 

konkretnego człowieka mają znaczenie decydujące, a które mają wpływ 

drugorzędny na decyzje ekonomiczne tego człowieka. Czynniki te bowiem 

każdy z ludzi układa hierarchicznie w kolejności związanej z ich światem 

wartości. Wartościowaniem nazywać będziemy proces, zachodzący we 

wnętrzu każdego człowieka, którego efektem jest powstanie 

uporządkowanego zbioru czynników wraz z przyporządkowaną im ich wagą. 

W wyniku wartościowania, które poprzedza każdy proces decyzyjny 

powstaje zbiór ułożonych hierarchicznie czynników, które mają wpływ na 

decyzje danego człowieka. Ten zbiór wartości jest dla każdego z nas inny 

i dodatkowo jest on zmienny w zależności od podejmowanych decyzji. 

Wartościowanie poprzedza wszystkie decyzje człowieka, zarówno te 

podejmowane świadomie, jak i te nieświadome. Każdy z nas podejmuje 

przeciętnie około 100 000 decyzji dziennie, spośród których tylko 10 % to 

decyzje świadome. Wszystkie one podejmowane są w wyniku działania 

Homeostazy, a jedynie część z nich podlega współoddziaływaniu 

Homeostazy i Organizacji. 
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Mimo tego, że Cena jest wyjątkową relacją i jako taka musi być 

rozumiana nieco szerzej, niż tylko określona kwota pieniędzy, to nie istnieje 

inny sposób jej opisu, niż właśnie poprzez jej wyrażenie liczbą jednostek 

pieniężnych. Podobnie, każda jednostka jakiegoś dobra ekonomicznego jest 

tylko z pozoru taka sama. Dwa takie same samochody, choćby były tej 

samej marki i z takim samym wyposażeniem, to jednak dwie różne jednostki 

tego samego dobra. Mogą być one wymieniane po zupełnie różnej Cenie. Ta 

różnica jest szczególnie dobrze widoczna w przypadku takiego 

specyficznego dobra ekonomicznego, jakim jest praca. Mimo, że wszyscy 

jesteśmy ludźmi, to praca każdego z nas jest wyceniana całkowicie 

indywidualnie, po prostu stolarz - stolarzowi nierówny. 

3.3. Klasyfikacja dóbr ekonomicznych i łańcuch 

konsumencki 

Z wiedzy ekonomicznej niezbędna będzie nam również znajomość 

klasyfikacji dóbr ekonomicznych. Wszystko jedno jakiej klasyfikacji. Ważne 

jest tylko to, aby była ona zupełna, to znaczy aby w tej klasyfikacji mieściły 

się wszystkie możliwe dobra ekonomiczne. Przykład jednej z możliwych 

klasyfikacji dóbr ekonomicznych, w ujęciu klasycznym przedstawiono 

w tab. 3.  

 

Tab. 3. Klasyfikacja dóbr ekonomicznych w ujęciu klasycznym 

 
 

Z klasyfikacji tej wynika, że dobra ekonomiczne można podzielić ze 

względu na dwa czynniki: możliwość wykluczenia z konsumpcji 

i konkurencyjność w konsumpcji. W efekcie podziału zbioru wszystkich 

dóbr ekonomicznych ze względu na te dwa czynniki otrzymujemy cztery 

możliwe ich zbiory. Dobra konkurencyjne w konsumpcji, to dobra, z których 

Klasyczny

podział dóbr

Możliwość wyłączenia

z konsumpcji

Tak Nie

Konkurencyjność

w konsumpcji

Tak

dobra prywatne: 

żywność, ubrania, 
komputery, lekarz

wspólne zasoby: 

środowisko naturalne, 
drogi, infrastruktura

Nie

dobra klubowe: 

szkoły, teatry, kina, 
kluby, TV

dobra wspólne: 

obrona narodowa, 
policja, straż pożarna
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jednocześnie może korzystać jeden uczestnik Rynku. Takim dobrem są np. 

usługi medyczne. Jednocześnie u lekarza w gabinecie może być tylko jedna 

osoba. Dobra niekonkurencyjne w konsumpcji, to dobra, z których 

jednocześnie może korzystać wiele osób naraz i wszyscy korzystają na takim 

samym poziomie. Takim dobrem jest telewizja. Mogę ją oglądać i ja i mój 

sąsiad jednocześnie i niezależnie od siebie. Dobra ekonomiczne, z których 

konsumpcji można wykluczyć, to wszystkie dobra, z których korzystanie 

może być ograniczone. Takich dóbr jest większość. Ograniczenie ze 

skorzystania z dobra tego typu wyznacza najczęściej jego Cena. 

W niektórych przypadkach nie można ze skorzystania z jakiegoś dobra 

wykluczyć. Nie sposób zabronić i koniec. W ekonomii, typowym 

przykładem takiego dobra jest pokaz sztucznych ogni lub latarnia morska. 

Korzystanie z nich jest możliwe z dużych odległości i to jest przyczyna tego, 

że właściwie każdy może z takich dóbr skorzystać. Chociaż istnieją 

możliwości techniczne wykluczenia z ich konsumpcji, to tego się nie czyni 

z różnych względów. Wystarczy sobie wyobrazić jak wielki teren należałoby 

ogrodzić, aby ograniczyć możliwość obejrzenia pokazu sztucznych ogni.  

W efekcie podziału zbioru wszystkich dóbr ekonomicznych ze względu 

na te dwa czynniki otrzymujemy cztery możliwe ich zbiory, przedstawione 

w tab. 3.  

Z klasyfikacji tej wynika, że możliwe jest istnienie dóbr 

ekonomicznych: 

 z których konsumpcji można wykluczyć i które jednocześnie są 

konkurencyjne w konsumpcji. Dobra takie nazywamy dobrami 

prywatnymi, 

 z których konsumpcji można wykluczyć i które jednocześnie nie są 

konkurencyjne w konsumpcji. Dobra takie nazywamy dobrami 

klubowymi, 

 z których konsumpcji nie można wykluczyć i które jednocześnie są 

konkurencyjne w konsumpcji. Dobra takie nazywamy wspólnymi 

zasobami, 

 z których konsumpcji nie można wykluczyć i które jednocześnie nie są 

konkurencyjne w konsumpcji. Dobra takie nazywamy dobrami 

wspólnymi. 

 

Na koniec tego rozdziału przyjrzyjmy się jeszcze jednemu pojęciu 

i spróbujmy je zdefiniować. Pojęciem tym będzie łańcuch konsumencki. 

Schemat, obrazujący, czym on jest przedstawiono na rys. 13. 
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Rys. 13. Łańcuch konsumencki: SP – systemy produkcyjne, K – konsumenci 

ostateczni 

 

Z innej niż zaprezentowana poprzednio klasyfikacji dóbr 

ekonomicznych wiadomo, że istnieją trzy i tylko trzy kategorie tych dóbr. Są 

to: ziemia, kapitał i praca. Wszystkie dobra ekonomiczne, tworzone 

w łańcuchu konsumenckim powstają z udziałem wszystkich trzech 

wspomnianych wyżej dóbr, dlatego w zarządzaniu nazywa się je czynnikami 

produkcji. Każde dobro ekonomiczne ma swoje źródło w ziemi. To ona jest 

źródłem wszystkich składników każdego dobra ekonomicznego. Każde 

dobro ekonomiczne powstaje w wyniku ludzkiej pracy. Choć w dużej części 

człowiek wykorzystuje procesy naturalne, to nie istnieje dobro ekonomiczne, 

które powstało bez udziału pracy. Tu należy powiedzieć, że praca ludzka jest 

czymś wyjątkowym we Wszechświecie. Jest jednym z dóbr, które określają 

wyjątkową godność człowieka. Należy tu też jednoznacznie podkreślić, że 

jest ona dobrem ekonomicznym i w konsekwencji podlega prawu podaży 

i popytu. Każde dobro ekonomiczne powstaje też z udziałem kapitału. Jest to 

pojęcie bardzo szerokie i jest wykorzystywane w wielu naukach 

społecznych, nie tylko w ekonomii. Na nasze potrzeby wystarczy, że przez 

kapitał rozumieć będziemy wszystkie pozostałe dobra ekonomiczne, czyli 

takie, które nie są pracą i nie wchodzą bezpośrednio w skład dóbr, o które 

chodzi konsumentowi. Najlepszym przykładem kapitału są narzędzia, które 

same w sobie nie interesują konsumenta, a które służą do wytwarzania dóbr, 

które już konsumenta interesują. Na przykład jeżeli samochód służy do 

rozwożenia chleba do sklepów, to jest kapitałem, bo uczestniczy w procesie 

SP

SP

SP

SP

SP

SP K

SP
SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP
SP

SP

Banki

K

K

kapitał

dobra ekonomiczne konsumpcyjne i kapitałowe

ziemia

praca

Dobra 
Kapitałowe

Dobra 
Konsumpcyjne
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tworzenia chleba dla konsumenta, pozwalając efektywniej ten chleb do tego 

konsumenta dostarczyć. Jeśli jednak ten sam samochód kupowany jest, bo 

jego właściciel lubi sobie pojeździć, to już kapitałem nie jest. Tak samo jest 

w przypadku łodzi. Jeżeli jest ona używana do połowu ryb w sieci na 

sprzedaż, to jest ona kapitałem. Jeśli ta sama łódź służy do realizacji hobby 

wędkarskiego właściciela, to już kapitałem nie jest. Specyficznym dobrem 

ekonomicznym zaliczanym do kapitału jest pieniądz. Krótko mówiąc jeżeli 

jakieś dobro ekonomiczne, niebędące pracą, nie służy do zaspokojenia 

potrzeb własnych właściciela, to jest ono kapitałem. Jeżeli natomiast jakieś 

dobro ekonomiczne, niebędące pracą, służy do zaspokojenia potrzeb 

własnych właściciela, to nie jest ono kapitałem. 

Łańcuch konsumencki, to suma wszystkich aktów wymiany na Rynku. 

Jego obraz, przedstawiony na rys. 13 w formie uproszczonej mapy procesu 

rynkowego pozwala stwierdzić, że stanowią go wszyscy ludzie na naszej 

planecie wymieniający różne dobra. Można powiedzieć, że obejmuje on całą 

ludzkość, łącznie z dziećmi w imieniu których wymieniają dobra ich 

rodzice, realizując ich potrzeby. Z socjologicznego punktu widzenia łańcuch, 

to obraz ekonomicznej współpracy społecznej. Jednak przede wszystkim jest 

to obraz współpracy ekonomicznej, czyli jak wcześniej wspomniano, 

generującej silne oddziaływania, silniejsze nawet niż więzy krwi, czy więzi 

narodowe. Dla nas będzie istotne to, że jakakolwiek zmiana w jednym, 

jakimkolwiek punkcie łańcucha wywołuje zmiany w całości. Obrazowo 

mówiąc, zmiany u polskiego piekarza będą odczuwalne przez kanadyjskiego 

drwala. Oczywiście będą one odczuwane przez niego jako silne wtedy, gdy 

polski piekarz pali w swoim chlebowym piecu kanadyjskim drewnem, czyli 

gdy znajdują się oni w bezpośrednim sąsiedztwie w łańcuchu. Siła 

oddziaływań maleje wraz ze wzrostem odległości między elementami 

łańcucha. Oczywiście nie chodzi tu o odległość fizyczną, wyrażoną 

w metrach. Na przykład zła sytuacja u producenta samochodów, wywołuje 

złą sytuację u wszystkich jego kontrahentów, a następnie u kontrahentów 

jego kontrahentów itd. W cybernetyce twierdzi się krótko, że zmienia się 

wtedy stan układu, a w ekonomii, że zmienia się struktura rynku. Łańcuch, 

to układ w którego funkcją jest przepływ dóbr od ziemi do konsumenta 

ostatecznego z udziałem pracy i kapitału.  

 





  
 

4. CYBERNETYKA I EKONOMIA 

4.1. System Rynek 

Nadszedł czas połączenia wiedzy z zakresu cybernetyki i ekonomii, 

chociaż już wcześniej o takich możliwościach wspomniano. Aby można 

było połączyć dorobek tych dwóch dyscyplin, należy znaleźć ich wspólny 

mianownik. Takim wspólnym mianownikiem jest fakt, że obiekty badań 

obydwu nauk są takie same. Obiekt badań ekonomii, to Rynek. Obiekt badań 

cybernetyki, to układ (system). Należy więc wykazać, że Rynek jest 

systemem. Aby to uczynić podążymy drogą analizy systemowej Mazura. 

Sprawdzimy więc poniższe twierdzenie. 

Twierdzenie 1: Rynek jest systemem. 

Na początek przypomnienie, że system, to zbiór elementów 

i zachodzących między nimi relacji. Takiej definicji systemu będziemy się 

trzymać. Zbiór relacji między elementami systemu stanowi jego strukturę. 

System z kolei złożony jest z podsystemów, które także są systemami. 

System nadrzędny w stosunku do rozpatrywanego jest nadsystemem. I on 

również stanowi system. Kryterium przynależności elementu do systemu jest 

funkcjonalność. Wszystkie elementy systemu (jak też nadsystemu 

i podsystemu) muszą realizować tę samą funkcję, działać tak samo, według 

tej samej zasady działania [Mazur 1987].  

Aby sprawdzić prawdziwość twierdzenia 1 należy przedstawić obraz 

funkcjonalny Rynku (rys. 14) i zbadać, czy spełnia on wszystkie wymagania 

wynikające z definicji systemu. W tym celu zastosujemy wszystkie kryteria 

analizy systemowej podane przez Mazura. Te kryteria to: 

 ścisłość, 

 niezmienność, 

 zupełność, 

 rozłączność, 

 funkcjonalność. 

 

System musi być określony w sposób ścisły. Należy więc jednoznacznie 

określić co należy do zbioru elementów, a co nie należy. 

To ścisłe, jednoznaczne określenie systemu powinno być niezmienne. 

Nie można w trakcie analizy traktować elementów systemu raz jako do 

niego należące, a innym razem jako nie należące. Niezmienność więc 
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oznacza, że kryterium przynależności jakiegoś elementu do systemu nie 

może się zmieniać. Nie oznacza natomiast, że sam system się nie zmienia. 

Przypomnijmy, że systemy się zmieniają, zmieniają swój stan, czyli zmienia 

się ich poziom informacyjny, energetyczny i materialny. Zmiany systemów 

są nieuniknione i to właśnie te zmiany, o ile są celowe nazywamy 

sterowaniem. A cybernetyka jest nauką o sterowaniu. 

 

 
Rys. 14. Obraz funkcjonalny systemu Rynek 

 

Podział systemu na podsystemy musi być zupełny. Ten element analizy 

systemowej oznacza, że system nie może zawierać elementów nie 

należących do żadnego z jego podsystemów.  

Rozłączność oznacza to, że system nie może zawierać elementów 

należących do kilku systemów naraz. Przynależność elementu do jednego 

systemu oznacza więc, że nie może należeć on do żadnego innego systemu.  

Funkcjonalność oznacza, że przynależność do systemu określa funkcja, 

jaką realizują jego elementy. Muszą one działać w ten sam sposób, ich 

funkcja musi być jednakowa. 

Wróćmy do dowodzenia prawdziwości twierdzenia 1. Na rynku 

wymieniają dobra Podaż i Popyt. Ustalają Cenę w wyniku wymiany 

informacji i w ten sposób dochodzi do wymiany tych dóbr. Proces ustalania 

Ceny polega więc na wzajemnym oddziaływaniu informacyjnym Podaży 

i Popytu. Możemy już nieco rozwinąć, doprecyzować twierdzenie 1. To 

doprecyzowanie nie zmieni w żaden sposób jego treści. Podaż i Popyt są 

podsystemami systemu Rynek, a relację między nimi stanowi Cena.  

Takie określenie systemu Rynek jest ścisłe. W skład systemu Rynek 

wchodzą więc dwa i tylko dwa podsystemy, połączone jedną relacją. Zbiór 

elementów stanowiący podsystem Podaż stanowią ludzie oferujący dobra do 

wymiany. Zbiór elementów stanowiący podsystem Popyt tworzą ludzie, 

którzy nabywają dobra w akcie wymiany. Podaż i Popyt stanowią więc 

cybernetyczne układy samodzielne. Między tymi dwoma podsystemami, 

PODAŻ

Funkcja:
oferent

CENA
Relacja równoważąca

System RYNEK

POPYT

Funkcja:
nabywca
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w wyniku ich wzajemnego oddziaływania, tworzy się relacja – Cena. To 

oddziaływanie podsystemów na siebie, to w języku cybernetyki sprzężenie. 

Ponieważ oddziaływanie jest wzajemne, to mamy do czynienia ze 

sprzężeniem zwrotnym. Cybernetyczny obraz systemu rynek przedstawiono 

na rys. 15. 

Wystarczy wyobrazić sobie jakąkolwiek transakcję na rynku, przyjrzeć 

się jej dokładnie, aby zrozumieć sposoby działania Podaży i Popytu. 

Podsystem Podaż zachwala, podkreśla zalety dobra, które przeznacza do 

wymiany i na tym właśnie polega jego oddziaływanie. Prawie zawsze czyni 

to w sposób zorganizowany. Takie zorganizowane oddziaływanie ze strony 

Podaży nazywamy marketingiem. Popyt z kolei stara się „zbić” Cenę do 

minimum, żądając jakichś rabatów albo czasami nawet ukazując wady 

przedmiotu wymiany. O tych oddziaływaniach jeszcze wspomnimy 

określając Homeostazy obydwu podsystemów. 

 

 
Rys. 15. Cybernetyczny model systemu Rynek 

 

Po ścisłym i jednoznacznym określeniu kto w systemie Rynek należy do 

podsystemu Podaż, a kto do podsystemu Popyt, można uznać kryterium 

ścisłości za spełnione i przejść do sprawdzenia kryterium niezmienności. 

W skład podsystemów Podaż i Popyt wchodzą wszyscy ludzie, którzy 

kiedykolwiek uczestniczyli w akcie wymiany, a więc nie licząc dzieci - cała 

ludzkość. Ludzie ci wymieniając różnorodne dobra, są raz elementami 

podsystemu Podaż (gdy coś sprzedają), a innym razem są elementami 

systemu Popyt (gdy kupują). Każdy człowiek w swoim życiu jest zarówno 

elementem podsystemu Podaż, jak i podsystemu Popyt. Raz sprzedaje, 

innym razem kupuje. Podsystemy Podaż i Popyt zmieniają się więc, ale 

w danym punkcie na osi czasu (w jakiejś chwili) ten człowiek może należeć 

tylko do jednego z podsystemów. Nie można bowiem dokonać aktu 

wymiany z samym sobą, wynika to z samej jego istoty. Pewne wątpliwości 

co do prawdziwości poprzedniego zdania można mieć chyba tylko 
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w przypadku bardzo modnego ostatnio w Polsce samozatrudnienia. 

Samozatrudniony na pozór sam ze sobą dokonuje aktu wymiany pracy. 

Zatrudnia sam siebie. Ale nawet w tym partykularnym przypadku można po 

pierwsze wyróżnić różne, nie posiadające części wspólnej przedziały 

czasowe, w których jest on elementem podsystemu Podaż pracy i Popyt na 

pracę. Po prostu jeśli pracuje, to jest Podażą, a jeśli pobiera płacę 

z przychodów ze swojej pracy, jest Popytem. Po drugie należy również 

dostrzec, że nazwa tego rodzaju zatrudnienia jest niewłaściwa. Nawet 

samozatrudniony pracuje dla kogoś innego. Komuś świadczy swoją pracę 

i uzyskane w ten sposób środki wypłaca następnie sam sobie. O systemowej 

sytuacji samozatrudnienia można mówić jedynie, gdy człowiek sam, 

w swoim domu np. maluje sobie mieszkanie. Jednak takich zjawisk 

ekonomia nie zalicza do aktów wymiany, gdyż nikt tu niczego po prostu nie 

wymienia. Kryterium niezmienności można więc uznać za spełnione. 

Jeżeli mamy rozważyć kryterium zupełności, to również jest ono 

spełnione, gdyż poza Podażą i Popytem na Rynku nie istnieje żaden inny 

element, układ, czy podsystem. Żaden fragment rzeczywistości nie jest więc 

pominięty. W akcie wymiany uczestniczą bowiem dwie i tylko dwie strony: 

Popyt i Podaż. Nikogo i niczego poza nimi nie ma i być nie może. 

Kryterium rozłączności jest również spełnione. Wynika 

z podstawowego faktu, omówionego w trakcie sprawdzania kryterium 

niezmienności, tzn. tego, że nie można dokonać aktu wymiany z samym 

sobą. Nie można być po prostu jednocześnie Podażą i Popytem. 

Ostatnie kryterium – funkcjonalności jest również spełnione. 

Przynależność do podsystemu Podaż wynika z faktu, że on oferuje dobra do 

wymiany. Każdy element podsystemu Podaż realizuje więc funkcję oferenta. 

Przynależność do podsystemu Popyt wynika z faktu, że on nabywa, kupuje. 

Każdy element podsystemu Popyt realizuje więc funkcję nabywcy. 

Metoda systemowa, jako formalna, uniemożliwia dowolności 

interpretacyjne w toku rozwiązywania problemu. Wymaga jednak ustalenia, 

co jest nadsystemem, jakich systemów, a co ich podsystemem oraz jakie 

między nimi występują relacje (oddziaływania).  

Metoda systemowa umożliwia znalezienie wszystkich możliwości 

według jednolitych kryteriów. Pod tym względem ma ona przewagę nad 

metodami empirycznymi, nie dającymi nigdy pewności, czy się wszystko 

dostrzegło, czy przyjęte podziały czy klasyfikacje są ostre i zupełne. 

Metoda systemowa odznacza się przejrzystością i zwięzłością. Jej 

zastosowanie sprawia, że często treść wymagająca wielostronicowych 
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opisów daje się wyrazić za pomocą czytelnego schematu narysowanego na 

kartce [Mazur 1987].  

Rynek jest więc systemem, złożonym z dwóch podsystemów: Podaż 

i Popyt. Łączy je relacja, którą nazywamy Ceną. 

4.1.1. Dwuczłonowy model systemu Rynek 

Na początek sformułujmy następne twierdzenie. 

Twierdzenie 2: system Rynek składa się z podsystemu 

samodzielnego i z podsystemu niesamodzielnego. 

Aby przeprowadzić dowód, zwróćmy uwagę, że prawo podaży i popytu, 

to zasada działania systemu Rynek. I nie ma dla działania tego systemu 

znaczenia to, czy jego elementy (ludzie) są układami zdeterminowanymi, 

czy nie. Nie ma znaczenia, czy cechuje je wolność, czy nie. I wreszcie nie 

ma znaczenia, czy działają celowo, czy przypadkowo. Ważny jest bowiem 

w tym przypadku ich czyn, a nie to, co jest jego źródłem. Jeżeli człowiek 

sprzedał, to sprzedał i niezależnie od tego, czy zrobił to świadomie i celowo, 

czy nie, sprzedaż jest faktem. Jeżeli kupił, to również nie ma znaczenia, czy 

zrobił to świadomie i celowo, czy nie. Liczy się bowiem sam fakt kupna. 

Jeżeli więc sprzedał albo kupił, to równocześnie i wpłynął. Prawo podaży 

i popytu, używając języka potocznego, dotyczy ludzi i to zarówno działań 

pojedynczego człowieka, jak też grup ludzkich z całą ludzkością włącznie, 

czyli układów samodzielnych lub ich zbiorów. Przypomnijmy jeszcze raz, że 

układ samodzielny charakteryzuje się istnieniem wewnętrznego 

oddziaływania, zwanego Homeostazą, o której niczego nie wiemy, poza tym, 

że istnieje, bo układ działa. Nie znamy kierunku, zwrotu i wartości wektora 

jej działania. Znamy jedynie jej punkt przyłożenia. Znajduje się on we 

wnętrzu człowieka.  

Z prawa podaży i popytu, jak zresztą z każdego innego, wynika 

możliwość wystąpienia dwóch stanów. To prawo może działać i może 

również nie działać. Ponieważ jego brzmienie w sensie cybernetycznym, to: 

podaż i popyt dążą do równowagi, to z tego brzmienia wynika, że 

równowaga ta może być możliwa (w języku potocznym mówimy wtedy, że 

prawo podaży i popytu działa) lub może być niemożliwa (w języku 

potocznym mówimy wtedy, że prawo podaży i popytu nie działa). 

W nawiązaniu do przedstawionej w tab. 3 klasyfikacji dóbr 

ekonomicznych można z całą pewnością określić zbiór dóbr, dla których 

równowaga wynikająca z prawa podaży i popytu jest możliwa, a dla których 

nie jest możliwa. Osiągnięcie punktu równowagi jest możliwe dla dóbr 
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ekonomicznych prywatnych i dóbr ekonomicznych klubowych, a nie jest 

możliwe w przypadku dóbr ekonomicznych wspólnych i wspólnych 

ekonomicznych zasobów. Po prostu jeżeli istnieje możliwość wykluczenia 

z konsumpcji jakiegoś dobra, to w konsekwencji równowaga na Rynku tego 

dobra jest możliwa. Takie dobro będzie wytwarzane, gdyż osiągnie Cenę. 

Pojawi się więc relacja na Rynku. Rynek zadziała. Zadziała prawo podaży 

i popytu. Przy tej okazji zwrócić należy uwagę, że to Cena, a ściślej jej 

poziom wyklucza z konsumpcji.  

I również po prostu, jeżeli nie istnieje możliwość wykluczenia 

z konsumpcji jakiegoś dobra, to niezależnie od wszystkiego, dobro to nie 

będzie wytwarzane, gdyż - paradoksalnie – zadziała prawo podaży i popytu, 

chociaż w języku potocznym mówimy w takiej sytuacji, że ono nie działa. 

Jeżeli niemożliwe jest wykluczenie z konsumpcji jakiegoś dobra, to takie 

dobro nie osiągnie żadnej Ceny. Ponieważ Cena jest relacją, to w wypadku 

takich dóbr tej relacji nie będzie. Rynek więc w takiej sytuacji nie działa. 

W publikacjach ekonomicznych spotkamy się ze sformułowaniem, że prawo 

podaży i popytu w takich wypadkach nie działa [Samuelson 1954, Hausner 

2006]. W sensie cybernetycznym jednak, to ekonomiczne niedziałanie tego 

prawa, wynika właśnie z jego działania. Ponieważ nie istnieje możliwość 

wykluczenia z konsumpcji dóbr ekonomicznych wspólnych i wspólnych 

ekonomicznych zasobów, skutkuje to tym, że Popyt w ich przypadku zawsze 

przewyższa Podaż, gdyż nikt nie będzie prowadził ich Podaży, skoro nie 

można wykluczyć z ich konsumpcji. Używając pojęcia kryzysu, można to 

wyrazić zdaniem: „na rynku dóbr ekonomicznych wspólnych i wspólnych 

ekonomicznych zasobów panuje zawsze kryzys niedoboru”. Zdanie to, choć 

z pozoru wygląda na prawdziwe, jak wykażemy później nie musi takie być 

w sensie systemowym. Ten problem związany jest z obecnością 

Organizatora i tego jak steruje Rynkiem. Dodajmy na koniec, że dobra, dla 

których Podaż przewyższa Popyt nie są w ogóle dobrami ekonomicznymi, 

gdyż nie spełniają kryterium rzadkości. Wystarczy ich dla wszystkich, więc 

nie uzyskują Ceny.  

Podsumowując tę część należy stwierdzić, że na Rynku będą obecne 

same z siebie tylko dobra, dla których jest możliwa równowaga na Rynku. 

Pojawią się więc na nim samodzielnie, siłami rynku wyłącznie dobra 

ekonomiczne prywatne i dobra ekonomiczne klubowe. Natomiast pozostałe, 

czyli dobra ekonomiczne wspólne i wspólne ekonomiczne zasoby nie 

pojawią się samodzielnie na rynku. Nie oznacza to, że ich pojawienie się jest 

niemożliwe. Oznacza to, że ich pojawienie się będzie wymagało obecności 

i działania Organizatora, układu zewnętrznego w stosunku do Rynku 
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i oddziałującego na Rynek, a celem jego działania jest tworzenie dóbr 

ekonomicznych wspólnych i wspólnych ekonomicznych zasobów. 

Przypomnijmy, że układy działające same z siebie nazywamy 

samodzielnymi, a układy niedziałające same z siebie nazywamy 

niesamodzielnymi. Innych układów w sensie cybernetycznym nie ma. Jest to 

podział zupełny. 

Z całą pewnością z całości tej analizy wynika, że system Rynek składa 

się więc z dwóch i tylko dwóch układów (podsystemów): 

 samodzielnego, 

 niesamodzielnego. 

 

Układ (podsystem) samodzielny składa się z podsystemów 2 stopnia, 

który stanowią Podaż i Popyt. Relacją między nimi jest Cena. Stan tej części 

Rynku jest całkowicie przewidywalny, gdyż zasadą działania jest tu prawo 

podaży i popytu i jest możliwa w tej części równowaga między nimi. Części 

niesamodzielnej, ze względu na jej specyfikę poświęcimy jeden 

z następnych rozdziałów. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na pewien 

paradoks. Tylko człowiek działa na Rynku i jest on systemem 

samodzielnym, a mimo to system Rynek funkcjonuje po części 

samodzielnie, a po części niesamodzielnie. Można by w tym miejscu 

sformułować regułę: jeżeli jakiś system jest złożony wyłącznie 

z podsystemów samodzielnych (na przykład ludzi), to nie oznacza to, że ten 

system jest samodzielny. W języku zrozumiałym dla przedsiębiorcy, każda 

firma, nawet złożona tylko i wyłącznie z ludzi, może nie działać. Każdy 

przedsiębiorca dokładnie o tym wie, więc nie nazywajmy powyższego 

twierdzeniem, a oczywistością. Schemat funkcjonalny systemu Rynek, czyli 

model tego systemu, z uwzględnieniem jego części samodzielnej 

i niesamodzielnej przedstawiono na rys. 16.  
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Rys. 16. Dwuczłonowy model systemu Rynek 

 

W jednym z następnych rozdziałów dokonamy analizy szczegółowej 

tego modelu.  

4.1.2. Wzajemne oddziaływania uczestników Rynku 

Zwróćmy jeszcze uwagę, że z twierdzenia 2 wynika, że w systemie 

Rynek uczestniczą trzy zbiory elementów: Organizator, Podaż i Popyt. 

Wszystkie one są układami samodzielnymi. Skoro tak jest, to mogą one na 

siebie oddziaływać, tworząc sprzężenia. Sprzężenia między nimi układają 

się w trójkąt oddziaływań, przedstawiony na rys. 17. 

 

 
Rys.17. Trójkąt oddziaływań (sprzężeń) w systemie Rynek. Każdy z elementów 

systemu ma możliwość oddziaływań na pozostałe elementy i tworzone przez nie 

relacje 

 

Przypomnijmy, że kryterium kwalifikacji danego układu do zbioru 

elementów: Podaż, Popyt i Organizator, jest wyłącznie ich funkcja. Funkcją 

Podaży i Popytu jest uczestnictwo w akcie wymiany po jednej ze stron. 

Funkcją Organizatora jest sterowanie (wpływanie) na akt wymiany bez 

czynnego w nim uczestnictwa. Organizatorem Rynku jest w naszych 

realiach państwo. Wyraźnie więc należy zaznaczyć, że jeżeli państwo kupuje 

cokolwiek na rynku, to należy do podsystemu Popyt, a jeżeli sprzedaje, to 

należy do podsystemu Podaż. Kryterium funkcjonalności musi być bowiem 

zawsze spełnione. Współczesne państwa często kupują i sprzedają, 

jednocześnie pełniąc funkcję Organizatora tych aktów kupna, czy sprzedaży. 

Na przykład władze samorządowe państwa kupują energię elektryczną 

niezbędną do oświetlenia pomieszczeń szkolnych i jednocześnie władze 

centralne tego samego państwa wpływają na rynek energii elektrycznej, 
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chociażby przez koncesjonowanie tej gałęzi rynku. Władze samorządowe 

(państwo) należą wtedy do podsystemu Popyt, a władze centralne – są 

Organizatorem. Na koniec warto zauważyć, że zarówno Organizator, jak też 

Podaż i Popyt mogą mieć wpływ na siebie, jak też na relacje występujące 

w całym trójkącie. Jeżeli jakiś układ wpływa na relację, to ten układ 

organizuje system, tworzący tę relację. Nieco komplikuje to obraz Rynku, 

ale to zjawisko należy dostrzec. Wynika z tego, że organizować Rynek może 

też Popyt lub/i Podaż. Taki przypadek jest możliwy, ale zawsze układem 

sterującym aktem wymiany jest Organizator. Akt wymiany dokonuje się 

bowiem zawsze między Podażą i Popytem. Podaż może jednak wpływać na 

relację tworzoną między nią samą a Popytem, poprzez wpływ na relację 

z Organizatorem lub na relację pomiędzy Organizatorem a Popytem. 

Analogicznie Popyt może wpływać na relację tworzoną między nim samym 

a Podażą, poprzez wpływ na relację z Organizatorem lub na relację 

pomiędzy Organizatorem a Podażą. Można taki wpływ nazwać wpływem 

pośrednim. W sensie systemowym jednak, Organizatorem jest zawsze ten, 

kto zmienia relację w systemie, nie uczestnicząc w procesach prowadzonych 

w tym systemie. Tak więc układem sterującym aktem wymiany jest 

wyłącznie Organizator. Źródłem jednak prowadzonego przez niego procesu 

sterowania może być zarówno Podaż jak też i Popyt. 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi trzema układami mogą być 

oparte o normy dobrowolne (Homeostaza) albo przymusowe (Homeostaza 

i Organizacja). Cybernetyk musi starać się uwzględnić w swoich analizach 

wszystkie możliwości stanów układów, aby zachować zupełność w swoich 

analizach. W przypadku trzech zbiorów (Podaż, Popyt, Organizator) i dwóch 

typów oddziaływań (dobrowolne, przymusowe), mamy aż 64 możliwości ich 

wzajemnych oddziaływań (tab. 4).  

Ponieważ akty wymiany z jakąkolwiek przemocą ze strony Podaży na 

Popyt i odwrotnie oznaczają po prostu, że mamy do czynienia z wymianą 

„niecywilizowaną”, to w dalszym toku analizy wyeliminujemy je z niej. 

Powodem zawężenia w tym miejscu analizowanej przestrzeni stanów nie są 

tu jednak jakieś trudności analityczne, ale fakt, że takie „wymiany” nie są 

czymś powszechnie spotykanym na rynku. Jeżeli bowiem Podaż (S) 

przymusem działa na Popyt (D), to najlepszym określeniem dla takiej 

„wymiany” będzie przymiotnik „mafijna”. Układ Podaż (producent, 

sprzedawca) wprawdzie może zmusić układ Popyt (konsumenta) do 

zakupienia tego, co wytworzył, ale w rzeczywistości, na rynku takie akty 

wymiany należą do rzadkości.  
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Tab. 4. Możliwości wzajemnego oddziaływania elementów systemu Rynek:  

O – Organizator, D – Popyt (ang. demand), S – Podaż (ang. supply),  

+ oddziaływanie z przymusem, - oddziaływanie oparte na dobrowolności 

Nr stanu 
Oddziaływania 

OD DO OS SO SD DS 

1 + + + + + + 

2 + + + + + - 

3 + + + + - + 

4 + + + + - - 

5 + + + - + + 

6 + + + - + - 

7 + + + - - + 

8 + + + - - - 

9 + + - + + + 

10 + + - + + - 

11 + + - + - + 

12 + + - + - - 

13 + + - - + + 

14 + + - - + - 

15 + + - - - + 

16 + + - - - - 

17 + - + + + + 

18 + - + + + - 

19 + - + + - + 

20 + - + + - - 

21 + - + - + + 

22 + - + - + - 

23 + - + - - + 

24 + - + - - - 

25 + - - + + + 

26 + - - + + - 

27 + - - + - + 

28 + - - + - - 

29 + - - - + + 

30 + - - - + - 

31 + - - - - + 

32 + - - - - - 
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Cd. Tab. 4. Możliwości wzajemnego oddziaływania elementów systemu Rynek:  

O – Organizator, D – Popyt (ang. demand), S – Podaż (ang. supply), 

+ oddziaływanie z przymusem, - oddziaływanie oparte na dobrowolności 

Nr stanu 
Oddziaływania 

OD DO OS SO SD DS 

33 - + + + + + 

34 - + + + + - 

35 - + + + - + 

36 - + + + - - 

37 - + + - + + 

38 - + + - + - 

39 - + + - - + 

40 - + + - - - 

41 - + - + + + 

42 - + - + + - 

43 - + - + - + 

44 - + - + - - 

45 - + - - + + 

46 - + - - + - 

47 - + - - - + 

48 - + - - - - 

49 - - + + + + 

50 - - + + + - 

51 - - + + - + 

52 - - + + - - 

53 - - + - + + 

54 - - + - + - 

55 - - + - - + 

56 - - + - - - 

57 - - - + + + 

58 - - - + + - 

59 - - - + - + 

60 - - - + - - 

61 - - - - + + 

62 - - - - + - 

63 - - - - - + 

64 - - - - - - 
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Tab. 5. Możliwości wzajemnego oddziaływania elementów systemu Rynek 

z wyłączeniem przymusu na linii DS i SD: O – Organizator, D – Popyt (ang. 

demand), S – Podaż (ang. supply), + oddziaływanie z przymusem, - oddziaływanie 

oparte na dobrowolności 

Nr stanu 
Oddziaływania 

OD DO OS SO SD DS 

4 + + + + - - 

8 + + + - - - 

12 + + - + - - 

16 + + - - - - 

20 + - + + - - 

24 + - + - - - 

28 + - - + - - 

32 + - - - - - 

36 - + + + - - 

40 - + + - - - 

44 - + - + - - 

48 - + - - - - 

52 - - + + - - 

56 - - + - - - 

60 - - - + - - 

64 - - - - - - 

 

Jeżeli natomiast Popyt (D) działa przymusem na Podaż (S), to taka 

„wymiana” jako żywo przypomina czasy, kiedy po całej Europie na swoiste 

„zakupy”, ruszali Wikingowie. Oczywiście Popyt (konsument) może zmusić 

Podaż (producenta, sprzedawcę) do wymiany, ale współcześnie takie 

sytuacje zdarzają się rzadko. Takie analizy, może i byłyby ciekawe, ale 

w książce na zupełnie inny temat. Nie chcemy się tu zajmować jakimś 

marginesem rzeczywistości, ale rzeczywistością, którą można by określić 

jako „normalną”. Wyeliminujmy więc z tab. 4 wszystkie stany, w których 

Podaż (S) działa przymusem na Popyt (D) lub odwrotnie. Wyniki tej 

eliminacji przedstawiono w tab. 5, z zachowaniem numerów stanów z tab. 4. 

Po eliminacji z Rynku Wikingów i mafii pozostało nam do analizy jedynie 

16 stanów. 

W dalszej części książki analizować będziemy wyłącznie stany systemu 

Rynek, w których oddziaływania wzajemne zbioru Podaż i Popyt, to 

oddziaływania oparte na Homeostazie. 
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4.1.3. Analiza stanów systemu Rynek 

Jak wynika z analizy przeprowadzonej powyżej, Rynek zbudowany jest 

z dwóch części: samodzielnej i niesamodzielnej i jest to podział zupełny, tzn. 

innej niż te dwie części Rynku nie ma, bo być nie może. W dalszej treści tej 

pracy część samodzielną rynku będziemy nazywać Homeostazą (w skrócie 

H), a część niesamodzielną – Organizacją (w skrócie O). Nazwy tych części 

Rynku (w skrócie R) w przyjętej w tej książce konwencji terminologicznej 

są tożsame z nazwami oddziaływań, które je tworzą. W takim 

dwuczłonowym modelu systemu Rynek może wystąpić wiele stanów. Na 

rys. 18 przedstawiono jego stany skrajne i jeden ze stanów pośrednich. 

Używając języka matematyki, zbiór O jest zawsze dopełnieniem zbioru 

H w przestrzeni R. Zawsze, w każdej chwili prawdziwa jest natomiast 

zależność: R = O + H. Z drugiej strony jest to układ dynamiczny, w każdej 

chwili zmienia się zarówno R, jak też O i H (proporcje między O i H). Stany 

skrajne w takim układzie, to: 

 R = H, dla O = 0, wtedy H = Hmax, 

 R = O, dla H = 0, wtedy O = Omax. 

 

Między nimi występuje wiele stanów pośrednich, w których zarówno: 

O > 0 jak i H > 0.  

Na początku przyjrzyjmy się bliżej aparatowi pojęciowemu, 

używanemu we współczesnej ekonomii i związanych z nią naukach 

społecznych. Są one pełne pojęć, które nie są zdefiniowane ściśle lub są 

niemożliwe do ścisłego zdefiniowania. Za przykład posłużą nam pojęcia 

dobra ekonomicznego wspólnego i społecznej gospodarki rynkowej. 

Z rys. 18 można wywnioskować, że nazwa „społeczna gospodarka 

rynkowa” pasuje do wszystkich stanów pośrednich rynku. Część O rynku, to 

część „społeczna”, a część H rynku, to część „rynkowa”. Wprawdzie liczba 

stanów pośrednich rynku jest skończona (bo skończona jest liczba dóbr 

ekonomicznych), ale jest na tyle wielka, że należy uznać pojęcie „społecznej 

gospodarki rynkowej” za niemożliwe do precyzyjnego zdefiniowania. 

Zauważmy także, że można z powodzeniem użyć innych nazw dla 

części O rynku: np. dobro ekonomiczne wspólne (bo do niej należy 

wszystko, co jest przedmiotem zainteresowania wspólnoty i wymieniane są 

tam dobra z tej właśnie kategorii) lub państwo (bo ono jest Organizatorem 

rynku w naszych warunkach). Część O jest układem niesamodzielnym. Jak 

nie działa Organizator, to nie działa część O. Pojęcie dobra ekonomicznego 
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wspólnego ma więc wartość chwilową, bo zakres dóbr ekonomicznych 

wspólnych zależy wyłącznie od Organizatora. Jeśli on zechce, to – może nie 

wszystko – ale wiele dóbr może być dobrami ekonomicznymi wspólnymi. 

Ten problem sygnalizowany jest już w tym miejscu, ale ze względu na jego 

wagę wrócimy jeszcze do niego w dalszej części książki, po bliższym 

przyjrzeniu się temu jak działa Organizator. Należy zastrzec, że używając 

terminu „dobro ekonomiczne wspólne”, mamy na myśli wyłącznie wspólne 

dobra ekonomiczne, a nie dobra wspólne w ogóle. Pojęcie to funkcjonuje 

bowiem w innych obszarach nauki, czy filozofii i tam oznacza co innego. 

Jego rozmiar wykracza daleko poza sferę ekonomiczną. 

 

 
Rys. 18. Stany systemu Rynek: a, c – stany skrajne, b – jeden ze stanów pośrednich 

 

Część H (dobro ekonomiczne nie wspólne, nie państwo) jest natomiast 

z całą pewnością układem samodzielnym, może kierować się sama, dzięki 

Homeostazie. Jego zasadą działania jest prawo podaży i popytu, dzięki 

któremu H zawsze dąży do homeostanu.  

O części H wiemy więc wszystko, znamy po prostu zasadę działania H. 

Jest nią tylko i wyłącznie prawo podaży i popytu. O części O wiemy tylko, 

że jej działanie zależy tylko i wyłącznie od działania Organizatora. 

Przyjrzymy się obydwu częściom systemu Rynek bliżej w następnych 

rozdziałach. 
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4.1.4. Podsystem H 

Obraz graficzny podsystemu H przedstawiono na rys. 19. Podsystem H 

systemu R, składa się z dwóch podsystemów 2 stopnia, które są również 

systemami. Tworzą go systemy: 

 Podaż, 

 Popyt. 

 

 
Rys. 19. Część H systemu R 

 

Są one połączone relacją, którą stanowi Cena. Określmy homeostany 

systemów Podaż i Popyt. Homeostany te są jasne, wynikają z funkcji 

przedsiębiorczej, w którą wyposażony jest człowiek. Przypomnijmy: jeżeli 

może kupić taniej, kupi taniej. Jeżeli może sprzedać drożej, sprzeda drożej.  

Stąd wynika, że: 

 homeostanem systemu Podaż jest sprzedać jak najdrożej, 

 homeostanem systemu Popyt jest kupić jak najtaniej. 

 

Homeostany systemów Podaż i Popyt są więc sprzeczne, przeciwne. 

Ponieważ każdy układ samodzielny dąży do homeostanu poprzez 

oddziaływanie Homeostazy skierowanej na homeostan, z tej sprzeczności 

wynikają przeciwne zwroty ich Homeostaz. Tak więc mamy już informacje 

nie tylko dotyczące punktu przyłożenia Homeostaz Podaży i Popytu, ale 

wiemy też, że kierunek ich działania jest ten sam, a ich zwroty są przeciwne. 

W dalszym ciągu brak natomiast wiedzy o ich wartości. W wyniku tych 

oddziaływań tworzy się sprzężenie zwrotne ujemne, które w definicji 

układów samodzielnych Mazura przeciwdziała możliwości utraty zdolności 
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sterowniczych układu, a to jest warunkiem koniecznym zakwalifikowania 

układu jako samodzielnego.  

Na koniec określmy ścisłe i ostre kryterium przynależności do zbioru H. 

Do zbioru H należą wszystkie akty wymiany dokonywane dobrowolnie. 

Kryterium kwalifikacji jakiegoś aktu wymiany jest tu więc dobrowolność. 

W języku systemowym oznacza ona, że układ działa w oparciu 

o Homeostazę. Tylko i wyłącznie Homeostazę. Przypomnijmy, że taka 

sytuacja jest możliwa, gdy z otoczenia nie płyną żadne oddziaływania lub 

gdy występują, ale nie są egzekwowane. Środkiem przenoszącym takie 

oddziaływania są w naszej terminologii normy dobrowolne. Krócej mówiąc, 

działanie układu uznajemy za oparte na Homeostazie wtedy i tylko wtedy, 

gdy w układzie i w otoczeniu tego układu nie można wyróżnić żadnego 

układu, który działa i egzekwuje swoje oddziaływania, czyli oddziałuje za 

pomocą narzędzi, którymi są normy przymusowe. Ponieważ w skład 

systemu Rynek wchodzą: Organizator, Podaż i Popyt, to aby zakwalifikować 

dowolny akt wymiany do części H systemu R, żaden z tych elementów nie 

może działać z użyciem przymusu. 

Zarówno Organizator nie może więc działać za pomocą przymusu na 

Podaż i Popyt oraz Podaż i Popyt nie mogą działać stosując środki przymusu 

względem siebie i względem Organizatora. Jest to bowiem warunek 

konieczny występowania oddziaływań Homeostazy i tylko Homeostazy. 

Powtórzmy jeszcze raz wyraźnie: w części H rynku panuje pełna 

dobrowolność i tylko dobrowolność, czyli całkowity brak norm 

przymusowych. Zauważmy również, że relacja tworzona w podsystemie H 

jest relacją homeostatyczną, tworzona jest bowiem w wyniku oddziaływań 

Homeostazy. Ponieważ relacją jest Cena, więc można już w tym miejscu 

wprowadzić pojęcie Ceny Homeostatycznej, jako ceny powstałej w wyniku 

wyłącznego oddziaływania Podaży i Popytu na siebie. 

4.1.5. Podsystem O 

Podsystem O systemu R jest układem niesamodzielnym. Już wiemy 

które kategorie dóbr ekonomicznych będą wymieniane w tej części Rynku. 

Z niemożliwości wykluczenia z konsumpcji w przypadku tych dóbr wynika 

to, że zgodnie z prawem podaży i popytu nie będą one tworzone 

samodzielnie, czyli w części H. W tej przestrzeni mówiąc językiem 

potocznym prawo to nie działa. Jednak nie oznacza to, że dobra te nie 

powstaną w ogóle. Nie powstaną samodzielnie, w wyniku oddziaływań 

wewnętrznych Podaży i Popytu lub wpływu na nie otoczenia za pomocą 



Cybernetyka i ekonomia 73 
 

 

 

norm dobrowolnych (Homeostazy), ale mogą powstać i być wymieniane 

w wyniku oddziaływań zewnętrznych połączonych z ich egzekucją 

(Organizacji). Pojawienie się takich oddziaływań zewnętrznych jest 

uwarunkowane istnieniem Organizatora i jego działaniem w tej części rynku, 

połączonym z egzekucją oddziaływań. Środkiem, za pomocą którego 

odbywa się ten jego wpływ, są normy przymusowe. Organizator działający 

poprzez normy przymusowe jest w przyjętej przez nas wcześniej konwencji 

terminologicznej układem, który oddziałuje na układ, którym steruje 

i egzekwuje swoje oddziaływania. Obraz graficzny podsystemu O 

przedstawiono na rys. 20. 

 

 
Rys. 20. Podsystem O systemu R 

 

Kryterium przynależności aktu wymiany do części O systemu R jest 

więc brak dobrowolności, który nazywać będziemy przymusem. W języku 

cybernetycznym oznacza to, że układ nie działa wyłącznie w oparciu o 

Homeostazę. Działa po wypadkowej oddziaływań Homeostazy 

i Organizacji. Zauważmy również, że relacja tworzona w podsystemie O nie 

jest relacją homeostatyczną, tworzona jest bowiem w wyniku oddziaływań 

Organizacji. Ponieważ relacją jest Cena, więc można już w tym miejscu 

wprowadzić pojęcie Ceny Organizacyjnej, jako Ceny powstałej w wyniku 

oddziaływania Organizatora. 

Zwróćmy uwagę, że w toku analizy utrzymujemy ścisłe kryteria 

przynależności elementów systemu do zbiorów, a podział całej 

rzeczywistości ekonomicznej jest zupełny. 
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4.2. Działanie Organizatora w systemie Rynek 

Nadszedł czas na to, aby przyjrzeć się bliżej działaniu Organizatora. 

Celem tego fragmentu analizy będzie określenie jego Homeostazy. 

Przypomnieć bowiem należy fakt ustalony wcześniej, że aby oddziaływać, 

musi być on zdolny do generowania oddziaływań, a więc musi być układem 

samodzielnym. 

Homeostazą każdego układu samodzielnego jest z definicji Mazura 

działanie i przeciwdziałanie utracie zdolności sterowania. Mówiąc w języku 

potocznym, każdy układ samodzielny działa co najmniej w celu 

podtrzymania swojego życia i rozmnażania się. Ponieważ mamy do 

czynienia z systemem Organizator, to jego działaniem jest organizowanie. 

Homeostazą Organizatora jest więc organizowanie. Tylko organizując, układ 

Organizator ma szansę się rozrosnąć, rozmnożyć. Takie ogólnikowe, 

oczywiste i powierzchowne określenie Homeostazy Organizatora może 

budzić jednak pewne wątpliwości, a na pewno niedosyt. W dalszym ciągu 

analizy spróbujemy Homeostazę Organizatora jeszcze skonkretyzować, co 

pozwoli odpowiedzieć jasno na pytanie o to, co właściwie Organizator na 

rynku robi i do czego dąży. Aby na te pytania odpowiedzieć musimy 

przeanalizować dokładnie jak w ogóle może działać Organizator, jakie ma 

możliwości. Zachowamy przy tym znów warunek ścisłości i zupełności 

prowadzonych analiz. 

4.2.1. Możliwości działania Organizatora 

Po pierwsze przyjrzyjmy się jak może działać Organizator w czasie. 

W tym celu dokonajmy podziału przestrzeni czasowej, w której dochodzi do 

aktu wymiany. Każdy z nas w swoim życiu dokonywał niejednej wymiany, 

więc podział ten powinien być dla każdego oczywisty. Każda wymiana 

rozpoczyna się od pierwszego kontaktu sprzedającego (Podaży) 

i kupującego (Popytu). Od tego momentu trwa pierwsza jej faza, polegająca 

na wzajemnym wpływaniu Podaży i Popytu, a jej celem jest zbudowanie 

między nimi relacji, czyli ustalenie Ceny. Wraz z ustaleniem Ceny kończy 

się ta faza i następuje moment zawarcia umowy transakcji (moment, czyli 

punkt na osi czasu). Po tym momencie rozpoczyna się druga faza aktu 

wymiany, polegająca na jej fizycznym dokonaniu, czyli na uruchomieniu 

i zakończeniu przepływów wymienianych dóbr do stron, które tego aktu 

dokonują. Konkludując, każdy akt wymiany składa się z dwóch faz 

(przedziałów czasowych) rozdzielonych momentem ustalenia Ceny 
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(punktem na osi czasu). Pierwsza faza, jest fazą zmian stanu informacyjnego 

układu, a druga jest fazą zmian stanu energomaterialnego. Różnią się więc 

one w sensie systemowym funkcjonalnie i tym samym istotnie. Na rys. 21 

zaprezentowano wszystkie fazy aktu wymiany. Należy tutaj wyjaśnić, że 

przedstawiona powyżej analiza jest prawidłowa wyłącznie na gruncie 

cybernetycznym. W języku prawnym fazy te nazywają się okresem 

zawierania umowy i okresem jej wykonania. W systemie prawnym jednak 

nie uważa się, że zawarcie umowy jest momentem (punktem na osi czasu). 

Prawo przewiduje możliwość odstąpienia od zawartej umowy bez 

konsekwencji jeszcze przez jakiś czas po jej formalnym zawarciu, 

a wielkość tego przedziału czasowego zależy od rodzaju wymienianych 

dóbr. Podsumowując, na gruncie prawa akt wymiany składa się z trzech faz, 

a nie dwóch. Trzymajmy się jednak podejścia cybernetycznego.  

W związku z tym, że akt wymiany został podzielony na dwie fazy, 

Organizator w ujęciu czasowym może więc działać na cztery i tylko cztery 

sposoby, czyli wszystkich możliwych działań Organizatora jest cztery: 

 może on nie działać ani w czasie t1 ani w czasie t2, czyli może nie 

sterować procesem zawierania umowy i procesem jej wykonania, 

 może działać w czasie t2 i nie działać w czasie t1, czyli może sterować 

procesem wykonania umowy i nie sterować procesem jej zawierania, 

 może działać zarówno w czasie t1 jak też t2, czyli może sterować 

procesem zawierania i wykonania umowy, 

 może działać w czasie t1 i nie działać w czasie t2, czyli może sterować 

procesem zawierania umowy i nie sterować procesem jej wykonania. 

 

Z drugiej strony wiemy, że Organizator może działać na dwa sposoby, 

za pomocą: 

 norm przymusowych, 

 norm dobrowolnych.  

 
Rys. 21. Fazy czasowe aktu wymiany 

 

Dołóżmy jeszcze trzeci aspekt działania Organizatora. Podzielmy 

sposoby jego działania ze względu na ich cel.  
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Celem działania organizatora może być tylko i wyłącznie: 

 utrzymanie relacji na niezmienionym poziomie, 

 zmiana relacji. 

 

Dodajmy, że należy uwzględnić możliwość zmiany celu działania 

Organizatora w czasie trwania aktu wymiany, to znaczy fakt, że Organizator 

może dążyć do różnych celów w fazie t1 i t2. Zakładamy jednak stałość 

celów w każdej z faz, to znaczy, że Organizator zachowuje stały cel swojego 

działania przez cały okres fazy zawierania umowy t1 i cały okres fazy jej 

wykonania t2. 

Zwróćmy uwagę, że innych celów działania Organizatora niż zmiana 

relacji lub jej utrzymanie nie ma, nie istnieją. Pewne wątpliwości może 

jednak budzić sytuacja, w której Organizator buduje relacje w sytuacji, gdy 

one nie istnieją. W przypadku, gdy Organizator jako cel wskazuje budowę 

nieistniejącej relacji, będzie to według naszej klasyfikacji działanie 

oznaczające zmianę relacji. Sytuacja braku relacji w języku cybernetycznym 

oznacza, że zbiór relacji jest pusty. Ale zbiór pusty istnieje, choć nie zawiera 

żadnego elementu. Układ bez relacji nie posiada struktury. Budowa relacji, 

to proces powstawania struktury. Zmiana relacji, to zmiana struktury. 

Wszystkie podane w tym rozdziale klasyfikacje działań Organizatora 

spełniają zarówno warunek ścisłości jak też zupełności. 

Wprowadzimy też już teraz pewne uściślenia terminologiczne. 

Przyjmijmy, że relację między elementami systemu R będziemy nazywać: 

 relacją homeostatyczną, jeżeli powstała w wyniku oddziaływania 

Homeostazy (RH), 

 relacją organizacyjną, jeżeli powstała w wyniku działania Organizatora 

(RO), 

przy czym RO  RH. 

 

Ponieważ w systemie R, relacją jest Cena, to w następstwie powyższego 

przyjmijmy, że będziemy używać następujących pojęć: 

 Cena Homeostatyczna, na określenie Ceny, która została ustalona w akcie 

wymiany w wyniku oddziaływania Homeostazy (CH), 

 Cena Organizacyjna, na określenie Ceny, która została ustalona w akcie 

wymiany w wyniku oddziaływania Organizatora (CO), 

przy czym CO  CH. 



Cybernetyka i ekonomia 77 
 

 

 

Inne relacje niż homeostatyczna i organizacyjna nie istnieją, podobnie 

jak inne Ceny niż Homeostatyczne i Organizacyjne nie istnieją. Jest to 

podział relacji zupełny. Należy w tym miejscu podkreślić, że Cena 

Homeostatyczna w ekonomii nazywana jest ceną równowagi rynkowej. Ten 

termin ekonomiczny nie jest jednak właściwy z punktu widzenia 

cybernetycznego, gdyż równowaga na rynku może wynikać z Homeostazy 

lub Organizacji. Dla ekonomisty nie ma znaczenia, jakie oddziaływania tę 

równowagę zapewniają. Ważne jest dla niego, że równowaga jest albo że jej 

nie ma. Gdyby cybernetyk chciał wypracować kompromis z ekonomistą, to 

za dopuszczalny uznałby w tym przypadku termin cena równowagi 

rynkowej wynikająca z działania wyłącznie sił Rynku. Ponieważ już wiemy 

co to jest Homeostaza, więc termin Cena Homeostatyczna jest znacznie 

krótszy i bardziej precyzyjny, a oznacza to samo. Nie należy też zapominać, 

że Cena Homeostatyczna jest – tak jak Homeostaza – zmienna, jej poziom 

wynika z ludzkich potrzeb, marzeń i pragnień, wyrażonych w ludzkich 

czynach. Jest ona wynikiem sumy oddziaływań Homeostazy wszystkich 

uczestników Rynku. Cenę tę wyznaczają więc wszyscy uczestnicy Rynku, 

dokonujący aktów wymiany. 

Termin Cena Organizacyjna nie ma swojego odpowiednika w języku 

ekonomicznym. Znów wynika to z tego, że ekonomistę nie interesują 

oddziaływania, w których wyniku taka relacja powstaje. Dla cybernetyka 

Ceną Organizacyjną będzie każda Cena, którą przymusem wprowadza 

Organizator. W ekonomii znane są np. ceny interwencyjne, czy minimalne 

i ekonomista je odróżnia. W cybernetyce wszystkie takie „trzymane” przez 

Organizatora Rynku Ceny, to Ceny Organizacyjne. Ceny Organizacyjne 

wyznacza Organizator swoim działaniem. 

Zasadniczą dla podejścia cybernetycznego fazą jest faza t1 aktu 

wymiany. To bowiem w czasie jej trwania tworzy się relacja (Cena). 

Utworzenie tej relacji z punktu widzenia cybernetycznego kończy działanie 

w czasie systemu Rynek. Proces wykonania umowy niczego do niej nie 

wnosi, niczego nie zmienia. W fazie t2 relacja w systemie nie może się już 

zmienić. Ewentualne zmiany relacji (Ceny) po jej ustaleniu powodują 

bowiem, że akt wymiany powraca z fazy t2 do fazy t1. Proces wymiany 

rozpoczyna się w tym przypadku od nowa. Dla działania systemu Rynek 

kluczowe znaczenie ma więc faza t1 aktu wymiany, czyli faza, w której 

dochodzi do zmian informacyjnych w układzie. 

Przyjrzyjmy się możliwościom działania Organizatora w fazie t1, czyli 

w fazie budowy relacji w systemie. Przedstawiono je w tab. 6.  
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Tab. 6. Trzy możliwe stany systemu R w wyniku działań Organizatora w czasie t1 

Nr stanu 

Działanie Organizatora: Relacja 

wytworzona po 

czasie t1 
w czasie t1 norma cel 

1 działa dobrowolna zmiana relacji CH 

2 działa przymusowa zmiana relacji CO 

3 nie działa - - CH 

 

Ponieważ relacja jest dopiero tworzona, więc jej nie ma, a z tego 

wynika, że Organizator w tej fazie może wyłącznie działać w celu zmiany 

relacji. Jeżeli przy tym działa za pomocą norm dobrowolnych (stan 1), to 

relacja tworzona w tej fazie oparta jest na Homeostazie. Jest to część H 

systemu R. Działanie przymusem (stan 2) w tej fazie w celu zmiany relacji 

jest działaniem zmieniającym Cenę, bo to Cena właśnie jest w systemie R 

relacją. Wniosek z tej części analizy jest taki, że Organizator może w tej 

fazie zmienić relację, a ponieważ ta relacja się w tej fazie buduje, to oznacza, 

że ma on możliwość ustalenia Ceny swoim działaniem już na etapie 

zawierania umowy. Oczywiście tylko i wyłącznie pod przymusem. Krótko 

mówiąc, Organizator ma więc możliwość narzucenia Ceny jeszcze przed 

zawarciem umowy. Gdy Organizator nie działa w tej fazie (stan 3), to układ 

wytworzy relację homeostatyczną. 

Przeanalizujmy teraz działanie Organizatora w fazie t2. W tej fazie, po 

ustaleniu Ceny (zawarciu umowy), relacja w układzie nie może już się 

zmienić. Jeżeli bowiem którakolwiek ze stron (Organizator, Podaż lub 

Popyt) zechciałaby zmienić w akcie wymiany na tym etapie Cenę, czyli 

relację, to taki akt wymiany powróciłby do fazy t1. W rozpatrywanej fazie 

(t2) jedynym procesem, który ma miejsce jest fizyczny przepływ dóbr od 

jednej strony umowy do drugiej, bez zmiany Ceny (relacji). Ta faza czasowa 

nie ma więc żadnego znaczenia, jeśli chodzi o relację, wytworzoną podczas 

aktu wymiany, więc możemy ją w naszej analizie pominąć. Faza t2 ma 

jednak ogromne znaczenie dla samego aktu wymiany, gdyż w jej czasie 

dopełnia się on i ostatecznie finalizuje. Znane są nam wszystkim z życia 

codziennego przypadki wymuszeń jednej ze stron aktu wymiany w tej fazie, 

dokonywanych na drugiej stronie. Z takim wymuszeniem mamy na przykład 

do czynienia w przypadku transakcji kupna – sprzedaży samochodu, 

w trakcie której po zgodnym ustaleniu Ceny przez strony umowy, jedna ze 

stron nie realizuje tej umowy pobierając pieniądze i jednocześnie nie 

przekazując tego samochodu kupującemu. Należy jeszcze wspomnieć 
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o innej patologii Rynku, z którą możemy się spotkać w rzeczywistości, 

a którą pominiemy. Jest to patologia, która może się pojawić w fazie I aktu 

wymiany. W tej fazie oddziaływań informacyjnych, możemy mieć do 

czynienia z wymianą informacji, które nie są wierne. Podaż, która dąży do 

uzyskania jak najwyższej Ceny może nie informować wiernie Popytu 

o przedmiocie aktu wymiany. Podaż bowiem dysponuje większą ilością 

informacji o dobru, które jest wymieniane i może część tych informacji 

ukryć. W życiu codziennym spotkamy się z przeciwdziałaniem temu 

zjawisku ze strony Organizatora. Tak jest na przykład na Rynku 

farmaceutycznym, czy żywnościowym. Są to fragmenty Rynku, na których 

Organizatorzy wymuszają podanie określonych informacji o przedmiocie 

aktu wymiany. Takie patologie Rynku pominiemy, gdyż nie wchodzą one 

w zakres naszej analizy. Znów zawężamy pole naszych obserwacji, ale nie 

ze względu na jakieś trudności metodologiczne, a ze względu na 

konieczność skupienia się na temacie książki. 

Z powyższych rozważań wynika, że jeżeli Organizator działa za pomocą 

norm dobrowolnych lub nie działa, to układ Rynek wytworzy relację 

homeostatyczną, czyli akt wymiany dokona się za Cenę Homeostatyczną CH. 

I wynika z niego, że gdy Organizator działa, stosując przymus, to w efekcie 

wytworzy się inna relacja niż homeostatyczna, czyli akt wymiany dokona się 

za inną niż Homeostatyczna Cenę - CO, przy czym COCH. Z naszych analiz 

można wywnioskować, że Organizator musi zmienić cenę z CH na CO, aby 

można było uznać, że działa. Bowiem gdy działa on za pomocą norm 

dobrowolnych, to efekt takiego działania Organizatora jest taki sam jak 

gdyby on nie działał. Wtedy wszystkie oddziaływania pozostają bowiem 

homeostatyczne. 

Jest to bardzo istotne spostrzeżenie, więc aby podkreślić jego wagę 

zapiszmy je w formie twierdzenia. 

Twierdzenie 3: Jeżeli Organizator Rynku swoim działaniem nie 

doprowadzi do zmiany Ceny z Homeostatycznej na Organizacyjną, to 

takie działanie nie zmieni niczego w systemie Rynek.  

Zmiana Ceny może być w układzie Rynek wyłącznie dwukierunkowa. 

Po prostu Organizator może tylko zmniejszyć Cenę lub ją zwiększyć. Innych 

możliwości nie ma. W tym miejscu można znów poruszyć problem nieładu 

terminologicznego w ekonomii. Działanie Organizatora Rynku określa się 

w ekonomii wymiennie terminami interwencja, czy polityka ekonomiczna. 
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Przypomnę, że według stosowanej w tej książce konwencji 

terminologicznej, oddziaływania zwiększające nazywać będziemy 

stymulowaniem, a zmniejszające – hamowaniem. 

Prawdziwość twierdzenia 3 można wywieść jeszcze z innej strony. Otóż 

w systemie Rynek wzajemnie oddziałują: Organizator, Podaż i Popyt. Podaż 

i Popyt tworzą Cenę. Organizator, aby móc stwierdzić, że działa – musi 

zmienić stan układu. W języku potocznym oznacza to, że po prostu musi on 

zmienić cokolwiek. A co może zmienić? Może tylko wykonać 6 działań: 

 stymulować Cenę, 

 hamować Cenę, 

 stymulować Podaż, 

 hamować Podaż, 

 stymulować Popyt, 

 hamować Popyt. 

 

O ile niezbyt ładnie brzmi nazwa „stymulowanie Ceny” i chyba nikt na 

świecie o stymulowaniu Cen nie słyszał, ale już o stymulowaniu Popytu 

słyszeli wszyscy. Dla cybernetyka nie są istotne nazwy, a ich definicje. Jeśli 

używa się terminu stymulowanie Popytu na oznaczenie działań 

zwiększających ten Popyt, to konsekwentnie należy używać nazwy 

„stymulowanie” na zwiększanie czegokolwiek innego. Z powyższych 

6 możliwości działania można wywnioskować, że każda z tych 6 możliwości 

prowadzi do zmiany Ceny. Dodajmy, że taką zmienioną przez Organizatora 

Cenę nazywamy Ceną Organizacyjną i to, że jest ona inna niż Cena 

Homeostatyczna. Każda natomiast inna Cena niż Cena Homeostatyczna, 

oznacza, że w systemie Rynek panuje stan kryzysu. Z powyższego wynikają 

więc dwa ważne twierdzenia. 

Twierdzenie 4: Każde działanie Organizatora w systemie Rynek 

prowadzi do zmiany Ceny. 

Twierdzenie 5: Organizator może swoim działaniem w systemie 

Rynek tylko i wyłącznie wprowadzić stan kryzysu. 

Z podanej wcześniej klasyfikacji kryzysów wynika, że mogą one 

przybierać formę kryzysu niedoboru lub nadmiaru. Kryzys jest tym 

silniejszy, im większa jest odległość pomiędzy Ceną Homeostatyczną 

i Organizacyjną. Przedział kryzysu przedstawiono w formie osi liczbowej na 

rys. 22. 
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Rys. 22. Graficzny obraz przedziału kryzysu. Przedziały kryzysów niedoboru 

i nadmiaru 

 

W tab. 7 przedstawiono analizę stanów układu Rynek po jednym 

z 6 możliwych działań Organizatora. 

 

Tab. 7. Stan systemu Rynek po działaniu Organizatora: + działania stymulujące,  

- działania hamujące, 0 brak działania 

Nr stanu 
Działanie Organizatora na: 

Opis stanu 
Podaż Cenę Popyt 

1 0 0 + kryzys niedoboru 

2 0 0 - kryzys nadmiaru 

3 0 + 0 kryzys nadmiaru 

4 0 - 0 kryzys niedoboru 

5 + 0 0 kryzys nadmiaru 

6 - 0 0 kryzys niedoboru 

 

Zwróćmy jeszcze bliżej uwagę na stany Rynku wywołane działaniem 

Organizatora. Wynikają one z zasady działania systemu Rynek, czyli 

z prawa podaży i popytu. Używać będziemy przy tym terminologii 

cybernetycznej. Po prostu rozpatrzymy w tym miejscu reakcje systemu 

Rynek na działanie Organizatora wynikające z prawa podaży i popytu. 

Po pierwsze, każde działanie Organizatora wprowadza układ w stan 

kryzysu. W modelu Rynku zaprezentowanym na rys. 16, oznacza to 

przemianę części H w część O rynku. Ten fakt będzie jeszcze 

przeanalizowany później, jako bardzo istotny. 

Po drugie, po działaniu Organizatora, ale tylko i wyłącznie na 

podsystemy Podaż lub Popyt, jest możliwy stan równowagi w systemie 

Rynek. Stymulując lub hamując Podaż lub Popyt i jednocześnie nie 

oddziałując na Cenę, układ samodzielnie odzyska równowagę, czyli wyjdzie 

z kryzysu. Stan tej równowagi jest inny niż stan równowagi sprzed działania 

Organizatora, gdyż działając doprowadził on do zmiany Ceny. Używając 

języka cybernetyki Organizator w tym przypadku zmienił Cenę 

Homeostatyczną na Organizacyjną, zmieniając stan równowagi 
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homeostatycznej na stan równowagi organizacyjnej. W dwuczłonowym 

modelu rynku zaproponowanym w tej książce działanie Organizatora 

również w tym przypadku oznacza przemianę części H rynku w część O. 

Po trzecie, działanie Organizatora na Cenę, a ogólnie na relację 

powoduje utratę samodzielności, a nawet samosterowności przez układ. 

W języku cybernetyki, w takiej sytuacji stan równowagi w układzie nie jest 

możliwy. Aby przywrócić równowagę, Organizator musi koniecznie działać 

dalej. 

Po czwarte, Organizator, działając w warunkach rzeczywistych, rzadko 

działa tylko jednokierunkowo: tylko na Podaż albo tylko na Popyt albo tylko 

na Cenę. Najczęściej działa wielokierunkowo i do tego oddziałuje na 

wszystkie elementy systemu Rynek i tym samym na relacje tworzone 

między nimi. Z samej wielokierunkowości jego działań i ich zmienności 

w czasie wynikają bardzo skomplikowane nieraz zmiany, zachodzące 

w całym łańcuchu konsumenckim. Nie są one jednak całkowicie 

nieprzewidywalne. Zmiany te wywołują jednak trudne do przewidzenia 

i opisania stany Rynku. Na to wszystko należy jeszcze nałożyć fakt, że wiele 

zależy od reakcji układu na działanie Organizatora, a ta zależy od 

reaktywności elementów systemu Rynek, czyli ludzi. Nie należy 

z powyższych zdań wnioskować jednak o niemożliwości dokonywania 

jakichkolwiek analiz, gdyż można formułować w toku dokonywanej przez 

nas analizy Rynku wiele zdań, których wartość logiczna wynosi 1. Z całą 

pewnością na przykład można powiedzieć, że swoim działaniem Organizator 

zmienia strukturę Rynku, czyli posługując się cybernetyczną definicją 

struktury, zmienia zawartość zbioru relacji.  

Na koniec dodajmy jeszcze niezbędną uwagę: stan kryzysu nie jest 

niczym nadzwyczajnym, właściwie trwa on nieustannie, nawet w części H 

rynku. Na dobrą sprawę, w sensie ścisłym układ Rynek, nawet działający 

pod wpływem oddziaływań Homeostazy, nigdy nie osiąga Ceny 

Homeostatycznej, a ciągle wokół niej się kręci. Cena nigdy bowiem nie 

zmienia się płynnie, a skokowo. Aby się o tym przekonać, wystarczy 

odwiedzić portal Narodowego Banku Polskiego, gdzie tzw. kursy walut 

(wynikają one wyłącznie z oddziaływań homeostatycznych) są podawane 

z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku. Tymczasem waluty 

wszystkich państw są ułożone w system dwustopniowy i do tego Ceny, 

wyrażane w każdej walucie są zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku. 

Istnieje na przykład polski złoty, na który składa się 100 groszy, istnieje 

jeden dolar, na który składa się 100 centów, czy jedno euro, złożone ze 

100 eurocentów. Zawsze więc w sensie ścisłym, Cena musi się kończyć na 



Cybernetyka i ekonomia 83 
 

 

 

dwóch miejscach po przecinku. Zmienia się ona więc w warunkach 

rzeczywistych skokowo. Zatem zawsze jest ona w warunkach rzeczywistych 

inna, niż Homeostatyczna, ale układ zgodnie z prawem podaży i popytu do 

niej dąży. Z tego powodu, kryzys jest stanem, który występuje zawsze. Są 

jednak istotne różnice między kryzysem wywołanym brakiem płynności 

w zmianach Cen, a kryzysem, który wynika z działania Organizatora. Ten 

problem nie dotyczy jednak bezpośrednio tematyki tej książki.  

4.2.2. Celowość działania Organizatora 

Zajmiemy się teraz analizą działania Organizatora od strony jego 

celowości. Na początek określmy Homeostazy i opiszmy homeostany 

elementów systemu Rynek, czyli Podaży, Popytu oraz Organizatora. 

Wcześniej wielokrotnie wspominano, że określenie Homeostazy, czy opis 

homeostanu człowieka jest bardzo trudne, gdyż człowiek może wszystko. 

Ale są przypadki, w których wyznaczenie ludzkiej Homeostazy jest 

stosunkowo proste. Aby tego dokonać, należy koniecznie uruchomić 

wyobraźnię i „wyjść” z systemu Rynek. Każdy z nas bowiem tkwi w nim, 

chociażby z racji tego, że codziennie w tym systemie uczestniczy i to po 

różnych jego stronach. Codziennie coś sprzedaje i również codziennie coś 

kupuje, a może nawet ktoś z Czytelników pełni funkcję Organizatora.  

Spróbujmy najpierw wczuć się w rolę sprzedającego i odpowiedzieć 

jednoznacznie na pytanie, czego ten sprzedający tak naprawdę chce. W ten 

sposób określimy Homeostazę i homeostan podsystemu Podaż. Każdy z nas 

coś kiedyś w życiu sprzedawał, więc myślę, że zgodzi się z twierdzeniem, że 

Homeostazą grupy Podaż jest: jak najdrożej sprzedać. Ładniej można to 

samo stwierdzić mówiąc, że: dokonać aktu wymiany za jak najwyższą Cenę.  

Teraz kolej na Homeostazę podsystemu Popyt. Znów, każdy z nas coś 

w życiu kupował, więc stosunkowo łatwo oceni, czego tak naprawdę chce 

kupujący. A chce on jednego: jak najtaniej kupić, czyli dokonać aktu 

wymiany za jak najniższą Cenę. 

Nadszedł czas na trzeciego uczestnika systemu Rynek – Organizatora. 

Organizator jest układem samodzielnym, gdyż w innym przypadku nie 

mógłby generować oddziaływań i tym samym nie mógłby sterować. Stąd 

wynika, że Organizator musi działać dzięki swojej własnej Homeostazie. 

Aby odpowiedzieć na pytanie co jest Homeostazą Organizatora, spróbujmy 

odpowiedzieć co może być w ogóle Homeostazą układu samodzielnego. 

Zgodnie z definicją Mazura, układ samodzielny, to taki układ, który jest 

zdolny do sterowania się i do przeciwdziałania możliwości utraty zdolności 
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sterowania. W języku potocznym ta definicja oznacza kogoś (coś), kto (co) 

działa wyłącznie na swoją korzyść. Mazur zauważył, że wszystkie układy 

samodzielne realizują swoją Homeostazę działając zgodnie ze swoją funkcją 

i do tego rozmnażając się. Odpowiedzmy na pytanie, co jest funkcją 

Organizatora, co on po prostu robi, jak działa. Odpowiedź jest prosta. Jego 

funkcja, to organizowanie. Ten proces jest jego powołaniem. Organizator, po 

prostu, przede wszystkim organizuje. Znając już funkcję Organizatora, 

spróbujmy odpowiedzieć na pytanie: w jakich warunkach on w ogóle będzie 

potrzebny, jakie wymagania muszą być spełnione, aby się rozrósł, 

rozmnożył? Odpowiedź można znaleźć w oparciu o zaprezentowany w tej 

pracy dwuczłonowy model Rynku, złożony z systemów: Organizacja 

i Homeostaza. Zauważmy, że Organizator może się rozmnożyć tylko wtedy, 

jeżeli wzrasta część O systemu R. Część O może wzrastać tylko wtedy, gdy 

Organizator będzie organizował, czyli sterował coraz to większą częścią 

łańcucha konsumenckiego. Dokona się to wyłącznie wtedy, jeśli będzie 

powiększał zbiór dóbr ekonomicznych, z których konsumpcji nie można 

wykluczyć, gdyż jest to jedyna przestrzeń na rynku, w której on może 

działać i w ogóle jest niezbędny. Organizator będzie więc dążył do 

przekształcenia dóbr ekonomicznych, z których konsumpcji można 

wykluczyć na dobra, z których konsumpcji wykluczyć nie można. Wtedy 

bowiem i tylko wtedy powiększy się zakres jego działania i w konsekwencji 

będzie mógł się rozmnożyć. Dobra, z których konsumpcji wykluczyć nie 

można nazywamy dobrami ekonomicznymi wspólnymi. Stąd Homeostazę 

systemu Organizator można określić jako: zwiększanie zakresu dóbr 

ekonomicznych wspólnych, czyli dóbr, z których konsumpcji wykluczyć nie 

można. Aby jednak tego dokonać, Organizator musi sprawić swoim 

działaniem, że dobra, z których konsumpcji wykluczenie wprawdzie jest 

możliwe, są dobrami tak ważnymi, że to wykluczenie należy zlikwidować. 

Mówimy tu oczywiście o dobrach ekonomicznych, takich jak na przykład 

oświata, czy usługi zdrowotne. Z korzystania z usług nauczyciela, czy 

lekarza można oczywiście wykluczyć, ale również oczywiście nie można 

tego uczynić, bo ludzie będą „ciemni” i do tego będą umierać masowo pod 

płotem. W taki sposób Organizator swoim działaniem sprawia, że na rynku 

znajduje się coraz więcej dóbr, z których konsumpcji wykluczyć nie można. 

Co oczywiste, w konsekwencji realizacji działań Organizatora, na rynku 

pojawiać się będzie coraz więcej takich dóbr, a ich cechą charakterystyczną 

będzie to, że niemożliwość wykluczenia z ich konsumpcji nie wynika już 

wyłącznie z natury takich dóbr, ale z działań Organizatora, podyktowanych 

ważnymi względami np. społecznymi. Realizacja takiego planu Organizatora 
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jest prawdziwym jego „majstersztykiem”, co zresztą jest dowodem na 

prawdziwość wyprowadzonej przez nas jego Homeostazy. Organizatora 

interesuje wyłącznie powiększenie zakresu dóbr ekonomicznych wspólnych, 

czyli powiększenie obszaru jego oddziaływania. Dlaczego można nazwać 

działanie Organizatora „majstersztykiem”? Otóż dlatego, że przyczyną 

wykluczenia z konsumpcji jest relacja w systemie Rynek – Cena. To jej 

poziom, wobec rzadkości dóbr ekonomicznych jest powodem wykluczenia. 

Ale, co udowodniono wcześniej – Organizator, aby zmienić cokolwiek na 

Rynku, a więc działać, musi zmienić Cenę. Cenę można zmienić na dwa 

sposoby. Można ją zwiększyć (powiększając wykluczenie) lub zmniejszyć 

(zmniejszając wykluczenie). W jednym i drugim przypadku odbywa się to 

dzięki działaniu Organizatora. Dochodzimy teraz w wyniku prowadzonych 

analiz do konkluzji, że Homeostazą Organizatora nie jest tak naprawdę 

zmniejszanie wykluczenia z konsumpcji dóbr ekonomicznych, ale 

powiększanie zakresu dóbr, na których Cenę ma on wpływ. Organizator 

może więc swoim działaniem zarówno zwiększać wykluczenie, jak też je 

zmniejszać. Nie jest istotne przy tym dla niego co on zrobi, w którą stronę 

zadziała. Jeśli zmieni Cenę, to po prostu zrealizuje swoją Homeostazę: 

będzie organizował i jednocześnie rozrośnie się. 

Dokonajmy zebrania określonych przez nas homeostaz Podaży, Popytu 

i Organizatora. Homeostazy te przedstawiono w tab. 8. 

 

Tab. 8. Homeostazy uczestników systemu Rynek 

L.P. Uczestnik Homeostaza 

1 Podaż Jak największa cena 

2 Popyt Jak najmniejsza cena 

3 Organizator Powiększanie zakresu dóbr, na których cenę ma on wpływ 

 

Skonfrontujmy ze sobą Homeostazy wszystkich elementów Rynku. 

W pierwszej kolejności rzuca się w oczy przeciwny zwrot i ten sam kierunek 

Homeostaz Podaży i Popytu. W języku potocznym mówimy, że one są 

sprzeczne. Homeostaza Organizatora tylko na pozór wygląda na zupełnie nie 

powiązaną z Homeostazami Podaży i Popytu. Tak jednak nie jest. 

Wykażemy związek Homeostazy Organizatora i pozostałych uczestników 

Rynku w poniższej analizie. 

Co zostało już wykazane, Organizator działa tylko wtedy, gdy zmieni 

Cenę. Jeśli tego dokona, to będzie organizował, a jednocześnie powiększy 

zakres dóbr, na których Cenę ma wpływ, czyli zrealizuje swoją Homeostazę. 

Równie dobrze można więc homeostazę Organizatora opisać jako: zmiana 
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Ceny. Organizator zmienia Cenę z Homeostatycznej, przy której niczego nie 

organizuje, bo nie ma takiej potrzeby, na Organizacyjną, którą musi swoim 

działaniem „organizować”. Cały czas musi działać, aby ją utrzymać, nie 

może jej „puścić” swobodnie, bo wtedy przestanie być ona Ceną 

Organizacyjną i powróci do Homeostatycznej. Organizator może zmienić 

Cenę tylko na dwa sposoby: może ją zwiększyć albo obniżyć. Homeostazą 

Organizatora jest więc w innym ujęciu zwiększenie albo obniżenie Ceny.  

Zwróćmy uwagę, że jeżeli Organizator ją zwiększy, to jego Homeostaza 

jest wtedy zgodna z homeostazą Podaży. Zwiększając cenę Organizator 

jednocześnie zrealizuje Homeostazę swoją i Podaży.  

Jeżeli jednak Organizator swoim działaniem obniży Cenę, to jego 

Homeostaza jest wtedy zgodna z Homeostazą Popytu. Obniżając cenę 

Organizator jednocześnie zrealizuje Homeostazę swoją i Popytu. 

Można powiedzieć, że Organizatorowi jest w zasadzie obojętne, co 

zrobi. Z jego punktu widzenia wszystko jedno, czy zwiększy Cenę, czy ją 

obniży. Gdy ją zwiększy, znajdzie poparcie wśród sprzedawców, gdy ją 

obniży, znajdzie poparcie u konsumentów. Należy jednak również dodać, że 

gdy Cenę zwiększy, to działa na niekorzyść konsumentów, a gdy ją obniży, 

to działa na niekorzyść sprzedawców. Ponieważ akt wymiany dokonuje się 

między Podażą a Popytem, to używając języka potocznego, działanie 

Organizatora zawsze uprzywilejowuje jednego z nich i zawsze dyskryminuje 

drugiego. Przy okazji można pokusić się o cybernetyczną definicję 

uprzywilejowania i dyskryminacji. 

Dyskryminacja, to sytuacja, w której Organizator działa przymusem na 

układ oddziaływaniem o kierunku zgodnym i zwrocie przeciwnym do 

kierunku i zwrotu Homeostazy tego układu. Dyskryminacja jakiegoś układu 

oznacza automatyczne uprzywilejowanie pozostałych układów. 

Wspomnijmy jeszcze o dwóch zjawiskach, wynikających z identyfikacji 

Homeostaz uczestników Rynku.  

Po pierwsze zadajmy pytanie: kto jest obiektem elementarnym 

podsystemu Podaż? Zadajmy od razu i drugie: kto jest obiektem 

elementarnym podsystemu Popyt? Odpowiedź na te pytania jest prosta 

i identyczna. Ludzie, ci sami ludzie. Sformułujmy twierdzenie tak oczywiste, 

że nie wymagające dowodu. Każdy element zbioru Popyt należał wcześniej 

do zbioru Podaż. Nikt nie może bowiem należeć do podsystemu Popyt 

i robić zakupy w markecie, kto wcześniej nie należał do podsystemu Podaż. 

Musiał wcześniej coś sprzedać, „dać z siebie”, aby następnie móc coś kupić. 

Z tego twierdzenia można wnioskować o pierwszeństwie Podaży względem 

Popytu.  
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Z powyższego wynika, że każdy z nas, ludzi jest elementem zbioru 

Podaż i Popyt, tyle, że w różnym czasie. Z tego i z przeciwnych Homeostaz 

Podaży i Popytu wynika, że sprzedając i kupując, chcemy osiągnąć coś 

przeciwnego. Ponieważ wszyscy sprzedajemy pracę, to będąc w pracy 

chcemy oczywiście jak najwięcej zarobić, czyli chcemy jak najwyższych 

Cen. Po pracy, kiedy idziemy na zakupy, chcemy czegoś przeciwnego, 

chcemy niskich Cen. W sensie cybernetycznym, zwrot Homeostazy układu 

Człowiek zmienia się na przeciwny, w momencie przekroczenia progu 

miejsca pracy Człowieka. Takie zmiany Homeostazy w ciągu tak krótkiego 

czasu, to zdaje się cybernetyczna definicja jednostki chorobowej, znanej 

w psychiatrii jako schizofrenia bezobjawowa. Aby tę schizofrenię pokazać, 

podam bardzo obrazowy przykład. Wyobraźmy sobie pracownika 

np. fabryki kluczy francuskich, który wraca prosto ze strajku, w ramach 

którego walczył o „realizację słusznych postulatów płacowych” i który nagle 

przypomina sobie, że żona prosiła go o naprawienie roweru, którym jeździ 

do pracy, żeby było taniej. Oczywiście, żeby było dwakroć taniej, rower jest 

chiński. Tu należy dodać, że żona pracownika też pracuje, tyle że w fabryce 

odzieży. Pracownik jednak przypomina sobie, że nakrętka, którą ma 

odkręcić w rowerze jest jakaś nietypowa, chińska, więc będzie potrzebny 

klucz francuski. Idzie więc do sklepu po ten klucz i nie może się otrząsnąć 

z przerażenia, jaki ten klucz jest drogi. Nie pomyśli oczywiście, że jest on 

drogi, na skutek strajku. Można by tę historyjkę pociągnąć dalej i rozwinąć 

wątek, dotyczący działań żony. Żona ma oczywiście rower chiński, kupiła 

go po pracy, ale będąc w pracy podpisała petycję do ministra gospodarki, 

czy finansów, żeby zamknął granicę przed tymi chińczykami, bo zniszczą 

nasz przemysł włókienniczy. I nie czuje dyskomfortu, że sama kupiła 

chiński rower. Każdy z nas chce po prostu niskich Cen dóbr, które kupuje 

i chce wysokich Cen dóbr, które sprzedaje. Nie zdajemy sobie sprawy 

z faktu, że w łańcuchu konsumenckim powiązani są wszyscy w jeden system 

i w związku z tym takie dobra jak rower i ubrania są powiązane i ich Ceny 

zależą od siebie. 

Należy w tym miejscu rozwiązać jeszcze jeden problem, kiedy już 

wiemy, że Organizator steruje systemem poprzez zmianę Ceny dóbr 

ekonomicznych. Ponieważ najczęściej funkcję Organizatora pełnią państwa, 

to nie można nie dostrzec, że państwo w systemie Rynek może uczestniczyć 

na trzy sposoby: 

 może organizować akt wymiany, czyli sterować nim, nie uczestnicząc 

w nim bezpośrednio, nie będąc jego stroną,  
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 może też należeć do podsystemu Podaż, sprzedając dobra, które 

wytworzyło, 

 może należeć również do podsystemu Popyt, kiedy kupuje.  

 

Przez ten fakt analiza nam się nieco komplikuje, ale nie można wobec 

niego przejść obojętnie i go pominąć, gdyż rodzi to problem 

z przynależnością aktów wymiany, w których uczestniczy państwo do części 

H i O w zaproponowanym w tej książce modelu systemu Rynek. Nie każda 

działalność państwa (Organizatora) należy automatycznie do części 

O systemu R. W tym miejscu przypomnijmy, że do części O i H rynku 

przynależą poszczególne akty wymiany. Elementem zbioru O są akty 

wymiany, na które Organizator wpływa i którymi steruje. Elementem zbioru 

H są akty wymiany, na które Organizator nie wpływa, którymi nie steruje. 

Stanów możliwych, wynikających z trzech możliwych pozycji Organizatora 

na rynku może być więc 6. Jeżeli więc państwo (Organizator):  

1. Dokonuje zakupu jakiegoś dobra i nie wpływa na Cenę tego dobra, to jest 

to akt wymiany należący do części H systemu R. W tej sytuacji państwo 

jest elementem zbioru Popyt i nie pełni funkcji Organizatora, 

2. Dokonuje zakupu jakiegoś dobra i jednocześnie wpływa na Cenę tego 

dobra, to jest to akt wymiany należący do części O systemu R. W tej 

sytuacji państwo jest elementem zbioru Popyt i jest jednocześnie 

Organizatorem, 

3. Dokonuje sprzedaży jakiegoś dobra i nie wpływa na Cenę tego dobra, to 

jest to akt wymiany należący do części H systemu R. W tej sytuacji 

państwo jest elementem zbioru Podaż i jednocześnie nie jest 

Organizatorem, 

4. Dokonuje sprzedaży jakiegoś dobra i wpływa na Cenę tego dobra, to jest 

to akt wymiany należący do części O systemu R. W tej sytuacji państwo 

jest elementem zbioru Podaż i jednocześnie jest Organizatorem, 

5. Nie uczestniczy w akcie wymiany, ale nim steruje poprzez zmianę Ceny, 

to taki akt wymiany należy do części O systemu R, a państwo jest 

Organizatorem, 

6. Nie uczestniczy w akcie wymiany, i nim nie steruje poprzez zmianę 

Ceny, to taki akt wymiany należy do części H systemu R, a państwo nie 

pełni żadnej funkcji. 

 

W tym momencie przynależność elementów do części H i O w systemie 

R jest już jednoznacznie określona.  

 



  
 

5. PRZEGLĄD SYSTEMÓW EKONOMICZNYCH 

5.1. Jeszcze raz o oddziaływaniach w systemie Rynek 

Powróćmy do analizy wzajemnych oddziaływań uczestników Rynku. 

W poprzednim jej etapie wyeliminowaliśmy spośród wszystkich możliwych 

oddziaływań w trójkącie: Organizator – Podaż – Popyt wszystkie stany, 

w których występowały oddziaływania przymusowe na linii Podaż – Popyt. 

W polu obserwacji z 64 stanów możliwych, pozostało ich po takim 

zawężeniu jedynie 16. W kolejnym etapie wyeliminujmy spośród tych 16 

stanów wszystkie te, które generują wzajemny konflikt pomiędzy 

uczestnikami systemu Rynek. Jeżeli bowiem jeden z elementów systemu 

Rynek działa na drugi z przymusem oraz jednocześnie ten drugi działa 

z przymusem na ten pierwszy, to w efekcie mamy do czynienia ze stanem 

konfliktu, który przez cybernetyków jest często określany „wojną”. Znów 

nie dokonujemy tego zawężenia obszaru obserwacji ze względu na jakieś 

trudności metodologiczne, ale w celu skupienia uwagi na stanach systemu 

Rynek, z którymi mamy do czynienia najczęściej. Kiedy dokonujemy 

zakupów nie obserwujemy bowiem jakichś wojen, czy konfliktów. 

Wszystkie stany po drugim etapie zawężenia pola obserwacji przedstawiono 

w tab. 9. Również w tym przypadku zachowano numery stanów z początku 

analizy, tj. z tab. 4 (str. 57). 

Po drugim etapie zawężenia analizy, pozostało nam w polu obserwacji 

tylko 9 stanów, wynikających z wzajemnych oddziaływań Organizatora, 

Podaży i Popytu. Wśród tych 9 stanów są stany, które wprawdzie 

wykluczają przymus na linii Podaż – Popyt, ale dopuszczają przymus na 

liniach Podaż – Organizator i Organizator - Podaż oraz Popyt – Organizator 

i Organizator – Popyt. Nie dopuszczają jedynie przymusu wzajemnego, 

np. Organizatora na Podaż i jednocześnie Podaży na Organizatora. 

W oparciu jednak o już posiadaną wiedzę, każdy z Czytelników może sobie 

przeanalizować każdy z 64 stanów, używając własnej wyobraźni. 

W rzeczywistości zarówno Organizator używa czasem przymusu 

w działaniu na Podaż i Popyt, nakazując lub zakazując kupna – sprzedaży 

jakiegoś dobra, jak też Podaż i Popyt czasem oddziałują przymusem na 

Organizatora. Trzeba przyznać, że obecnie częściej przymusem na 

Organizatora działa Podaż, stosując narzędzie, którego nazwa brzmi strajk. 

Układ Podaż jest bowiem lepiej zintegrowany i zorganizowany niż układ 
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Popyt. Podaż reprezentują związki zawodowe, a Popyt – związki 

konsumenckie. Nie ulega wątpliwości które z nich współcześnie generują 

silniejsze oddziaływania na Organizatora. Celem ograniczenia pola 

obserwacji z 64 możliwych do tych 9 stanów, zaprezentowanych w tab. 9 

było to, aby przeanalizować system Rynek taki, z jakim spotykamy się na co 

dzień, działający we współczesnych ramach prawnych. Dopuszczają one 

bowiem działanie przymusem, ograniczając go, ale jednak dopuszczając.  

 

Tab. 9. Możliwości wzajemnego oddziaływania elementów systemu Rynek 

z wyłączeniem przymusu na linii DS i SD i wzajemnego przymusu na liniach 

OS i SO oraz OD i DO: O – Organizator, D – Popyt (ang. demand),  

S – Podaż (ang. supply), + oddziaływanie z przymusem, - oddziaływanie oparte na 

dobrowolności 

Nr stanu 
Oddziaływania 

OD DO OS SO SD DS 

24 + - + - - - 

28 + - - + - - 

32 + - - - - - 

40 - + + - - - 

44 - + - + - - 

48 - + - - - - 

56 - - + - - - 

60 - - - + - - 

64 - - - - - - 

 

Stan 24 oznacza, że Organizator działa przymusem na Popyt 

i jednocześnie, takim samym przymusem działa na Podaż. Organizator musi 

więc nakazać Popytowi kupno za wyższą Cenę i jednocześnie Podaży 

nakazać sprzedaż za Cenę niższą. Taka sytuacja jest sprzeczna. Możemy 

uznać jej wystąpienie za niemożliwe. Wiemy, że Organizator może działać 

przymusem wyłącznie w celu dyskryminacji jednej strony Rynku, bowiem 

takie działanie automatycznie uprzywilejowuje drugą stronę. Pamiętajmy, że 

Organizator działa tylko w kierunku zmiany Ceny. W układzie Rynek nie 

jest możliwa jednoczesna dyskryminacja Podaży i Popytu. Niemożliwe jest 

bowiem jednoczesne obniżenie i zwiększenie ceny. 

Stan 28 charakteryzuje się działaniem przymusem Organizatora na 

Popyt i działaniem przymusem Podaży na Organizatora. Taka sytuacja jest 

możliwa. Organizator bowiem pod wpływem nacisku ze strony Podaży, 

może przymusem działać na Popyt. Trudno jednak podać konkretny 
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przykład tego stanu z życia codziennego, ze względu na to, że o ile działanie 

Organizatora na Popyt jest widoczne, natomiast działanie Podaży na 

Organizatora już niekoniecznie. Efektem tego stanu jest zawsze nakaz 

Popytu, czyli nakaz zakupu. Takich nakazów jest obecnie sporo, na przykład 

nakazuje się, aby narciarz zakupił sobie kask, aby mógł jeździć na nartach. 

Nie wiemy jednak, czy Organizator wymyślił sobie te kaski samodzielnie, 

kierując się troską o narciarzy, czy podpowiedział mu to któryś ze 

sprzedawców, czy producentów kasków. Oddziaływanie Podaży na 

Organizatora przybiera czasami formy nielegalne prawnie (zjawisko 

korupcji), ale jest też w pewnym zakresie dopuszczone przez obecny system 

prawny. Nazywane jest lobbingiem. W takim stanie obowiązują Ceny 

Organizacyjne, wyższe od Homeostatycznych. 

Stan 32 wystąpi, gdy Organizator działa przymusem na Popyt. Jest on 

podobny do stanu poprzedniego. Efekt zewnętrzny widoczny jest w postaci 

przymusu zakupu. W takim stanie obowiązują Ceny Organizacyjne, wyższe 

od Homeostatycznych. 

Stan 40 mamy wtedy, gdy Popyt wymusza działanie Organizatora 

i jednocześnie Organizator działa przymusem na Podaż. W takim układzie 

zrealizowana zostanie homeostaza Popytu. Ceny zostaną w takim układzie 

obniżone przez Organizatora. W takim stanie obowiązują Ceny 

Organizacyjne, niższe od Homeostatycznych. 

W stanie 48 tylko Popyt działa przymusem na Organizatora. Jest to stan 

podobny do poprzedniego. Może się skończyć przymusową obniżką Cen, 

wywołaną działaniem Organizatora. W takim stanie obowiązują Ceny 

Organizacyjne, niższe od Homeostatycznych. 

Stan 56 charakteryzuje się działaniem Organizatora z użyciem 

przymusu na Podaż. Należy uznać taką sytuację za możliwą wyłącznie 

w sytuacji, gdy obowiązują Ceny Organizacyjne niższe od 

Homeostatycznych. Skutkiem tego stanu jest nakaz produkcji dóbr. Całkiem 

niedawno taki stan wystąpił w Polsce na rynku usług zdrowotnych. 

Objawem tego stanu była próba wprowadzenia nakazu pracy dla lekarzy, 

obrazowo wyrażona hasłem: „lekarze w kamasze”. 

W stanie 60 tylko Podaż działa przymusem na Organizatora. Jeśli tak, to 

skutkiem tego będzie fakt, że obowiązywać będą Ceny Organizacyjne 

wyższe od Homeostatycznych. 

Ostatni 64 stan, to całkowity brak przymusu ze strony któregokolwiek 

uczestnika Rynku. Nikt nikogo do niczego nie przymusza. Obowiązują Ceny 
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Homeostatyczne. Nikt nie jest dyskryminowany i co się z tym bezpośrednio 

wiąże, nikt też nie jest uprzywilejowany. 

Ta analiza stanów dokonana jest w tej książce tylko dlatego, żeby 

Czytelnik otrzymał próbkę takiej analizy i nauczył się nią posługiwać. Nie 

jest ona kompletna, gdyż nie taki był cel jej przeprowadzenia. Zwróćmy 

uwagę, że zakłada ona uległość układu, na który działa przymus. 

Pamiętajmy jednak, że w rzeczywistości układów ludzkich istnienie 

przymusu nie oznacza automatycznie uległości. W oddziaływaniach 

badanych przez fizykę, uległość układu bez jego oporu, nie występuje 

w układach rzeczywistych. Akcja zawsze rodzi reakcję. Przymus może też 

w układach ludzkich - równie prawdopodobnie jak uległość – zrodzić nawet 

bunt. 

Ekonomia wypracowała własny aparat pojęciowy, aby opisywać 

i nazywać oddziaływania między uczestnikami Rynku. Działanie 

Organizatora z przymusem na którąkolwiek ze stron aktu wymiany nazywa 

interwencją (jeżeli to działanie ma ramy czasowe) lub polityką gospodarczą 

(gdy ram czasowych temu działaniu brak). Są to jednak różne nazwy takich 

samych działań Organizatora z użyciem przymusu. 

5.2. Jeszcze raz o stanach systemu Rynek 

Nadszedł już czas, aby przyjrzeć się obrazowi systemu Rynek 

w różnych stanach, związanych z działaniem Homeostazy i Organizacji. 

Wykorzystamy dwuczłonowy model systemu Rynek, znany już 

Czytelnikowi. Wprowadźmy pewne wyjaśnienie. W toku analizy będziemy 

zamiennie posługiwać się zwrotami językowymi, które mogą wzbudzać 

pewne kontrowersje. Otóż raz będziemy mówić, że np. do części H (która 

jest jednocześnie zbiorem i systemem) należą dobra ekonomiczne, a innym 

razem, że akty wymiany. Rynek jest w sensie dosłownym zbiorem aktów 

wymiany, więc należą do niego i jego części właśnie akty wymiany. Ale 

przedmiotem aktu wymiany są dobra ekonomiczne i stąd wynika 

zastosowany w tej książce skrót myślowy, który może być przez niektórych 

Czytelników uważany za nadużycie. 

Już wiemy, że w systemie R można wyróżnić dwie i tylko dwie części. 

Nazwaliśmy je O i H. Znamy też ścisłe kryteria przynależności 

poszczególnych aktów wymiany, składających się na R, do części H i O. Po 

rozpoznaniu Homeostazy Organizatora systemu R stwierdziliśmy, że działa 

on w kierunku powiększania zakresu dóbr, na których Cenę ma wpływ, czyli 

w odniesieniu do naszego modelu jego Homeostazą jest powiększanie części 
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O. Elementami zbioru O są bowiem akty wymiany, na które Organizator 

wpływa i którymi steruje. W zbiorze O znajdują się więc wszystkie dobra, 

z których konsumpcji nie można wykluczyć, według klasycznego ich 

podziału, przedstawionego w tab. 3 (str. 45). Zauważmy jednak, że w tejże 

części O znajdują się dwie kategorie takich dóbr. Jedną z nich tworzą dobra 

ekonomiczne, w przypadku których źródłem tego wykluczenia jest sama 

natura tych dóbr. W klasyfikacji dóbr ekonomicznych przedstawionej w tab. 

3 (str. 45), znajdują się przykłady takich dóbr. Ten zbiór dóbr, z których 

konsumpcji wykluczyć nie można będziemy nazywać Dobrami 

Organizowanymi (w skrócie DO). Takie dobra nie pojawią się samodzielnie 

na Rynku, ich Cena Homeostatyczna (CH) nie istnieje i nikt w związku z tym 

(poza Organizatorem) nie będzie ich wytwarzał i sprzedawał właśnie ze 

względu na ten fakt. Ich Cena, to zawsze Cena Organizacyjna CO. Mogą one 

powstać wyłącznie w wyniku działania Organizatora. Drugą kategorią dóbr, 

należących do części O są dobra, z których konsumpcji wykluczyć można, 

więc ich Cena Homeostatyczna jest większa od zera (CH>0), ale które 

podlegają oddziaływaniu Organizatora, który zmienia ich Cenę z CH na CO. 

W dalszej części książki nauczymy się rozpoznawać takie dobra, na razie 

jednak poprzestańmy na takim powierzchownym ujęciu problemu. Tą drugą 

kategorię dóbr nazwijmy Dobrami Homeostatycznymi Organizowanymi 

(w skrócie DHO). Pozostałe dobra ekonomiczne należą do części H. 

W części H znajdują się wyłącznie dobra, które wymieniane są dzięki 

Homeostazie. Ich Cena, to Cena Homeostatyczna CH. W ich przypadku Cena 

Organizacyjna CO nie istnieje. Można je nazwać Dobrami 

Homeostatycznymi (w skrócie DH). Podsumowując tę część analizy trzeba 

stwierdzić, że w systemie R, który składa się z dwóch podsystemów O i H 

wymieniane są dobra DO, DHO oraz DH. Innych dóbr niż te trzy kategorie 

nie ma. Jest to podział zupełny i ścisły. Przy czym do podsystemu H należą 

wyłącznie dobra DH, natomiast do podsystemu O należą dobra DO i DHO. 

Różne warianty obecności na Rynku dóbr ekonomicznych i ich 

przynależność do części O i H systemu R zaprezentowano na rys. 23. Na 

Rynku mogą być więc wymieniane: 

 wyłącznie dobra DH, w przypadku braku Organizatora, 

 dobra DH i DO, gdy Organizator działa i tworzy wyłącznie dobra DO, 

 dobra DH, DHO i DO, gdy Organizator działa i oprócz tworzenia dóbr 

DO, oddziałuje na cenę części dóbr DH, przemieniając je tym samym 

w dobra DHO. 
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Rys. 23. Różne warianty obecności na Rynku dóbr ekonomicznych i ich 

przynależność do części O i H systemu R 

5.3. Dobra ekonomiczne wspólne 

Zanim przejdziemy do dalszej, szczegółowej analizy stanów systemu 

Rynek, musimy bliżej przyjrzeć się pojęciu dobra ekonomicznego 

wspólnego. Nazwa ta nie jest właściwie używana w ekonomii. Z punktu 

widzenia cybernetyki jest to najbardziej adekwatna nazwa dla pewnej 

kategorii dóbr. Definicja tej kategorii dóbr jest taka, że są to dobra 

ekonomiczne, dla których, używając języka potocznego, „nie działa” prawo 

podaży i popytu. Przypomnijmy jednak, że to prawo działa zawsze. I właśnie 

z jego działania, a nie niedziałania wynika istnienie takich dóbr. Dobrem 

ekonomicznym wspólnym są więc dwie kategorie dóbr: 

 dobra oznaczone w toku wcześniej prowadzonych analiz jako DO, 

 dobra oznaczone w toku wcześniejszych analiz jako DHO. 

 

Te dobra znajdują się w części O systemu R. To nimi interesuje się 

Organizator. One znajdują się w części O Rynku. O ile zbiór dóbr DO jest 
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względnie stały, to znaczy, że zaliczamy do niego dobra, których Cena 

Homeostatyczna nie istnieje, o tyle zawartość zbioru DHO jest zależna od 

pozycji Organizatora systemu Rynek. Jednym zdaniem, dobra ekonomiczne 

wspólne, wymieniane są w części O systemu R. Jednocześnie jednak należy 

zaznaczyć, że dobra ekonomiczne wspólne, mogą być tworzone przez 

Organizatora systemu Rynek pod przymusem. Przymus ten dotyczy 

wyłącznie dóbr DHO. Tworzenie dóbr DO nie wymaga bowiem przymusu. 

Alternatywą jest w tym przypadku ich całkowity brak. Dobra DHO, 

z definicji mogą być tworzone dzięki Homeostazie. W tym miejscu należy 

jednoznacznie zaznaczyć, że wszelkie działania wspólnot ludzkich, 

realizowane pod wpływem zgodnej Homeostazy wszystkich jej członków, 

uznawać będziemy jako należące do części H Rynku. Takie działania 

wspólnot ludzkich, wynikające ze zgodności ich Homeostaz, nazywać 

będziemy działaniem społeczeństwa obywatelskiego. Z nazwy 

„społeczeństwo obywatelskie” bowiem wynika, że może ono tylko działać 

w wyniku Homeostazy, a nigdy Organizacji. W świetle przedstawionej 

definicji jednoznacznie należy uznać, że dobro ekonomiczne wspólne 

istnieje. Po drugie, jego istnienie rodzi konieczność ustanowienia funduszu 

na jego realizację, czyli tzw. podatku. Jest on zbierany pod przymusem. Dla 

dóbr ekonomicznych wspólnych, które w toku tej analizy są realizowane pod 

przymusem, obowiązuje jednak zasada, której nie można nie dostrzegać. 

Z dóbr wspólnych po prostu wszyscy chcą korzystać, a niestety nikt nie chce 

za nie płacić. 

W Polsce w 2011 r. dobra ekonomiczne wspólne (łącznie DO i DHO) 

kosztowały ok. 665 mld zł, czyli ok. 70000 zł/rok na rodzinę i ich udział 

w systemie Rynek stale rośnie, podczas gdy na Dobra Homeostatyczne (DH) 

w tym roku, przeciętna polska rodzina przeznaczała ok. 35000 zł/rok przy 

czym udział tych dóbr stale maleje. Na określenie dóbr ekonomicznych 

wspólnych, ekonomia używa różnych pojęć, przy tym jest 

charakterystyczne, że nie podaje ich ścisłej definicji. I tak dobra wspólne 

nazywane są publicznymi, państwowymi itp. [Hausner 2006]. Istotą dóbr 

ekonomicznych wspólnych jest jednak fakt, że tworzone są pod przymusem. 

5.4. Systemy niesterowane (system A) 

Rozpocznijmy zasadniczą część naszej analizy. Będziemy badać obraz 

Rynku wraz ze zwiększaniem się zakresu oddziaływań Organizatora. 

Rozpoczniemy od jego zupełnego braku, a następnie wypełnimy część O 

dobrami DO, aby w końcu przejść do konkluzji i ukazać obraz rynku 
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wypełniony dobrami DH, DO i DHO. Zanim jednak przejdziemy do analizy 

różnych stanów Rynku, podamy kilka uwag.  

Ekonomia na obecnym etapie rozwoju jest podzielona na wiele tzw. 

szkół. Jeśli jednak istnieją i funkcjonują takie szkoły, oznacza to, że 

ekonomiści nie wypracowali, tak jak np. fizycy, wspólnego stanowiska w 

wielu sprawach. Oczywiście wszystkie szkoły ekonomiczne akceptują 

pewien fundament ekonomii, nazywany paradygmatem. Jednak jeśli 

wspólnego stanowiska nie ma i jest wiele nurtów w jakiejś dziedzinie, to 

w terminologii Mazura oznacza to, że staje się ona bardziej filozofią niż 

nauką. Z drugiej jednak strony, stanów systemu Rynek może być wiele. 

W tym rozdziale przeanalizujemy tylko ważniejsze z nich. I ten podział 

w łonie ekonomii wynika nie tyle z filozofowania ekonomistów, co właśnie 

z wielości możliwych stanów systemu Rynek. Szkoły ekonomiczne, to po 

prostu grupy ekonomistów – zwolenników jakiegoś stanu systemu Rynek. 

W ocenie stanu i komentarzu ideologicznym będziemy podawać informacje 

o tym, jakie są wady i zalety poszczególnych stanów, jakich skutków ich 

funkcjonowania należy w danym stanie oczekiwać, wreszcie jak nazywają 

się zwolennicy danego stanu, jaką nazwą określają oni ten stan i kto jest 

najwybitniejszym, najbardziej znanym ekonomistą wśród zwolenników 

danego stanu układu Rynek. Jeszcze wyraźnie zaznaczmy, że zarówno ocena 

stanu, dlatego, że jest oceną i komentarz ideologiczny, właśnie jako 

ideologiczny – nie są naukowe. Opierają się bowiem po części 

o wartościowanie. 

Stan początkowy systemu Rynek, od którego rozpoczniemy, 

zaprezentowano na rys. 24. 

 
Rys. 24. Stan początkowy w analizie systemu Rynek 

 

W układzie przedstawionym na rys. 24, R = H, O = . Ten stan po 

prostu oznacza brak Organizatora na Rynku. Nie tworzy on żadnych dóbr 
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(DO = ) ani nie zmienia Cen Homeostatycznych dóbr na Ceny 

Organizacyjne (DHO = ). Całość Rynku stanowi część homeostatyczna 

(H). Używając bardziej konkretnych słów na jego opisanie, jest to stan, 

w którym nie ma państwa.  

Ocena stanu 

Taki stan jest bardzo trudny do jednoznacznego opisu, tak naprawdę 

trudno przewidzieć jakiekolwiek zmiany jego stanów. Brak państwa oznacza 

np. że problem ochrony Rynku będzie musiał być załatwiony działaniem 

Homeostazy. Ocenę tego przypadku więc pominiemy, jako że od wieków 

każdy skrawek ziemi na świecie ma jakąś przynależność państwową. 

Państwa po prostu istnieją i tyle.  

Komentarz ideologiczny 

Wśród zwolenników tego pierwszego z rozpatrywanych przez nas 

stanów Rynku należy wymienić amerykańskiego ekonomistę Murray’a 

Rothbarda. Nazywają się oni anarchokapitalistami, a taki sposób widzenia 

Rynku nazywany jest przez nich anarchokapitalizmem. Stanowią oni lewą 

granicę przedziału poglądów, które w ekonomii reprezentuje Austriacka 

Szkoła Ekonomiczna. Rothbard, choć uważany jest za ekonomistę Szkoły 

Austriackiej, to znacząco różni się w swoich poglądach od innych wielkich 

ekonomistów tej szkoły, o których jeszcze wspomnimy. 

Dokonajmy w wyobraźni zwiększenia udziału Organizatora w Rynku. 

O ile założymy, ze stan początkowy Rynku, omówiony poprzednio (bez 

Organizatora), był rzeczywiście stanem pierwotnym Rynku, to należy 

zauważyć, że Organizator pojawił się pierwszy raz na Rynku w wyniku 

działania Homeostazy. 

Zwiększając udział Organizatora w Rynku, otrzymamy drugi ze stanów 

charakterystycznych, przy którym nieco dłużej się zatrzymamy. Obraz 

Rynku w tym drugim z rozpatrywanych przez nas stanów przedstawiono na 

rys. 25. 

Jest to stan, w którym R = O + H, O  , H   oraz O  {DO}, 

H  {DH} i DHO = . 

Stan ten oznacza, że Organizator na rynku istnieje i działa, tworząc 

wyłącznie dobra, dla których CH nie istnieje (DO). Inną jego własnością jest 

maksymalny zakres części H. Organizator bowiem zajmuje się tylko 

tworzeniem dóbr organizacyjnych (DO). Zbiór dóbr DHO jest pusty, gdyż 

Organizator nie działa na rynku zmieniając Ceny Homeostatyczne dóbr (CH) 

w Ceny Organizacyjne (CO). W języku potocznym stan taki określamy 
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wolnym rynkiem. Nazwa ta wynika bowiem z faktu maksymalnego 

rozmiaru części homeostatycznej (H) w takim systemie R.  

 
Rys. 25. Obraz systemowy Wolnego Rynku 

 

Ocena stanu 

Stan ten charakteryzuje się wąskim zakresem dóbr ekonomicznych 

wspólnych, ograniczonym tylko do dóbr DO. Można o nim powiedzieć, że 

występują tu dwa sposoby dystrybucji dóbr, realizowane: 

 pod przymusem Organizatora (część O), 

 w sposób dobrowolny (część H). 

 

W takim obrazie Rynku, obecne są na nim wszystkie możliwe dobra. 

W części H nigdy żadnego dobra nie zabraknie (nawet pracy) i nic się nie 

zmarnuje. Braki czy nadmiary mogą być chwilowe, mogą wynikać tylko 

z przyczyn naturalnych, bowiem w części H nie ma oddziaływań 

Organizacji, więc one nie mogą być przyczyną braku, czy nadmiaru. 

W części H rządzi konsument. Jego władza jest największa, z racji 

maksymalnego rozmiaru tej części. To on wydaje polecenia prezesom firm 

i decyduje, co mają dla niego zrobić, a czego nie. Panuje pełna demokracja 

„parytetowa”, Siłą parytetu jest pieniądz. Państwo istnieje, ale pełni w części 

H rolę arbitra, dba tylko o bezpieczeństwo zawieranych umów. Organizator 

działa więc przymusem w drugiej fazie aktu wymiany i nie działa 

przymusem w pierwszej. Można też mówić, że w tym stanie mamy do 

czynienia z prawie całkowitym brakiem zarządzania Rynkiem, 
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ograniczonym do stosunkowo małej części O. Można powiedzieć, że nie jest 

prowadzona tu żadna polityka gospodarcza. Tą polityką jest właśnie jej brak. 

Aby przetrwać na takim Rynku podsystem Podaż musi się całkowicie oddać 

we władanie podsystemowi Popyt. Nagrodę wyrażoną w postaci 

ewentualnego pojawienia się wartości dodanej, otrzymują tylko ci 

sprzedawcy, którzy najlepiej zaspokoją potrzeby konsumentów, wyrażone 

w decyzji zakupu. Niestety, ze względu na brak tzw. polityki społecznej 

Organizatora, problemy społeczne trzeba rozwiązywać w oparciu 

o dobrowolność. Wolny rynek, co trzeba przyznać najsilniej inspiruje 

społeczne ruchy oddolne, bo nikt za uczestników systemu nie zrobi niczego 

dla nich. Muszą działać sami, gdyż Organizator dba wyłącznie 

o bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne, ewentualnie środowisko 

naturalne, czy w wąskim zakresie o tzw. infrastrukturę. Po prostu małe 

Państwo, co wcale nie znaczy, że słabe. 

Komentarz ideologiczny 

Najbardziej trafną nazwą ideologiczną dla opisanego powyżej stanu 

Rynku jest nazwa kapitalizm. Zwolennicy takiego stanu, w którym można 

mówić o braku sterowania Rynkiem przez Organizatora stanowią trzon 

Austriackiej Szkoły Ekonomicznej. Jej najwybitniejszym przedstawicielem 

jest Ludwig von Mises. Wystarczy przeczytać jego traktat o ekonomii, 

zatytułowany „Ludzkie działanie”, aby przekonać się jaka potężna wiedza 

w tej szkole jest zgromadzona. Spośród innych znanych nazwisk, które są 

z tą szkołą utożsamiane należy wymienić Friedricha Augusta von Hayeka, 

jedynego noblistę w tej szkole. Sami Austriacy określają się jako 

libertarianie, a ich sposób widzenia Rynku nazywają libertarianizmem. 

Ponadto, należy w tym miejscu dodać, że bardzo blisko Szkoły Austriackiej 

lokuje się Szkoła Chicagowska. Jej najwybitniejszą osobowością był 

noblista Milton Friedman. Jego największym dziełem jest „Wolny wybór”. 

Szkołę Chicagowską od Austriackiej różni jedynie to, że Chicagowska 

dopuszcza sterowanie rynkiem przez Organizatora wyłącznie jeżeli chodzi 

o tzw. politykę pieniężną, czyli dopuszcza sterowanie Rynkiem pieniądza, 

a Austriacka nie dopuszcza żadnego sterowania. Zwolennicy Friedmana 

nazywają siebie liberałami, a swój sposób myślenia ekonomicznego, 

nazywają liberalizmem. Zdołali oni uzyskać wpływ na działania 

Organizatora rynku za prezydentury Ronalda Reagana w USA. Natomiast 

Szkoła Austriacka nie zdołała nigdy uzyskać takiego wpływu na jakiegoś 

Organizatora jak Chicagowska. Najbardziej jednak jej wpływ był 

obserwowalny w Wielkiej Brytanii, pod rządami Pani Premier Margaret 
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Thatcher. Reprezentowała ona w wielu aspektach poglądy tej Szkoły. Na 

przykład Austriacy mają całkowicie specyficzny i unikalny sposób 

rozumienia i definiowania społeczeństwa, który był właśnie 

charakterystyczny dla Żelaznej Damy. W jednym z wywiadów powiedziała 

ona, że coś takiego jak społeczeństwo, nie istnieje. Istnieją tylko pojedynczy 

ludzie, mężczyźni i kobiety, a co najwyżej rodziny. I żaden rząd nie może 

niczego więcej zrobić dla nich, czego nie zrobiliby oni sami dla siebie. 

Zachęcam w tym miejscu Czytelnika do wyszukania sobie szerszych 

informacji na ten temat. 

5.5. Systemy sterowane 

Wszystkie stany Rynku wyróżnione dotychczas, charakteryzowały się 

brakiem w systemie dóbr DHO, dlatego można o nich powiedzieć, że są 

stanami, w których Organizator nie steruje. Są stanami opartymi na 

Homeostazie. Należy zauważyć, że wybrano i opisano dwa z nich, gdyż te 

dwa są stanami charakterystycznymi, stanowiącymi początek i koniec 

przedziału stanów Rynku, w których można mówić o braku sterowania nim 

przez Organizatora. Używając terminologii ideologicznej kapitalizm zaczyna 

się pierwszym opisywanym przez nas stanem, a kończy się drugim. 

W dalszym ciągu w wyobraźni będziemy zwiększać udział Organizatora 

w Rynku. Stoimy jednak na pewnym rozdrożu, gdyż jak pamiętamy, 

Organizator, aby można było mówić, że organizuje, musi doprowadzić do 

zmiany Ceny dobra, które chce organizować. Musi zmienić Cenę 

Homeostatyczną CH na Organizacyjną CO. Tym samym przemieni on dobro 

DH w dobro DHO. Ta zmiana Ceny oznacza też przemianę części H Rynku, 

którą zajmowało to dobro, w część O. Ta ostatnia informacja jest bardzo 

istotna z dwóch powodów. Po pierwsze ułatwia posługiwanie się modelem 

i zrozumienie naszego modelu systemu Rynek. Po drugie natomiast wynika 

z niej, że działanie Organizatora poprzez zmianę Ceny oznacza, że części O 

i H rynku nie są niezależne. Rozrost O oznacza automatyczne skurczenie się 

H i odwrotnie rozrost H skutkuje skurczeniem się O.  

Cenę można zmienić tylko na dwa sposoby: można ją obniżyć 

i podnieść. Mamy więc do rozpatrzenia jeszcze tylko dwa stany Rynku. 

System, w którym Organizator działa obniżając Ceny (system B) oraz 

system, w którym działa on podnosząc Ceny (system C). Innych typów 

systemów, w których Organizator steruje Rynkiem nie ma, inne nie istnieją. 

Różnią się tylko natężeniem działań Organizatora albo są co najwyżej 

mieszanką tych dwóch. 
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W naszych analizach zastosujemy pewien klucz, schemat. Obydwa 

systemy, w których Organizator steruje Rynkiem przez zmianę Ceny 

z Homeostatycznej na Organizacyjną było mi dane widzieć na własne oczy, 

gdyż obydwa w ciągu mojego krótkiego życia zostały dobrze przetestowane 

w Polsce. Gdy będziemy więc badać ciąg zdarzeń od początku sterowania do 

końca, będę pokazywał ten ciąg na przykładzie własnych obserwacji 

dotyczących tego, jak to sterowanie wyglądało w Polsce. Jaki był pierwszy 

krok Organizatora i jakie były następne jego działania, wymuszone zresztą 

tym pierwszym. W ten sposób Czytelnik otrzyma klarowny i co ważne pełny 

obraz, bowiem wyjaśnia on wszystkie niemal zjawiska ekonomiczne, 

z którymi mieliśmy i mamy do czynienia w Polsce. Mnie w każdym razie 

ten model pomaga zrozumieć co się na Rynku dzieje oraz co się będzie 

działo.  

5.5.1. Organizator obniża ceny (system B) 

Zaznaczmy na początek, że tytuł tego rozdziału jest właściwy tylko 

w przypadku analizy systemowej. Pamiętamy bowiem, że Organizator ma 

wiele możliwości działania na Rynku. Ale wszystkie one wywołują tylko 

jeden skutek – zmianę Ceny. Pamiętajmy, że w naszej terminologii 

stymulowanie – oznacza zwiększanie, a hamowanie – oznacza zmniejszanie. 

Przyjrzyjmy się jak wygląda Rynek, gdy Organizator swoim działaniem 

powoduje obniżenie Cen. Cena Organizacyjna jest systemie B niższa niż 

Homeostatyczna CH > CO. Obraz Rynku, gdy Organizator działa w tym 

kierunku przedstawiono na rys. 26. 

Jest to stan, w którym R = O + H, O  , H   oraz O { DO, DHO}, 

H  {DH} i DHO  . Charakterystyczne jest dla tego układu, że 

DHODH, co oznacza, że równolegle istnieją na Rynku te same dobra, 

będące Dobrami Homeostatycznymi i Organizowanymi. Jest to opis 

matematyczny zjawiska wynikającego z działania układu samodzielnego pod 

wpływem norm przymusowych. Działa on w takiej sytuacji po wypadkowej 

oddziaływań Homeostazy i Organizacji. Przy silnym oddziaływaniu 

Homeostazy i słabym względem niej działaniu Organizacji, Homeostaza 

decyduje o oddziaływaniu wypadkowym, a zewnętrznym objawem takiego 

stanu jest zjawisko, określane w terminologii systemu sterowania 

w kierunku obniżenia cen jako zjawisko „czarnego rynku”. 
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Rys. 26. Obraz Rynku, gdy Organizator oddziałuje w kierunku zmniejszenia cen 

(system B) 

 

Organizator zdoła swoim działaniem obniżyć cenę z CH na CO i tym 

samym przekształcić dobro DH w DHO oraz automatycznie przemienić 

część H Rynku w część O wtedy i tylko wtedy, gdy: 

 będzie stymulował Podaż, 

 będzie hamował Popyt, 

 obniży Cenę wprost, np. swoim dekretem, czy innym aktem prawnym. 

 

W wyniku któregokolwiek z tych trzech działań, jeśli zostaną podjęte, 

otrzymamy efekt w postaci obniżonej Ceny. Wynika to z prawa podaży 

i popytu. Cena może bowiem według tego prawa spaść tylko wtedy, gdy 

wzrośnie Podaż, lub spadnie Popyt. Zwróćmy jeszcze uwagę na inne fakty. 

Każde z tych trzech działań narusza Homeostazę układu. Homeostaza, to 

oddziaływanie, którego źródłem są ludzkie potrzeby, marzenia czy 

pragnienia. Działanie Organizatora obliczone jest więc na zmianę 

Homeostazy wszystkich uczestników Rynku. Organizator wytrąca układ 

z równowagi. Każde z tych trzech działań prowadzi więc do kryzysu. 

Kryzysu niedoboru. Można wręcz powiedzieć, że Organizator zarządza 

kryzysem, który wywołał. Warto przypomnieć, że działanie w kierunku 

kryzysu nie powoduje, że ten kryzys jest widoczny natychmiast po jego 

działaniu. Pamiętajmy, że Rynek, to system ludzki, więc nie jest złożony 

z żadnych automatów reagujących w ciągu pikosekundy. 
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Przypominamy też, że działania na podsystemy, czyli w naszym 

przypadku stymulowanie Podaży i hamowanie Popytu powodują, że układ 

samodzielnie może przywrócić sobie równowagę. Aby tak się stało, 

wykluczone musi być jakiekolwiek oddziaływanie Organizatora na Cenę. 

Tak więc teoretycznie Organizator może zacząć sterować Rynkiem 

działając w jednym z wymienionych wyżej kierunków. Może zacząć od 

stymulowania podaży, od hamowania Popytu albo od zmiany Ceny wprost. 

Niestety moja wiedza dotycząca rozpatrywanego w tym rozdziale typu 

sterowania, gdy pierwszym krokiem Organizatora miałoby być 

stymulowanie Podaży albo hamowanie Popytu nie jest poparta żadnym 

doświadczeniem. Tu mógłbym być przez Czytelnika posądzony 

o teoretyzowanie, posiadanie bujnej wyobraźni albo coś podobnego. Ale 

widziałem na własne oczy ten typ sterowania, gdy pierwszym krokiem 

Organizatora było obniżenie Ceny wprost za pomocą paru, czy parunastu 

ustaw i rozporządzeń ministerialnych. Tu nikt z Czytelników posądzić mnie 

o gdybanie i teoretyzowanie nie może. Rozpatrzmy teraz głębiej ten 

przypadek. Na marginesie dodam, że mówimy o czasach komunizmu 

w Polsce. Nie mam pewności skąd Organizatorowi przyszedł do głowy 

pomysł, aby obniżyć Ceny, jaki cel mu przyświecał. To trudne pytanie, 

bardziej dla filozofii, bo to pytanie o źródła ekonomiczne komunizmu. 

Można się domyślać, że celem Organizatora Rynku była walka 

z wykluczeniem z konsumpcji. To bowiem poziom Ceny wyklucza, a jej 

obniżenie spowoduje, że to wykluczenie się zmniejszy. 

Jeżeli więc Organizator dekretem obniżył Cenę, to mówiąc językiem 

cybernetyki uruchomił sprzężenia między nim samym, Podażą i Popytem, 

czyli w znanym nam trójkącie oddziaływań. Prześledźmy w punktach 

sekwencję wydarzeń w naszym trójkącie. Wygląda ona następująco: 

1. Dekret o obniżeniu Ceny jakiegoś dobra DH. Cena tego dobra wynosi 

teraz CO, a nie CH, przy czym CH > CO. Automatycznie, Organizator 

w tym momencie realizuje własną Homeostazę i Homeostazę Popytu. 

Rozrasta się, bo musi pilnować ceny, której wcześniej nie pilnował. Musi 

szukać informacji, planować i kontrolować. Dobro, którego Cenę zmienił 

Organizator, przemienia się z DH na DHO. Automatycznie więc staje się 

ono dobrem ekonomicznym wspólnym. Wspólnota bowiem (Organizator) 

musi zacząć się nim interesować, co nie miało miejsca w systemach 

niesterowanych. 

2. Ponieważ Cena w systemie Rynek, a właściwie zmiany Ceny, stanowią 

informację, za pomocą której uczestnicy Rynku się komunikują, więc na 
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Rynek wysyłana jest informacja, że nie opłaca się produkować (bo spadła 

cena) i jednocześnie, że opłaca się konsumować (bo spadła cena).  

3. Podaż nie wytwarza, a Popyt chce kupować (ekonomiści mówią, że 

Podaż nie nadąża za Popytem). Są to konsekwencje wynikające z prawa 

podaży i popytu. Te skutki oddziaływania Organizatora na Cenę, są 

dowodem na jego prawdziwość. 

4. Kryzys niedoboru, braki na Rynku po stronie Popytowej. 

5. Organizator uruchamia działania naprawcze, aby przywrócić zachwianą 

równowagę układu. Jest to ważny moment, bo po tych działaniach 

Organizatora system taki można rozpoznać. Po tych działaniach 

Organizatora poznamy, że Ceny są za niskie. Te działania Organizatora 

wynikają z wcześniejszego naruszenia przez Niego prawa podaży 

i popytu. Są również dowodem na to, że to prawo jest bezwzględnie 

prawdziwe. Możliwe działania naprawcze w kryzysie niedoboru 

zaprezentowano na rys. 27. Są to te same działania, które wywołują ten 

kryzys, czyli stymulowanie Podaży lub hamowanie Popytu. Taki 

paradoks. Należy tu dodać, że trzecim możliwym działaniem 

naprawczym, jest wycofanie się Organizatora ze sterowania Rynkiem. 

Takie działanie jest jednak mało prawdopodobne, ze względu na to, że 

w takim wypadku Organizator musiałby działać wbrew swojej 

Homeostazie. Nie jest jednak ono niemożliwe. 

6. Uruchomienie lawiny wymuszonych działań Organizatora. Przy Cenach 

Organizacyjnych niższych niż Homeostatyczne, podsystem Podaż nie 

działa. Organizator, aby utrzymać Podaż w działaniu, musi obniżać Ceny 

wszystkich dóbr, które się na to dobro składają. Musi więc obniżyć Ceny 

na wszystkie składniki tego dobra, a następnie musi obniżyć Ceny na 

składniki jego składników itd., aż obejmie swoim działaniem całość 

łańcucha konsumenckiego. Może to zrobić, ale tylko w przypadku, gdy 

wszystkie składniki są pod jego kontrolą. Jeżeli musi jakiś składnik kupić 

poza granicami systemu, który kontroluje, na przykład w jakimś kraju 

z gospodarką niesterowaną, to musi go kupić za Cenę Homeostatyczną, 

zawsze znacznie podnoszącą koszty produkcji dobra, organizowanego 

przez Organizatora. Ma więc poważny problem. Kwestia granic systemu 

rozwinięta jest nieco w ocenie stanu, znajdującym się poniżej. 

Organizator zaburzył, używając języka ekonomii alokację zasobów, 

zmienił Cenę, zmienił więc w konsekwencji relację, czyli strukturę 

rynku. Na skutek obniżenia Ceny w jednej części łańcucha 

konsumenckiego, zasoby używane w organizowanej przez Organizatora 

części łańcucha przepływają do innych jego części, gdzie panują Ceny 
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Homeostatyczne, wyższe w systemie B od Organizacyjnych. To też 

przemawia za twierdzeniem, że rozpoczęcie sterowania Rynkiem 

w stronę obniżenia Cen jednego dobra ekonomicznego prowadzi do 

konieczności sterowania całością łańcucha konsumenckiego. Powyższe 

twierdzenie ma charakter ścisły. Uznając prawo podaży i popytu za 

prawdziwe, nie może być bowiem innej możliwości.  

 

 
Rys. 27. Działania naprawcze w systemie B 

 

7. Działania te nie przynoszą oczekiwanego skutku i następuje stopniowa 

degradacja systemu, a następnie jego upadek ekonomiczny, chyba że 

nastąpi cud ekonomiczny. Szczegółowy opis przyczyny degradacji 

i upadku systemu B znajdzie Czytelnik w rozdziale dotyczącym 

systemowego cyklu koniunkturalnego. Obraz graficzny cudu 

ekonomicznego w systemie B przedstawiono na rys. 28.  

 

Aby zrozumieć zjawisko cudu ekonomicznego w systemie B, należy 

zauważyć, że niezależnie od oddziaływań Organizacji (działań 

Organizatora), działają siły Homeostazy. Działa po prostu prawo podaży 

i popytu, które jest wyrazem ludzkich potrzeb, a więc sterowanie nim 

znajduje się poza zasięgiem możliwości Organizatora. Z istoty tych 

oddziaływań wynika, że: 

 siły Homeostazy oddziałują na Cenę Homeostatyczną CH i tylko na nią, 

 siły Organizacji oddziałują na Cenę Organizacyjną CO i tylko na nią. 

 

Cud nastąpi wtedy, gdy siłami Homeostazy, niezależnie od działań 

Organizatora, CH obniży się samodzielnie. Przedział kryzysu niedoboru 

wskutek cudu zmniejszy się, może dojść do sytuacji, że Ceny 

Homeostatyczna i Organizacyjna zrównają się, a nawet Cena 

Homeostatyczna może spaść poniżej Ceny Organizacyjnej. Obraz 

i wyjaśnienie cudu ekonomicznego przypomina nam, że układ Rynek, to 
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układ dynamiczny. Bardzo dynamiczny. Zmieniający swój stan nieustannie 

przez zmienność Homeostaz jego uczestników. Gdy dołożymy do tego 

jeszcze działanie Organizatora, sprawa komplikuje się jeszcze bardziej.  

 
Rys. 28. Cud ekonomiczny w systemie B 

 

Ocena stanu 

Przystąpmy do bardziej szczegółowego opisu systemu B. 

Przypomnijmy, że na rynku niesterowanym Organizator niczego nie musi 

robić. W systemie B musi stymulować Podaż i hamować Popyt. Ceny dóbr 

zostały obniżone przez Organizatora pod sankcją karną, więc siły policji 

ekonomicznej muszą pilnować, aby ktoś nie sprzedawał tego dobra po Cenie 

wyższej, Homeostatycznej (takich ludzi nazywano spekulantami i byli oni 

zawsze potępiani i karani). Konieczne jest tworzenie nowych stanowisk 

(etatyzm), a nawet całych instytucji, których zadaniem będzie sterowanie. 

Dodajmy, że instytucje sterownicze nie są potrzebne na rynku 

niesterowanym. 

Spośród działań stymulujących Podaż, można było spotkać się 

z nakazem pracy wprost. Siły bezpieczeństwa wewnętrznego zwane wtedy 

Milicją Obywatelską wyłapywały np. wszystkich, jak to określilibyśmy 

dzisiaj, „bezrobotnych z wyboru” i wręczały im nakaz stawienia się do pracy 

pod groźbą sankcji karnej. Takich ludzi, chronicznie unikających pracy 

nazywano niebieskimi ptakami. Bezrobocie nie występowało, ze względu na 

zaniżone w stosunku do homeostatycznych stawki za pracę. Inne działanie 

stymulujące Podaż polegało na wywieraniu presji na producentów, aby 

wykonali plan, a najlepiej, aby go przekroczyli. Informacje o przekroczeniu 

planu, podawano w środkach masowego przekazu jako wynagrodzenie za 

włożony w wykonanie tego planu wysiłek. Organizator tego systemu, chyba 

od początku wiedział, że w takim systemie nie będzie produkcji siłami 

Homeostazy i od razu przejął na swoją własność wszystkie firmy 

produkcyjne. Warto ten fakt zauważyć, bo wszystkie definicje komunizmu 

podkreślają, że postulował „społeczną własność środków produkcji”. 

Tymczasem wygląda na to, że ten postulat nie był postulatem, a skutkiem. 

Organizator musiał bowiem przejąć te środki produkcji, jeśli jego celem było 
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obniżenie Cen. Jeśli chodzi o hamowanie Popytu, to najczęściej przybierało 

ono różne formy reglamentacji (kartki, talony, tworzące nowe przywileje). 

Często dochodziło do gwałtownych podwyżek, które zresztą były powodem 

kilku wielkich buntów. Ponadto stosowano dotkliwe „dodatki poza 

pieniężne” do Ceny Organizacyjnej w postaci „labiryntu biurokratycznego” 

po stronie popytowej Rynku, albo kolejek do Rynku po tej stronie. Nie tylko 

konsumenci mieli problemy, aby cokolwiek kupić. Każdy producent też 

musi bowiem kupić zasoby do produkcji. Pokonanie tego labiryntu, aby coś 

zakupić powodowało często rezygnację z zakupu, czyli obniżało Popyt. Całe 

procesy produkcyjne rozbijały się o to, że wszystko musiało być 

zaplanowane. Organizator czasami o czymś błahym zapominał i rodził się 

z tego poważny problem. Na przykład niemal co roku zbiory zbóż z pól 

rozbijały się o sznurek do snopowiązałek. Było bowiem wszystko. Były 

snopowiązałki, ciągniki, rolnicy, zboże na polach, tylko nie było sznurka. 

Takie problemy były w każdej niemal dziedzinie życia. Czytelników, którzy 

nie widzieli tego na własne oczy zachęcam, aby poczytali o sznurku, czy 

gumie do majtek. System B nie od razu odsłonił swoje oblicze. Na początku 

Organizator bowiem potrafił skutecznie stymulować Podaż i zanim ta Podaż 

zareagowała na to, co się dzieje mijały często lata. Obrazem takiej 

początkowej stymulacji Podaży było słynne gierkowskie: „No to jak, 

towarzysze, pomożecie?” I towarzysze pomagali, zwykle do jakiejś 

drastycznej podwyżki ceny kiełbasy, czy kotleta mielonego w jakimś 

bufecie. To wszystko, to niestety fakty. System B do takich zdarzeń 

prowadził. I robił to systemowo. Cały jego grzech pierworodny, to 

lekceważenie prawa podaży i popytu. 

Skutki takiego sterowania Rynkiem były potężne. Działał wielki, 

rozrastający się „czarny rynek”, czyli wymiana poza kontrolą Organizatora 

po Cenach Homeostatycznych. Powstawały całe „czarne” zawody jak np. 

koniki, czy cinkciarze. Na przykładzie cinkciarzy warto zobrazować skalę 

oddziaływań Organizatora na Rynku. Na przykład Cena Organizacyjna 

amerykańskiego dolara wynosiła wtedy około 100 zł. Natomiast Cena 

Homeostatyczna amerykańskiej waluty, u cinkciarza właśnie, wynosiła 

1000 zł. Dziesięciokrotnie więcej. Ten przykład nie był jakiś odosobniony, 

a typowy. Zaniżone były poważnie wszystkie Ceny, może z wyjątkiem Ceny 

octu, który był jedynym dobrem, sprzedawanym w Cenie Homeostatycznej, 

bo w tamtym okresie tylko ocet leżał na półkach sklepowych. Niczego 

innego właściwie nie można było swobodnie zakupić. 
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Panowało ogromne zamieszanie na Rynku, powtarzające się w czasie 

z rosnącym natężeniem. Cała Polska na przykład czekała na transport 

pomarańczy z Brazylii, który płynął statkiem, ale statek się zepsuł 

i wystąpiło ryzyko, że na święta nie będzie pomarańczy. Szkoda pisać, 

wystarczy pooglądać filmy Stanisława Barei. Wspomnijmy jeszcze o jednym 

charakterystycznym dla Rynku sterowanego zjawisku. O zjawisku korupcji. 

Jest to zjawisko systemowe na sterowanym Rynku. W takim systemie 

korupcja była potężna, a dochodziło do niej w ostatnich ogniwach łańcucha 

konsumenckiego. Korumpowało się kierowniczkę sklepu mięsnego, aby 

kupić kawałek szynki, czy sprzedawcę w sklepie AGD, aby kupić pralkę czy 

lodówkę. Korupcja zawsze występuje wspólnie z reglamentacją. Produkcję 

organizował sam Organizator. Nie było wystarczającej Podaży, więc 

panowały monopole, ewentualnie duopole. To było - moim zdaniem - 

największym grzechem tego systemu sterowniczego, gdyż sytuacja 

monopolu likwiduje mechanizm konkurencyjny, w który wyposażony jest 

Rynek homeostatyczny. Wytwarzano, jak to w monopolu bywa, buble, które 

i tak znajdowały nabywcę. Praca była raczej zabawą niż pracą, system B był 

skrajnie niewydajny. Ten fakt udowodnimy podając dane empiryczne, 

w jednym z następnych rozdziałów. Po pewnym czasie, nawet Popyt, 

którego Homeostazę realizował Organizator, zaczął mieć tego sposobu 

sterowania dość.  

Bezpośrednią przyczyną upadku tego systemu była inflacja. Temu 

zagadnieniu też poświęcimy jeszcze miejsce w tej książce. Warto 

odnotować, że system B wypracował sposób działania, który realizował 

stymulowanie Podaży i hamowanie Popytu jednocześnie. Takie dwa, 

pozornie sprzeczne oddziaływania miał na system Rynek generować tzw. 

Gułag. W takim obozie koncentracyjnym zamykano ludzi, którzy musieli 

pracować jedynie za głodowe racje żywnościowe. Teoretycznie więc Podaż 

maksymalna, a Popyt minimalny. Jednak nawet Gułagi były niewydolne 

ekonomicznie. Gułagi wymagają opłacenia strażników. Komuniści nie 

przyjmowali do wiadomości, że z niewolnika nie ma pracownika. Ignorowali 

dorobek doświadczeń ludzkości, które doprowadziły najpierw do upadku 

niewolnictwa, a następnie feudalizmu. Ignorowali oni po prostu Homeostazę 

i jej potęgę. 

Nadszedł czas na rozpatrzenie kwestii granic systemu. Wpływ 

sterowniczy Organizatora nie jest nieograniczony. Sięga granic systemu. 

Granice te najczęściej pokrywają się z granicami państw. Organizator 

systemu Rynek może tylko organizować swój Rynek. Wpływ na inne rynki 

może mieć wyłącznie mocarstwo. Definicja mocarstwa ekonomicznego jest 
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właśnie taka, że mocarstwo ekonomiczne ma wpływ na Rynek również poza 

swoimi formalnymi granicami. Mocarstwo ekonomiczne pełni rolę 

Organizatora innych Organizatorów systemu Rynek. Ale nawet mocarstwo 

ekonomiczne nie ma możliwości organizowania wszystkich Rynków. 

Zawsze występują granice jego wpływu. Jak więc ustaliliśmy, Organizator 

systemu B może obniżyć Cenę tylko w granicach swoich wpływów. Jeżeli 

tak, to będzie musiał tej granicy pilnie strzec. Oczywiście w sensie 

ekonomicznym. Przy obniżonych Cenach w „jego” systemie istnieje duże 

prawdopodobieństwo, że w „nie jego” systemie, te same dobra ekonomiczne 

będą droższe. W takiej sytuacji z funkcji przedsiębiorczej człowieka 

i z prawa podaży i popytu wynika, że dobra wytwarzane z takim trudem 

i wysiłkiem Organizatora, w jednej sekundzie znajdą się poza granicami, 

w których działa Organizator. Na granicy musi on więc ustawić posterunki 

i pobierać cło, stanowiące narzędzie hamujące wywóz dóbr poza system. 

W systemie B cło jest zawsze wywozowe, to znaczy płaci się je za 

możliwość wywozu towaru. Nie musimy już chyba dodawać, że gdzie jest 

cło, tam są przemytnicy i korupcja. Układ, co przypominam po raz kolejny 

wobec oddziaływań z użyciem norm przymusowych działa po wypadkowej 

Homeostazy i Organizacji. Paradoksalnie, te cła wywozowe, mimo dużych 

różnic cen w Polsce i tam, gdzie inni Organizatorzy sterowali swoimi 

Rynkami inaczej, nie były w tamtym okresie właściwie potrzebne. Chętnych 

na zakup „komunistycznych” produktów było bowiem jak na lekarstwo. 

Istnieje jeszcze jeden aspekt związany z granicami systemu. Może się 

zdarzyć tak, że system, na który wpływa Organizator nie jest 

samowystarczalny i musi część zasobów mu niezbędnych kupić za granicą. 

W sensie cybernetycznym nie ma systemu samowystarczalnego. Można 

samowystarczalność jedynie maksymalizować ale nie można jej zapewnić. 

Jeżeli tak, to Organizator musi kupować poza granicami swoich wpływów. 

Ponieważ sam działa w kierunku obniżenia Cen, to prawdopodobnie będzie 

musiał kupić to, czego mu potrzeba po Cenie, na którą nie ma żadnego 

wpływu. Ten fakt komplikuje działania Organizatora, a każdy, kto wie, 

czym były tzw. restrykcje Reaganowskie wobec Polski po wprowadzeniu 

stanu wojennego w 1981 r. wie o czym tu jest mowa. Zachęcam 

Czytelników do przestudiowania historii tamtego okresu, ale koniecznie 

z wykorzystaniem wiedzy cybernetycznej. 

Ostatnim problemem, który rozpatrzymy w tym rozdziale jest sprawa 

postępującej integracji elementów zbioru Podaż w systemie B, czyli rola 

związków zawodowych. Ponieważ napisano już na ten temat setki prac, nie 
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będziemy tu powtarzać ich tez, a skupimy się wyłącznie na cybernetycznym 

spojrzeniu na ich działalność.  

Ustaliliśmy w wyniku przeprowadzonej analizy, że w systemie B, 

Organizator realizuje Homeostazę zbioru Popyt. Tym samym dyskryminuje 

Podaż. Poszkodowaną grupą w systemie B są więc wszyscy sprzedający. 

Ważnym dobrem, które jest sprzedawane przez niemal wszystkich, jest 

praca. Organizator, wobec sterowania w stronę obniżenia Cen 

Homeostatycznych, musiał więc obniżyć również Ceny za pracę poniżej jej 

Ceny Homeostatycznej. Prześledźmy bardzo ciekawy ciąg wydarzeń, które 

doprowadziły system B w Polsce do upadku. W roku 1970 w polskiej wersji 

systemu B nastała epoka Gierka. Sposób sterowania rynkiem pozostał 

jednak niezmieniony od 1944 roku, ale należy odnotować wyraźne 

osłabienie pilnowania granic systemu przez Organizatora oraz odkrycie 

kredytu i deficytu, co zresztą miało miejsce w całej Europie. Kredyt i deficyt 

doprowadził w tych latach do zapaści takie potęgi jak USA, czy Wielka 

Brytania. Na kredyt i z deficytem Polska rozkwitła. Można jedynie 

odnotować mały bunt w 1976 r. w Radomiu. Prawdziwy bunt jednak 

wybuchł w 1980 r. na Lubelszczyźnie. Wywołało go podniesienie Ceny 

kotleta mielonego w bufecie Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego 

w Świdniku. Bunt ten rozszerzył się na Śląsk i Pomorze, a potem na cały 

kraj. W efekcie powstał jedyny legalny w systemie B związek zawodowy, 

w wyniku działania zgodnej, co do kierunku i zwrotu Homeostazy 

poszczególnych ludzi, czyli w wyniku działania Homeostazy społecznej. Do 

tego związku należało w szczytowym okresie 9 mln Polaków, czyli połowa 

dorosłej populacji Polski. Jak na polskie warunki, jest to niepobity rekord 

pod względem wartości stopnia integracji społecznej w Polsce chyba nawet 

od Mieszka I. Związek zawodowy reprezentuje Podaż. Jego Homeostazą jest 

walka o podniesienie cen za pracę. Nawet, gdy walczy on o poprawę 

warunków pracy, to chce tylko wzrostu Ceny za pracę. Związki zawodowe 

działają więc w systemie B przeciwnie do Homeostazy Popytu 

i Organizatora. Stały się one na tyle silne, że doprowadziły do upadku 

systemu B, nie tylko w Polsce, ale praktycznie w ogóle. Od momentu 

upadku systemu B w Polsce, za który należy uważać rok 1981, kiedy 

Organizator ogłosił niewypłacalność i przestał regulować swoje 

zobowiązania, do momentu formalnej rezygnacji ze sterowania w kierunku 

obniżenia Cen Homeostatycznych, upłynęło jednak 8 długich lat. Dopiero 

w 1988 roku nastąpił najpierw powrót do Homeostazy (tzw. ustawy 

Wilczka), a potem zmiana sposobu sterowania Rynkiem w drugą i ostatnią 

z możliwych stronę, w stronę wyższych Cen, niż Ceny Homeostatyczne. Ale 
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tym stwierdzeniem otwieramy już nowy rozdział, zarówno z punktu 

widzenia cybernetyki, jak też historii. 

Komentarz ideologiczny 

Najbardziej trafną nazwą ideologiczną dla opisanego powyżej stanu 

Rynku jest nazwa socjalizm. To dla dobra wspólnoty konsumentów działa 

Organizator. Realizuje on Homeostazę konsumentów, czyli wszystkich 

uczestników Rynku. Oczywiście, przy okazji realizuje tez własną 

Homeostazę. Zwolennicy takiego stanu, w którym można mówić 

o sterowaniu Rynkiem przez Organizatora w stronę niskich Cen nazywają 

siebie jednak inaczej, nazywają się komunistami. Nazwy „komunizm” 

i „socjalizm” są jednak pokrewne. Oznaczają, że wspólnota liczy się bardziej 

niż jednostka. Dla dobra wspólnoty, jednostka powinna się bowiem 

poświęcić, podporządkować. W wypadku systemu B, głównie chodziło o to, 

aby pracować za zaniżone Ceny za pracę, ale w zamian również Ceny 

innych dóbr ekonomicznych były zaniżone. Tego jednak faktu nikt nie 

zauważał. 

Źródła komunizmu można znaleźć w ludzkiej historii od samego jej 

początku. Rozpowszechnił tę ideologię jednak Karol Marks w XIX wieku. 

Najwybitniejszym wykonawcą jej założeń był Włodzimierz Lenin, który na 

początku XX wieku zdołał założyć i uruchomić system B w Rosji. Stamtąd 

idea atrakcyjnej, obniżonej w stosunku do Homeostatycznej Ceny, rozlała 

się na całą Europę, ale opanować zdołała tylko jej połowę. Warto tu 

zauważyć, że system B nie pojawił się właściwie nigdzie w wyniku działania 

Homeostazy społecznej. Wszędzie uruchamiano go działaniem 

przymusowym ze strony Organizatora. Wszędzie był wynikiem rewolucji. 

Efekty tego przymusu, to dziesiątki milionów ofiar w samej tylko Rosji.  

Za najwybitniejszego ekonomistę tego systemu uważany jest Polak, 

Oskar Lange. Jest to postać ważna do dzisiaj, zważywszy na fakt, że 

przedstawiciele najbardziej opozycyjnej względem Langego - Szkoły 

Austriackiej do dziś prowadzą polemikę z jego poglądami. Jest on zresztą 

autorem jedynej książki, która łączy cybernetykę i ekonomię, zatytułowanej 

wprost: „Cybernetyka i ekonomia” [Lange 1965]. Oczywiście używał on 

cybernetyki w celu wypracowania narzędzi sterowania Rynkiem. Lange jest 

jednym z dwóch, (obok Michała Kaleckiego, o którym jeszcze wspomnimy) 

do dziś poważanym ekonomistą polskim na świecie. 
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5.5.2. Organizator podnosi ceny (system C) 

Aby Czytelnikowi dać do zrozumienia wprost, co oznacza sytuacja 

sterowania rynkiem poprzez zwiększenie Ceny, treść tego rozdziału będzie 

identyczna w stosunku do treści rozdziału poprzedniego, bo w sensie 

systemowym jest on identyczny. System C stanowi lustrzane odbicie 

systemu B. Nieco inna będzie ocena stanu i komentarz ideologiczny.  

Zaznaczmy na początek, że tytuł tego rozdziału jest właściwy tylko 

w przypadku analizy systemowej. Pamiętamy bowiem, że Organizator ma 

wiele możliwości działania na Rynku. Ale wszystkie one wywołują tylko 

jeden skutek – zmianę Ceny. Pamiętajmy, że w naszej terminologii 

stymulowanie – oznacza zwiększanie, a hamowanie – oznacza zmniejszanie. 

Przyjrzyjmy się jak wygląda Rynek, gdy Organizator swoim działaniem 

powoduje podniesienie Cen. Cena Organizacyjna jest systemie C wyższa niż 

Homeostatyczna CH < CO. Obraz Rynku, gdy Organizator działa w tym 

kierunku przedstawiono na rys. 29. 

Jest to stan, w którym R =O + H, O  , H   oraz O  {DO, DHO}, 

H  {DH} i DHO  . Charakterystyczne jest dla tego układu, że 

DHODH, co oznacza, że równolegle istnieją na Rynku te same dobra, 

będące Dobrami Homeostatycznymi i Organizowanymi. Jest to opis 

matematyczny zjawiska wynikającego z działania układu samodzielnego pod 

wpływem norm przymusowych. Działa on w takiej sytuacji po wypadkowej 

oddziaływań Homeostazy i Organizacji. Przy silnym oddziaływaniu 

Homeostazy i słabym względem niej działaniu Organizacji, Homeostaza 

decyduje o oddziaływaniu wypadkowym, a zewnętrznym objawem takiego 

stanu jest zjawisko, określane w terminologii systemu sterowania 

w kierunku podniesienia Cen jako zjawisko „szarej strefy”. 

Organizator zdoła swoim działaniem podnieść Cenę z CH na CO i tym 

samym przekształcić dobro DH w DHO oraz automatycznie przemienić 

część H Rynku w część O wtedy i tylko wtedy, gdy: 

 będzie stymulował Popyt, 

 będzie hamował Podaż, 

 podniesie Cenę wprost, np. swoim dekretem, czy innym aktem prawnym. 

 

W wyniku któregokolwiek z tych trzech działań, jeśli zostaną podjęte, 

otrzymamy efekt w postaci podniesionej Ceny. Wynika to z prawa podaży 

i popytu. Cena może bowiem według tego prawa wzrosnąć tylko wtedy, gdy 

wzrośnie Popyt, lub spadnie Podaż. Zwróćmy jeszcze uwagę na inne fakty. 
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Każde z tych trzech działań narusza Homeostazę układu. Homeostaza, to 

oddziaływanie, którego źródłem są ludzkie potrzeby, marzenia czy 

pragnienia.  

 
Rys. 29. Obraz Rynku, gdy Organizator oddziałuje w kierunku zwiększenia cen 

(system C) 

 

Działanie Organizatora obliczone jest więc na zmianę Homeostazy 

wszystkich uczestników Rynku. Organizator wytrąca układ z równowagi. 

Każde z tych trzech działań prowadzi więc do kryzysu. Kryzysu nadmiaru. 

Można wręcz powiedzieć, że Organizator zarządza kryzysem, który 

wywołał. Warto przypomnieć, że działanie w kierunku kryzysu nie 

powoduje, że ten kryzys jest widoczny natychmiast po działaniu. 

Pamiętajmy, że Rynek, to system ludzki, więc nie jest złożony z żadnych 

automatów reagujących w ciągu pikosekundy. 

Przypominamy też, że działania na podsystemy, czyli w naszym 

przypadku stymulowanie Popytu i hamowanie Podaży, powodują, że układ 

samodzielnie może przywrócić sobie równowagę. Aby tak się stało, 

wykluczone musi być jakiekolwiek oddziaływanie Organizatora na Cenę. 

Tak więc teoretycznie Organizator może zacząć sterować Rynkiem 

działając w jednym z wymienionych wyżej kierunków. Może zacząć od 

stymulowania Popytu, od hamowania Podaży albo od zmiany Ceny wprost. 

Znów, jak w poprzednim typie sterowania (jak w systemie B), będziemy 

analizować system C w oparciu o obserwacje czynione w konkretnym 

środowisku gospodarczym. Tym środowiskiem będzie Polska współczesna. 
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To w obecnej Polsce, system Rynek jest w przeważającej części sterowany 

tak, jak omawiany system C. W sensie ścisłym, sterowanie Rynkiem 

w teraźniejszej Polsce ma charakter mieszany. Mamy trochę systemu A, 

trochę więcej B i w większości przypadków C. Na koniec tego akapitu 

dodajmy, że Organizatorów Rynku w Polsce jest obecnie dwóch. Znaczący 

bowiem, jeśli nie decydujący wpływ na Rynek polski, obok naszego 

własnego państwa, ma również Unia Europejska. W konsekwencji 

powyższego, Rynek polski niczym znaczącym nie różni się od Rynków 

innych państw, członków Unii. W tym rozdziale jednak skupimy się tylko na 

systemie C. Problematyce, związanej z występującą w Polsce i całej Europie 

mieszanką systemową poświęcimy jeszcze trochę miejsca później.  

Cechą charakterystyczną systemu C, w którym obecnie żyjemy jest to, 

że Organizator wprowadza go za pomocą wszystkich działań, które ma do 

dyspozycji. A do dyspozycji ma: 

 stymulowanie Popytu,  

 podwyższenie Ceny wprost,  

 hamowanie Podaży.  

 

Jak wyglądają konkretne działania w tych trzech kierunkach oraz jakie 

wybrane narzędzia sterownicze stosuje Organizator działając w każdym 

z nich opiszemy w ocenie stanu.  

Rozpatrzmy teraz głębiej ten przypadek. Znów nie mamy pewności skąd 

Organizatorowi przyszedł do głowy pomysł, aby oddziaływać na 

podniesienie Ceny, jaki cel mu przyświecał. To trudne pytanie, bardziej dla 

filozofa. Można się domyślać, że celem Organizatora Rynku była walka 

z dużą dynamiką zmian Rynku homeostatycznego (system A), objawiającą 

się częstymi bankructwami i odrzucenie sterowania Rynkiem w stronę 

systemu B jako systemu skrajnie nieefektywnego. W systemie C, na skutek 

działania Organizatora, Ceny są wyższe, więc Podaż nie musi się tak starać 

o względy Popytu, jak na Rynku niesterowanym. Za chwilę szczegółowo 

podamy sekwencję wydarzeń, która występuje wraz z uruchomieniem 

funkcjonowania systemu C. Będziemy to robić w oparciu o realną 

rzeczywistość Rynku we współczesnej Polsce. Podanie takiej sekwencji 

działań Organizatora jest w tym wypadku trudne, Organizator bowiem 

jednocześnie działa w kilku kierunkach. W takiej sytuacji, kilku działań 

równoczesnych trudno wskazać co jest skutkiem, a co przyczyną. Dlatego 

w poniższej sekwencji działań Organizatora tkwi pewne założenie. Wobec 

jednoczesnego oddziaływania Organizatora na Podaż i Popyt i Cenę, 
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założymy, że pierwszym działaniem Organizatora było działanie na Cenę. 

Wtedy działania naprawcze będą stanowić pozostałe dwa typy oddziaływań 

(na Podaż lub na Popyt). Dodajmy, że na pewno celem systemu C nie jest 

walka z wykluczeniem z konsumpcji. Z racji organizacyjnego podniesienia 

Cen, wykluczenie to jest spotęgowane. Zwiększenie wykluczenia 

z konsumpcji dóbr ekonomicznych jest samą istotą systemu C. To bowiem 

poziom Ceny wyklucza z konsumpcji. 

Jeżeli więc Organizator dekretem, czy ustawą podniósł Cenę, to mówiąc 

językiem cybernetyki uruchomił sprzężenia między nim samym, Podażą 

i Popytem, czyli w znanym nam trójkącie oddziaływań. Prześledźmy 

w punktach sekwencję wydarzeń w naszym trójkącie. Podany poniżej 

przebieg zdarzeń, wywołanych działaniem Organizatora może się 

Czytelnikowi wydawać zupełnie niepasujący do współczesnej Polski, ale tak 

nie jest, co bardziej szczegółowo omówimy w ocenie stanu. Ciąg wydarzeń, 

prowadzący do powstania systemu C, gdy Organizator rozpoczyna od 

zmiany ceny dekretem wygląda następująco: 

1. Dekret o podniesieniu ceny jakiegoś dobra. Cena tego dobra wynosi teraz 

CO, a nie CH, przy czym CH < CO. Automatycznie Organizator w tym 

momencie realizuje własną Homeostazę i Homeostazę Podaży. Rozrasta 

się, bo musi pilnować Ceny, której wcześniej nie pilnował. Musi szukać 

informacji, planować i kontrolować. Dobro, którego Cenę zmienił 

Organizator, przemienia się z DH na DHO. Automatycznie więc staje się 

dobrem ekonomicznym wspólnym. Wspólnota bowiem (Organizator) 

musi zacząć się nim interesować, co nie miało miejsca w systemach 

niesterowanych. Przykładem takiej zadekretowanej działalności 

Organizatora współcześnie są powszechnie występujące, chociażby 

w części żywnościowej łańcucha konsumenckiego, Ceny minimalne. 

Sama ich nazwa sugeruje, że nie może być Cen niższych niż minimalne. 

Cena minimalna zostaje wprowadzona więc, jako prawny instrument 

zwiększenia Cen Homeostatycznych. 

2. Ponieważ Cena w systemie Rynek, a właściwie zmiany Ceny, stanowią 

informację, za pomocą której uczestnicy Rynku się komunikują, więc na 

Rynek wysyłana jest informacja, że opłaca się produkować (bo wzrosła 

Cena) i jednocześnie, że nie opłaca się konsumować (bo wzrosła Cena).  

3. Podaż wytwarza wtedy za dużo, gdyż otrzymuje fałszywą informację 

cenową, Popyt nie chce kupować. Są to konsekwencje wynikające 

z prawa podaży i popytu. Te skutki oddziaływania Organizatora na Cenę, 

są dowodem na jego prawdziwość. Występuje więc w konsekwencji tego 
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kryzys nadmiaru, nadmiar dóbr występuje na Rynku po stronie 

podażowej. 

4. Organizator uruchamia działania naprawcze, aby przywrócić zachwianą 

równowagę układu. Jest to ważny moment, bo po tych działaniach 

Organizatora system taki można rozpoznać. Po tych działaniach 

Organizatora poznamy, że oddziaływał on na podniesienie Ceny. Te 

działania Organizatora wynikają z wcześniejszego naruszenia przez niego 

prawa podaży i popytu. Możliwe działania naprawcze w kryzysie 

nadmiaru zaprezentowano na rys. 30. Są to te same działania, które 

wywołują ten kryzys, czyli stymulowanie Popytu lub hamowanie Podaży. 

Taki paradoks. Należy tu dodać, że trzecim możliwym działaniem 

naprawczym, jest wycofanie się Organizatora ze sterowania Rynkiem. 

Takie działanie jest jednak mało prawdopodobne, ze względu na to, że 

w takim wypadku Organizator musiałby działać wbrew swojej 

Homeostazie. Nie jest jednak ono niemożliwe.  

 
Rys. 30. Działania naprawcze w systemie C 

 

5. Działaniem naprawczym, stosowanym współcześnie we wspomnianej już 

części żywnościowej łańcucha konsumenckiego jest np. limitowanie 

produkcji dóbr sterowanych. To limitowanie, to hamowanie Podaży, 

a sam Organizator nazywa je np. kwotą mleczną, albo kwotą cukrową. 

6. W systemie C, Organizator nie jest do dalszych działań zmuszony, jak 

miało to miejsce w systemie B. Przy Cenach Organizacyjnych wyższych 

niż Homeostatyczne, podsystem Podaż działa. Może on poprzestać na 

omówionych wyżej działaniach naprawczych. Przywróci za ich pomocą 

równowagę na Rynku. Ta równowaga, to jednak równowaga 

organizacyjna, a nie homeostatyczna. Konsekwencje tego faktu znajdzie 

Czytelnik w ocenie stanu. Jedyny problem, z jakim musi się mierzyć 

Organizator, pojawia się na granicy jego wpływu. Jeżeli chce jakiś wyrób 

sprzedać poza granicami systemu, który kontroluje, to może go sprzedać 
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tylko na Rynkach, które stanowią system C, wysterowany przez innych 

Organizatorów w kierunku jeszcze wyższych Cen Organizacyjnych, niż 

te, w kierunku których steruje sam Organizator. Sprzedaż poza granicami 

własnego wpływu Organizatora nazywamy w języku ekonomicznym 

eksportem. Krótko mówiąc, jeżeli Organizator chce eksportować, może 

to uczynić na obszarze zawężonym do takich innych systemów Rynek, 

którymi inni Organizatorzy sterują tak, że Ceny Organizacyjne tam 

występujące są wyższe, niż Ceny Organizacyjne u naszego Organizatora. 

Problem eksportu również poruszymy w ocenie stanu. Konkludując, 

Organizator działając w kierunku systemu C zaburzył alokację zasobów, 

używając języka ekonomii, zmienił Cenę, zmienił więc w konsekwencji 

relację, czyli strukturę rynku. Na skutek oddziaływania na podniesienie 

Ceny w jednej części łańcucha konsumenckiego, zasoby używane 

w organizowanej przez Organizatora części łańcucha napływają do niego 

z innych jego części, gdzie panują Ceny Homeostatyczne, niższe 

w systemie C od Organizacyjnych. Powyższy wniosek ma charakter 

ścisły. Uznając prawo podaży i popytu za prawdziwe, nie może być 

bowiem innej możliwości.  

7. Działania te nie przynoszą oczekiwanego skutku i następuje stopniowa 

degradacja systemu, a następnie jego upadek ekonomiczny, chyba że 

nastąpi cud ekonomiczny. Szczegółowy opis przyczyny degradacji 

i upadku systemu C znajdzie Czytelnik w rozdziale dotyczącym 

systemowego cyklu koniunkturalnego. Obraz graficzny cudu 

ekonomicznego w systemie C przedstawiono na rys. 31.  

 

 
Rys. 31. Cud ekonomiczny w systemie C 

 

Aby zrozumieć zjawisko cudu ekonomicznego w systemie C, należy 

zauważyć, że niezależnie od oddziaływań Organizacji (działań 

Organizatora), działają siły Homeostazy. Działa po prostu prawo podaży 

i popytu, które jest wyrazem ludzkich potrzeb, a więc sterowanie nim 
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znajduje się poza zasięgiem możliwości Organizatora. Z istoty tych 

oddziaływań wynika, że: 

 siły Homeostazy oddziałują na Cenę Homeostatyczną CH i tylko na nią, 

 siły Organizacji oddziałują na Cenę Organizacyjną CO i tylko na nią. 

Cud nastąpi wtedy, gdy siłami Homeostazy, niezależnie od działań 

Organizatora, CH wzrośnie samodzielnie. Przedział kryzysu nadmiaru 

wskutek cudu zmniejszy się, może dojść do sytuacji, że Ceny 

Homeostatyczna i Organizacyjna zrównają się, a nawet Cena 

Homeostatyczna może przekroczyć Cenę Organizacyjną. Obraz 

i wyjaśnienie cudu ekonomicznego przypomina nam, że układ Rynek, to 

układ dynamiczny. Bardzo dynamiczny. Zmieniający swój stan nieustannie 

przez zmienność Homeostaz jego uczestników. Gdy dołożymy jeszcze 

działanie Organizatora, sprawa komplikuje się jeszcze bardziej.  

Ocena stanu 

Przystąpmy do bardziej szczegółowego opisu systemu C. 

Przypomnijmy, że na rynku niesterowanym Organizator niczego nie musi 

robić. W systemie C musi stymulować Popyt i hamować Podaż. W systemie 

C, podobnie jak miało to miejsce w systemie B, konieczne jest tworzenie 

nowych stanowisk (etatyzm), a nawet całych instytucji, których zadaniem 

będzie sterowanie. Dodajmy, że instytucje sterownicze nie są potrzebne na 

rynku niesterowanym. 

Spośród działań stymulujących Popyt, właściwie jednostkowe są takie, 

które wprost nakazują konsumentowi konsumpcję. Nakazują pod groźbą 

kary. Zawsze taki nakaz motywowany jest przy tym względami 

zdrowotnymi albo bezpieczeństwa. Organizator nakazuje np. kupić dziecku 

kask, gdy jedzie rowerem. Może też nakazać używania opon zimowych w 

czasie jazdy samochodem po śniegu. Nikt więc nie traktuje takich działań 

Organizatora jako nakaz, ale nie wolno dostrzegać tego, że mimo 

szlachetnych motywów Organizatora, w sensie systemowym mamy do 

czynienia z nakazem. Najczęściej stosowanym działaniem stymulującym 

Popyt jest jednak duża dostępność konsumentów do środków wymiany, 

czyli do pieniądza. Ekonomiści zresztą także nazywają takie działania 

stymulowaniem. Działania stymulujące Popyt w systemie C, opierają się 

o łatwo dostępny kredyt. Kredyt jest zobowiązaniem, a więc rodzi dług. 

W systemie C, gdy Organizator stymuluje, to efektem jest to, że wszyscy są 

zadłużeni i nikt nie oszczędza. Wyjaśnienie tego fenomenu znajdzie 

Czytelnik w rozdziale, dotyczącym sterowania Rynkiem pieniężnym. Warto 

jeszcze tu nadmienić, że działania stymulujące na Popyt wymuszają na 

Organizatorze sterowanie Rynkiem pieniężnym w stronę Cen 
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Organizacyjnych niższych niż Homeostatyczne, a więc Rynek pieniężny w 

systemie C jest wysterowany w sposób charakterystyczny dla systemu B. 

Innym działaniem Organizatora, stymulującym Popyt są powszechne apele 

w środkach masowego przekazu, aby kupować. Kupować, bo jak nie 

będziemy kupować, to gospodarka się zawali, używając logicznego z pozoru 

argumentu, że z powodu braku konsumpcji, dojdzie do zatrzymania 

produkcji. Na rynku niesterowanym nikt niczego nie musi kupować.  

Na skutek sterowania Cenami za pracę (płacami), oczywiście 

w kierunku Cen Organizacyjnych wyższych niż Homeostatyczne, 

w systemie C pojawia się zjawisko bezrobocia. Narastający problem 

społeczny, którego przyczyna jest jedna i oczywista. Zawyżone w stosunku 

do Homeostatycznych Ceny za pracę. To wynika z prawa podaży i popytu. 

Praca, to bardzo ważny aspekt ludzkiego życia. Problematyka dotycząca 

Rynku pracy, jako bardzo ważnego dobra ekonomicznego poruszona będzie 

w odrębnym rozdziale. 

Najłatwiej Organizatorowi zawsze hamować. W systemie C musi on 

działać hamująco na Podaż. Bardzo często jest to pierwsze działanie 

Organizatora w systemie C. Zauważmy, że wcale nie trzeba podnosić Ceny, 

wystarczy zmniejszyć Podaż, a Cena sama pójdzie w górę. Hamowanie 

Podaży jest więc często podstawowym działaniem Organizatora. Tak 

działając, nie musi on wcale ustanawiać swoich Organizacyjnych Cen. Musi 

on jednak zabraniać pracy. Reglamentować ją. Ta reglamentacja występuje 

w systemie C, zakodowana jest jednak pod postacią innych nazw. Nazywa 

się koncesją, licencją, pozwoleniem, zezwoleniem, albo podobnie. W sensie 

systemowym takie działanie Organizatora w systemie C nie różni się istotnie 

od jego działań hamujących na Popyt w systemie B. Używając języka 

Organizatora systemu B, w systemie C na kartki jest Podaż, a nie Popyt. Nie 

masz kartki (licencji, koncesji, pozwolenia) – nie możesz podażować. Na 

Rynku koncesjonowanym, Cena wędruje na północ, jak zwykli mawiać 

Amerykanie. Są dostępne analizy, których konkluzją jest wniosek, że we 

współczesnej Polsce więcej jest dóbr na kartki, niż było wtedy, gdy panował 

w Polsce model sterowania B.  

W systemie C często dochodzi do gwałtownych obniżek cen, zwanych 

popularnie wyprzedażami. Ceny w czasie tych obniżek wracają 

prawdopodobnie do Cen Homeostatycznych. W ten sposób sprzedaje się 

nieuchronne w systemie C nadmiary produkcji. 

Ponadto istnieją też w systemie C dotkliwe „dodatki poza pieniężne” do 

Ceny Organizacyjnej w postaci „labiryntu biurokratycznego”, tym razem, 
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w odróżnieniu do systemu B, po stronie podażowej Rynku. Kolejka jest po 

prostu, tym razem po stronie podażowej. Aby np. zarejestrować spółkę 

z ograniczoną odpowiedzialnością mija w Polsce średnio pół roku. Po takim 

czasie, często jest już po interesie, który zamierzała ta spółka przeprowadzić. 

To wszystko, to niestety fakty. System C do takich zdarzeń prowadzi. I robi 

to systemowo. Cały jego grzech pierworodny, to lekceważenie prawa podaży 

i popytu. 

Skutki takiego sterowania Rynkiem są potężne. Działa wielka, 

rozrastająca się „szara strefa”, czyli wymiana poza kontrolą Organizatora po 

Cenach Homeostatycznych. Bank Światowy szacuje wielkość tej strefy 

w Polsce na około 30 %. Oznacza to, że wspomniany procent aktów 

wymiany odbywa się pod działaniem Homeostazy, wbrew oddziaływaniom 

sterowniczym Organizatora, czyli mówiąc krótko wbrew prawu, nielegalnie. 

Na przykład takim szczególnie sterowanym dobrem w Polsce i w całej 

zresztą Unii Europejskiej są papierosy. Koszt wytworzenia jednego 

opakowania papierosów (garstka tytoniu i trochę papieru) wynosi około 2 zł. 

Tymczasem ich cena na rynku przekracza znacznie 10 zł. Granice Polski są 

jednocześnie granicami Unii Europejskiej. Niektórzy nasi sąsiedzi (Rosja, 

Białoruś i Ukraina) wprawdzie również sterują swoim rynkiem papierosów 

w kierunku systemu C, ale Cena Organizacyjna papierosów w tych krajach 

jest ustawiona przez tamtejszych Organizatorów na znacznie niższym 

poziomie. Efekt jest taki, że wzdłuż naszej wschodniej granicy kwitnie szara 

strefa, przemyt i korupcja. Służby celne przetrząsają bagaże każdej osoby, 

przekraczającej tę granicę. Tworzą się tam kolejki, panuje na nich atmosfera 

strachu. Takie nielegalne działania spotykają się z sankcją karną. W Polsce 

współczynnik prizonizacji (liczba więzionych osób na 100 000 

mieszkańców) jest bardzo wysoki, w porównaniu do innych krajów Europy 

i przekracza od lat wartość 200. Takie działania jednak są nieskuteczne, tu 

warto przytoczyć znane zdanie Mazura, że Homeostaza działa zawsze, 

a Organizacja tylko czasami. Żeby przekonać się o jego prawdziwości, 

wystarczy udać się do jakiejś przygranicznej miejscowości i spróbować 

kupić „legalne” papierosy, opatrzone akcyzą polskiego Ministerstwa 

Finansów. Jest to prawie niemożliwe. Cechą charakterystyczną Polaków od 

lat, jeśli nie od wieków jest silna Homeostaza jednostek i słaba Homeostaza 

społeczna. Najbardziej zabawny przykład przemytu, o jakim słyszałem, to 

przypadek „przemytnika”, który za pomocą katapulty, podobnej do 

używanych w starożytnym Rzymie, przerzucał papierosy w workach przez 

graniczną rzekę. 
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Z drugiej strony wysiłek sterowniczy Organizatora można oszacować w 

oparciu o inne wskaźniki liczbowe. Na przykład ilość stron Monitora 

Polskiego i Dziennika Ustaw w ciągu roku, przekracza w Polsce 15 000. 

A te publikatory, to właśnie polskie prawo. Prawo jest narzędziem działania 

Organizatora. Jeżeli prawa jest tak dużo, to po pierwsze tzw. przeciętny 

Polak, który czyta rocznie średnio jedną książkę o objętości około 300 stron, 

tego prawa nie zna. Po drugie zaś samo działanie Organizatora nieco się 

komplikuje, gdyż obszerne i tym samym skomplikowane prawo może być 

interpretowane na wiele sposobów, co objawia się chaosem organizacyjnym 

panującym u Organizatora. 

Również korupcja w systemie C jest zjawiskiem systemowym. Ze 

względu na hamowanie Podaży, w systemie C ograniczany jest dostęp do 

Rynku po stronie podażowej. Jeżeli tak jest, to aby tę blokadę pokonać, 

zdobyć licencję, koncesję lub inną kartkę, korumpuje się osoby, udzielające 

takich koncesji. Korumpuje się więc samego Organizatora, jego struktury 

wykonawcze, czyli urzędników. Korupcja w systemie C i B jest więc 

środkiem umożliwiającym uzyskanie dostępu do Rynku. Konsekwencją 

hamowania Podaży, czyli używając innego, bardziej dosadnego 

sformułowania, zakazu pracy, jest zjawisko bezrobocia. W systemie C 

bezrobocie wynika z tego, że Organizator steruje wysokością płac, 

utrzymując je na poziomie Cen wyższych niż Homeostatyczne. O tym, że 

Ceny za pracę są wyższe współcześnie w Polsce niż Homeostatyczne, 

świadczy utrzymywanie przez Organizatora pod kontrolą tzw. płacy 

minimalnej. Nie można pracownikowi zapłacić mniej, niż wynosi płaca 

minimalna. Jest to główna przyczyna braku pracy. Pracy poświęcimy jeszcze 

uwagę w dalszej części książki. 

Skalę działań hamujących na Podaż można ocenić na podstawie ilości 

zawodów, do których dostęp jest limitowany. W Polsce liczba takich 

zawodów wynosi 380 i jest to najwyższy wskaźnik spośród wszystkich 

państw Unii Europejskiej. Średnia unijna to około 140. Organizator Rynku 

Polska, jest więc mistrzem świata w hamowaniu Podaży. Na Rynku 

w systemie C działa więc mniej podmiotów niż działałoby na Rynku A. 

Taka sytuacja zawężonego Rynku powoduje więc, że dominującą formą 

działania w systemie C jest oligopol. Występują oczywiście również 

monopole, ale jest ich mniej. Są też obszary Rynku działające w oparciu 

o Homeostazę, ale te ograniczają się tylko do takich dziedzin, których 

Organizator po prostu jeszcze nie dostrzegł, bo są nowością. Taką 

homeostatyczną dziedziną są chyba tzw. innowacje. Choć i tu, ze względu 
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na ich dotowanie o Homeostazie chyba mowy być nie może. Oligopol 

przyjmuje kilka charakterystycznych form: kartelu, syndykatu, trustu, czy 

najpopularniejszej - koncernu. Oligopol, to oczywiście oligarchia, czyli 

mniejsza lub większa grupa bajecznie bogatych prezesów - właścicieli, 

działających na rynkach, do których dostęp jest limitowany. Najgorsze 

w tym wszystkim jest to, że takich bogatych oligarchów stawia się często 

młodzieży, jako wzór biznesmena, menadżera. Wychodzi się przy tym 

z założenia, że jak im się udało odnieść sukces, to muszą być świetnymi 

biznesmenami. Nie dostrzega się faktu, że działają oni na pozamykanych 

rynkach, z niewielką lub bez żadnej konkurencji. Działają bez konkurencji, 

bo załatwili sobie dostęp do rynku, przywilej. To oligarchowie zresztą 

najczęściej oddziałują silnie na Organizatora, aby zamykał Rynki. Aby 

utrudnił, a najlepiej uniemożliwił do nich dostęp dla jakiegoś potencjalnego 

konkurenta. A wszystkiemu winne działania hamujące na Podaż. 

Oligarchowie – prezesi, to tymczasem zwykli cwaniaczkowie, których 

zdolności managerskie ograniczają się do załatwiania sobie odpowiednich 

przywilejów. Nie zasługują oni na żaden szacunek. Na pogardę natomiast 

zasługuje Organizator, który w podskokach podpisuje oligarchom wszystkie 

papierki, które mu oni podsuną. To nie oligarchowie ponoszą 

odpowiedzialność za oligarchizację Rynku, a Organizator. 

Ciekawa byłaby analiza systemowa zjawiska oligarchii. Homeostazą 

oligarchii jest: zamknąć dostęp do Rynku dla innych. Bo bezpieczeństwo 

tego wymaga, albo zdrowie, stabilność rynku, czy tym podobne rzeczy. 

Zamknąć dla innych i koniec. Taka jest ich Homeostaza. Najzabawniejsze 

i tragiczne zarazem jest to, że każdy uczestnik Rynku marzy o tym, aby być 

oligarchą. Homeostazą każdej firmy jest oczywiście dbałość o produkt, ale 

również wyeliminowanie konkurencji. Wszystko jest w porządku, gdy 

warunki rywalizacji konkurencyjnej są równe dla wszystkich. Nie są one na 

pewno równe, gdy na Rynek wkracza Organizator i hamuje Podaż za 

pomocą narzędzi prawnych. Absurdalność działań Organizatora w kierunku 

hamowania Podaży można by wykazać, porównując sytuację zamkniętych 

Rynków do zawodów sportowych, na przykład lekkoatletycznego biegu na 

100 m, z którego za pomocą prawa, regulaminu, czy innego narzędzia, 

Organizator wyeliminowałby wszystkich czarnoskórych biegaczy. Takie 

zawody byłyby właśnie farsą. Takie zawody sportowe, mogą wzbudzać 

śmiech, ale ludzka bieda, wywołana sterowaniem już śmieszna nie jest. 

Warto w tym miejscu przypomnieć tezę stawianą już w tej książce, że 

uprzywilejowanie jednych, to automatyczna dyskryminacja całej reszty. 

I odwrotnie, dyskryminacja jednych, to automatyczne uprzywilejowanie 
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innych. Jeżeli uprzywilejowujemy lub dyskryminujemy, to musimy 

wyznaczyć linię demarkacyjną tej dyskryminacji – uprzywilejowania. Linią 

demarkacyjną jest zawsze różnica. Ta różnica, wzdłuż której przebiega 

granica między dyskryminowanymi a uprzywilejowanymi, to kwestia 

drugorzędna, to środek. Sednem sprawy jest cel działań Organizatora. Jest 

nim tylko i wyłącznie dyskryminacja – uprzywilejowanie. Paradoks działań 

Organizatora w systemie C polega na tym, że dyskryminuje – 

uprzywilejowuje on z jednych względów i jednocześnie zabrania 

dyskryminacji – uprzywilejowania z innych. Obydwa te przypadki są 

w sensie systemowym tym samym zjawiskiem. Zjawiskiem 

uprzywilejowania – dyskryminacji. Uprzywilejowanymi grupami 

zawodowymi w Polsce są: górnicy, policjanci, sędziowie, żołnierze, 

prokuratorzy, kolejarze i rolnicy oraz nieznacznie lekarze, pielęgniarki 

i nauczyciele. 

Godne uwagi jest w kontekście analizy systemowej to, że na przestrzeni 

sterowania Rynkiem w Polsce w kierunku systemu C, czyli w ciągu 

ostatnich 25 lat, tylko te uprzywilejowane grupy zawodowe podejmowały 

różnego rodzaju protesty, zwane strajkami, których celem było wywarcie 

nacisku na Organizatora. Przywileje zostały więc wywalczone za pomocą 

oddziaływania przymusowego ze strony tych grup na Organizatora. Nacisk 

na Organizatora był z ich strony w pełni zgodny z ich Homeostazą. Ich 

Homeostazą, jako sprzedawców pracy, czyli Podaży było, jest i będzie 

zawsze to, aby jak najdrożej sprzedać własną pracę. 

Znów, tak jak w systemie B - największym grzechem systemu C jest 

likwidacja mechanizmu konkurencyjnego, w który wyposażony jest Rynek 

homeostatyczny.  

Po pewnym czasie sterowania w systemie C, nawet Podaż, której 

Homeostazę realizuje Organizator, zaczyna mieć tego sposobu sterowania 

dość. Taką najbardziej reprezentatywną dla Podaży, bardzo zintegrowaną 

grupę stanowią związki zawodowe. To one głównie protestują, mimo tego, 

że Ceny Organizacyjne są w systemie C wyższe niż Homeostatyczne.  

Rozpatrzmy zjawiska występujące na granicach systemu C. Wpływ 

sterowniczy Organizatora nie jest bowiem nieograniczony. Sięga tylko 

granic systemu. Granice te najczęściej pokrywają się z granicami państw. 

Organizator systemu Rynek, o ile nie jest mocarstwem, może tylko 

organizować swój Rynek. Tak więc, Organizator systemu C może podnieść 

Cenę tylko w granicach swoich wpływów. Jeżeli tak, to będzie musiał tej 

granicy pilnie strzec. Oczywiście w sensie ekonomicznym. Przy 
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podniesionych Cenach w „jego” systemie istnieje duże 

prawdopodobieństwo, że w „nie jego” systemie, te same dobra ekonomiczne 

będą tańsze. W takiej sytuacji z funkcji przedsiębiorczej człowieka i z prawa 

podaży i popytu wynika, że natychmiast, ogromna liczba firm importujących 

sprowadzi te tańsze dobra na teren oddziaływań Organizatora. Na granicy 

swojego wpływu musi on więc ustawić posterunki i pobierać cło, stanowiące 

narzędzie hamujące sprowadzanie dóbr spoza systemu, który on kontroluje. 

W systemie C cło jest zawsze przywozowe, to znaczy płaci się je za 

możliwość przywozu towaru. Nie musimy już chyba dodawać, że gdzie jest 

cło, tam są wspomniani już w tym rozdziale, przemytnicy i korupcja. Układ, 

co przypominam po raz kolejny wobec oddziaływań z użyciem norm 

przymusowych działa bowiem po wypadkowej Homeostazy i Organizacji. 

Istnieje jeszcze jeden aspekt związany z granicami systemu. Może się 

zdarzyć tak, że system, na który wpływa Organizator nie jest 

samowystarczalny, może wytworzyć więcej, niż potrzebuje. Musi więc 

eksportować. We wprowadzonym przez Organizatora systemie C 

i w wyniku tego, automatycznym kryzysie nadmiaru jest to konieczność. 

Przypomnijmy, że w sensie cybernetycznym nie ma systemu 

samowystarczalnego. Można samowystarczalność jedynie maksymalizować 

ale nie można jej zapewnić. Jeżeli tak, to Organizator musi sprzedawać poza 

granicami swoich wpływów. Ponieważ sam działa w kierunku podniesienia 

Cen, to prawdopodobnie będzie musiał sprzedać to, co wytworzono pod jego 

wpływem, po Cenie Homeostatycznej, na którą nie ma żadnego wpływu. 

Ten fakt nieco komplikuje działania Organizatora. Musi sprzedać taniej to, 

co wytworzył drożej. Jest to możliwe i przykład rozwiązania takiego 

problemu pokażemy na przykładzie rynku cukru. Otóż cena cukru na 

rynkach światowych jest znacznie niższa niż w Polsce. Różnice sięgają 

100 %. Jeżeli na przykład Cena cukru na Rynku światowym 

(Homeostatyczna) wynosi 3, a cena w Polsce wynosi 5, to oznacza, że 

Organizator Rynku cukru steruje nim w kierunku Ceny Organizacyjnej 

wynoszącej 4. Sprzedając bowiem cukier po 5, Organizator uzyskuje 

nadwyżkę w wysokości 1, którą przeznacza, jako dopłatę do eksportu. 

Eksport cukru finansuje więc w takim układzie konsument znajdujący się 

w kręgu oddziaływań Organizatora. Obrazowo mówiąc, biedny polski 

konsument dofinansowuje cukier eksportowany do niekoniecznie 

biedniejszych konsumentów, na przykład na Rynek amerykański. 

Komentarz ideologiczny 

Niestety nie wiadomo jakie skutki w naszej współczesnej rzeczywistości 

wywoła ten sposób sterowania Rynkiem. Ale ten sposób sterowania był już 
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niestety stosowany w historii i o jego skutkach można nieco więcej napisać. 

Gospodarka całej Europy międzywojennej była tak wysterowana. Na 

przykład firma Fiat, wytwarzająca samochody w międzywojennej Polsce, 

załatwiła sobie kontrakt z polskim rządem, który gwarantował jej monopol 

na produkcję samochodów. Zdołała ona uzyskać zapewnienie od polskiego 

rządu, że żadna inna firma wytwarzająca samochody nie wejdzie na polski 

Rynek. Są historycy, którzy twierdzą, że wybuch II Wojny Światowej miał 

bardzo poważne podłoże ekonomiczne.  

Najbardziej znanym ekonomistą w tym modelu sterowania jest John 

Maynard Keynes, a spośród Polaków – Michał Kalecki. Ten system ma 

wielu wykonawców, gdyż jest powszechnie stosowany przez wszystkie 

współczesne państwa. Gdzie zaprowadzi on współczesny świat, tego do 

końca nie wiemy, lecz trzeba przyznać, że jedna z wypowiedzi Keynesa 

może budzić trwogę. Mianowicie na sugestię, że w dłuższej perspektywie 

ten system się nie sprawdzi, odpowiedział on, że w dłuższej perspektywie 

wszyscy będziemy martwi. 

Ponadto należy pamiętać, że kryzys z końca lat siedemdziesiątych XX 

wieku nie dotyczył wyłącznie Polski, czy bloku państw komunistycznych. 

Jak pisze Hausner, w tym czasie Keynesowski model gospodarczy 

ostatecznie upadł, załamał się [Hausner 2006]. Na fali tego upadku, 

w dwóch wielkich gospodarkach światowych, czyli w Wielkiej Brytanii 

i w USA funkcję Organizatora Rynku przejęli ludzie, którzy doprowadzili do 

wycofania się Organizatora z systemu Rynek (Reagan i Thatcher). Ale 

należy zauważyć, że to wycofanie się Organizatora pociągnęło za sobą 

zamknięcie nierentownych firm, Wielka Brytania była pogrążona w fali 

strajków, a ulice miast brytyjskich były nieoświetlone i pełne 

niewywiezionych śmieci. Organizatorowi Rynku brytyjskiego po prostu 

skończyły się pieniądze, znalazł się on w położeniu krytycznym, które to 

zjawisko zostanie wyjaśnione w jednym z następnych rozdziałów. Druga co 

do wielkości w tamtym okresie gospodarka światowa, czyli Japonia – tkwi 

właściwie w tym krytycznym położeniu do dzisiaj.  

Najbardziej trafną nazwą ideologiczną dla opisanego powyżej stanu 

Rynku jest nazwa socjalizm. To dla dobra wspólnoty producentów działa 

Organizator. Realizuje on Homeostazę producentów, czyli wszystkich 

uczestników Rynku. Oczywiście, przy okazji realizuje też własną 

Homeostazę. Zwolennicy takiego stanu, w którym można mówić 

o sterowaniu Rynkiem przez Organizatora w stronę wysokich Cen nazywają 

siebie jednak inaczej, nazywają się różnie: socjaldemokratami, czy 
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ordoliberałami, a nawet chrześcijańskimi demokratami. Nazwy te nie są 

istotne, a często są mylące. Zwyczajnym nieporozumieniem jest na przykład 

powszechne określanie współczesnej wersji systemu C neoliberalizmem. 

Ani system C nie jest „neo”, ani nie jest żadnym „liberalizmem”. 

Abstrahując od nazw, w systemie C, podobnie jak w B, wspólnota liczy się 

bardziej niż jednostka. Dla dobra wspólnoty, jednostka powinna się bowiem 

poświęcić, być solidarna. Przy tym oczywiście solidarność w systemie C nie 

jest dobrowolna, jak normalna solidarność, a jest realizowana przymusem. 

W wypadku systemu C, Organizatorowi prawdopodobnie chodzi o to, aby 

zapewnić stabilność działania firm, aby je zabezpieczyć przed bankructwem, 

przed koniecznością zwolnienia pracowników. Prowadzi to jednak 

nieuchronnie do wyłączenia mechanizmu konkurencyjnego, w który 

wyposażony jest Rynek Homeostatyczny. Strona Podażowa Rynku nie musi 

się już w takim systemie starać tak mocno o względy konsumentów. 

Zarządzanie firmami w systemie C jest ułatwione. Firmy nie muszą już 

codziennie wszystkiego zaczynać od nowa i codziennie starać się o względy 

konsumentów. 

Na rys. 32 przedstawiono porównanie efektywności systemów 

sterowania B i C na przykładzie Polski. 

 
Rys. 32. Porównanie wybranych wskaźników statystycznych w Polsce w roku 1990 

(system B) i w roku 2012 (system C) [forsal.pl] 

 



  
 

6. STEROWANIE CZYNNIKAMI PRODUKCJI 

System Rynek stanowią wszystkie akty wymiany dóbr ekonomicznych, 

czyli rzadkich, dokonywane na całej Ziemi. Obrazem wszystkich aktów 

wymiany jest zaprezentowany na rys. 13 łańcuch konsumencki (str. 46). Jest 

on układem, którego funkcją jest współpraca ludzi w celu zaspokojenia ich 

własnych potrzeb, czy realizacja ich własnych marzeń. Ta funkcja jest 

realizowana w procesie produkcji, którego istotą jest przekształcanie 

zasobów pochodzących z Ziemi, przy udziale pracy człowieka 

i wytworzonych przez niego narzędzi w dobra, których pragną i potrzebują 

inni ludzie. W ekonomii uważa się, że proces produkcji odbywa się zawsze 

przy współudziale trzech kategorii czynników. W terminologii 

ekonomicznej nazywają się one: ziemia, kapitał i praca. W naukach 

o zarządzaniu, które posługują się inną konwencją terminologiczną, 

odpowiednikiem „ziemi” są przedmioty pracy, odpowiednikiem „kapitału” 

są środki pracy, a odpowiednikiem „pracy” jest tzw. czynnik ludzki. Jak 

widać, są to pojęcia tożsame.  

Na rynku wymieniane mogą być więc zarówno: ziemia”, jak też 

„kapitał” i „praca”. Stanowią one również dobra ekonomiczne, gdyż cechują 

się rzadkością i tym samym podlegają prawu podaży i popytu, które z kolei 

jest zasadą działania systemu Rynek. Aby niniejszą analizę można było 

uznać za kompletną, należy przyjrzeć się procesom sterowniczym 

w obszarze wszystkich trzech czynników produkcji. W poprzednich 

rozdziałach omówiliśmy problematykę sterowania Rynkiem w zbiorze dóbr 

ekonomicznych, bez ich szczegółowej kategoryzacji. Wiemy, że 

o sterowaniu układem można mówić, gdy występują w nim wyłącznie 

oddziaływania wewnętrzne, generowane w systemie, zwane Homeostazą 

oraz gdy występują oddziaływania zewnętrzne, generowane poza systemem, 

w jego otoczeniu, zwane Organizacją. Wiemy, że układ jest sterowany 

zewnętrznie, czyli podlega działaniu Organizacji wtedy i tylko wtedy, gdy 

układ sterujący, zwany Organizatorem doprowadzi do zmiany relacji 

w systemie. Warto przyjrzeć się sterowaniu rynkiem we wszystkich 

obszarach procesu produkcji, któremu to problemowi poświęcimy następne 

rozdziały. Rozpocznijmy od problematyki związanej ze sterowaniem 

Rynkiem specyficznego dobra ekonomicznego nazywanego środkiem 

wymiany, albo potocznie pieniądzem. 
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6.1. Sterowanie rynkiem pieniężnym 

Na początek zaznaczmy, że nie jest naszym celem wyjaśnienie czym 

jest pieniądz, skąd się wziął i jak przebiegał proces kształtowania się Rynku 

pieniądza. Jest on z całą pewnością jednym z największych wynalazków 

człowieka. Dzięki niemu możemy się bowiem wymieniać bezpośrednio 

dobrami, które zaspokajają również bezpośrednio nasze potrzeby. Jego 

pojawienie się znacznie usprawniło funkcjonowanie Rynku, do tego stopnia, 

że można nawet stwierdzić, że pieniądz jest kamieniem węgielnym systemu 

Rynek. Na ten temat istnieją napisane prace, liczące sobie setki stron 

[Huerta de Soto 2009, Mises 2007]. Pieniądzem nazywamy dobro 

ekonomiczne, które pośredniczy w akcie wymiany. Nie jest ono dobrem, 

które zaspokaja bezpośrednio ludzkie potrzeby, a jest jedynie środkiem, za 

pomocą którego człowiek może nabyć inne dobra, które już bezpośrednio 

służą mu do zaspokojenia jego potrzeb. Pieniądz nie bierze jednak udziału 

we wszystkich aktach wymiany. Możliwe są bowiem akty wymiany, 

w których strony wymieniają dobra, które służą im do bezpośredniego 

zaspokojenia ich potrzeb. Taką wymianę w ekonomii określa się terminem 

wymiany barterowej. Z historii wiadomo, że były takie okresy, w których 

udział barterowych aktów wymiany był znaczny. W warunkach 

współczesnych, transakcji barterowych jest jednak niewiele, dlatego ich 

wpływ na funkcjonowanie systemu Rynek można pominąć.  

Cechą pieniądza, którą podkreśla się w ekonomii jest jego wysoka 

płynność. Zawsze można się go pozbyć i każdy uczestnik systemu Rynek go 

przyjmie. Po prostu każdy chce go mieć w możliwie największej obfitości. 

Jest on więc dobrem ekonomicznym o najwyższej płynności spośród 

wszystkich dóbr ekonomicznych. Ta wysoka płynność wynika z jego 

wysokiej rzadkości. Pieniądz jest więc dobrem o najwyższej rzadkości 

wśród wszystkich dóbr ekonomicznych. Taka jest jego definicja systemowa. 

Z tej definicji wynika to, że pieniądzem może być każde dobro 

ekonomiczne. W historii znane są przypadki, kiedy pieniądzem były takie 

dobra ekonomiczne jak metale szlachetne, czyli bardzo rzadkie pierwiastki 

chemiczne. Ale znane są też przypadki, gdy pieniądzem była pralka, 

samochód, czy lodówka. Zawsze można było je wymienić na każde inne 

dobro. Były to dobra bardzo rzadkie, których każdy pożądał, i stąd miały one 

wartość wymienną. Z historii wiemy również, że nie wystarczy nazwać 

jakiegoś dobra pieniądzem, aby się on nim automatycznie stał. Jest wiele 

świadectw historycznych, które to twierdzenie weryfikują pozytywnie. Na 

przykład wszyscy na świecie darzą szacunkiem i wręcz podziwiają 
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Niemców, za ich zdolności organizacyjne. Jest to na pewno najlepiej 

uporządkowane państwo w Europie od lat, jeśli nie od wieków. Dziś jest 

niekwestionowanym liderem Europy. Patrząc z perspektywy nauk 

o zarządzaniu, państwo to ma wyraźnie określone cele długoterminowe 

i przemyślaną strategię działania, które to cele, za pomocą tej strategii 

realizuje konsekwentnie od kilkuset lat. Niemcy bowiem to państwo, które 

może zmienia strategię, lecz rzadko zmienia cele. Systemowo, Niemcy są po 

prostu przykładem państwa o silnej Organizacji. W tych właśnie Niemczech 

dochodziło jednak do bardzo poważnych zawirowań w czasie realizacji tych 

celów, wynikających z przyjętej strategii. Na przykład w literaturze 

ekonomicznej znajdujemy takie informacje, że w czasie poważnych, jeśli nie 

najbardziej poważnych w historii Niemiec zmian systemowych, 

w tzw. Republice Weimarskiej, miały miejsce bardzo ciekawe zjawiska 

z punktu widzenia nauk systemowych. Wyobraźmy sobie, że żona jednego 

z pracowników kopalni, przyszła do kopalni po płacę męża. Zarabiał on tak 

dużo, że przyszła ona po płacę męża z taczką. Pobrała wypłatę, załadowała 

więc pieniądze na taczkę i natychmiast wyruszyła do najbliższego sklepu na 

zakupy. Taczka, to jednak coś więcej niż portfel, więc zastawiła taczkę 

z pieniędzmi pod sklepem, by zobaczyć, co za tę wielką płacę męża może 

kupić. Niech Czytelnik wyobrazi sobie ogromne zdumienie żony tego 

górnika, gdy po takim rozejrzeniu się po sklepie, wyszła ona na zewnątrz 

i ujrzała, że pieniądze wprawdzie leżą wysypane na chodniku, ale taczka 

została ukradziona. Taczka bowiem miała większą wartość, niż załadowane 

na nią pieniądze. Wtedy po prostu taczka była w sensie systemowym 

pieniądzem. Charakteryzowała się ona większą płynnością i rzadkością niż 

zadrukowany papier. Może się to dzisiaj wydawać dla niektórych szokujące, 

ale naród niemiecki w tych czasach głodował. Do tego dopuszczał się 

powszechnie kradzieży. Dzisiaj, to Polacy uchodzą w Niemczech za 

pierwszorzędnych złodziei, co wyraża się w niemieckim powiedzeniu, żeby 

Niemiec jechał do Polski, gdyż jego skradziony samochód już tam jest. 

Przeciętny Niemiec nie pamięta jednak już tych czasów. Ale pamiętajmy 

chociaż my dzisiaj, że to głodujące wtedy państwo jest dzisiaj liderem 

Europy. Jeżeli tak, to takim samym liderem może stać się każde państwo 

w Europie. Polacy wprawdzie charakteryzują się słabiutką Organizacją, 

(delikatnie mówiąc, czasami trudno wskazać cele, które realizuje nasz 

Organizator, nie mówiąc już o doszukiwaniu się w sposobie ich realizacji 

jakiejś strategii), ale Homeostaza jednostek jest w naszym wypadku bardzo 

silna, na pewno silniejsza, niż u Niemców. Świadczy o tym wiele faktów. 
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Aby się o tym przekonać nie trzeba daleko szukać potwierdzenia tej tezy. 

Wystarczy wyjść na ulicę. Dzisiaj praktycznie każdy Polak i każdy Niemiec 

ma np. samochód. Prawo o ruchu drogowym jest w obydwu państwach 

praktycznie identyczne. Szacunek do tego prawa (Organizacji), jest jednak 

w Niemczech z całą pewnością wielokrotnie większy niż w Polsce. 

Przypomnijmy, że każdy układ samodzielny pod wpływem Organizatora 

działa po wypadkowej oddziaływań własnej Homeostazy i zewnętrznej 

Organizacji. Tak więc takie powszechne w Polsce zjawiska, jak nagminne 

przekraczanie dozwolonej prędkości, czy wykonywanie manewru skrętu 

w prawo mimo wygaszonej zielonej strzałki, świadczą o tym, że układ 

samodzielny: przeciętny Polak, charakteryzuje się większą rozbieżnością 

Homeostazy i Organizacji niż układ: przeciętny Niemiec. Tak więc 

w Polsce, wypadkowa oddziaływań Homeostazy i Organizacji jest bardziej 

rozbieżna z celem, niż w Niemczech. Wydaje się jednak, że pod względem 

tej rozbieżności wektorów Homeostazy i Organizacji nie jesteśmy liderami 

w Europie. Chyba nie dorównujemy pod tym względem narodom całego jej 

południa, począwszy od Greków, poprzez wszystkie kraje bałkańskie, na 

Włochach, Hiszpanach i Portugalczykach kończąc. Do tej grupy należy 

dołączyć jeszcze Węgry, z którymi nieprzypadkowo nie mieliśmy w historii 

żadnego konfliktu. Mało tego, królów polskich i węgierskich łączyły zawsze 

silne więzy krwi. Nie jest więc przypadkiem powiedzenie, że Polak 

i Węgier, to dwa bratanki. Przy tym, należy zauważyć, że o ile z wszystkimi 

narodami południa Europy łączy nas pewna wspólność językowa i w jej 

konsekwencji stosunkowo łatwy jest proces komunikowania się, to 

w przypadku Węgier nie można mówić o żadnej takiej wspólności. Język 

polski jest wprawdzie trudny, ze względu na liczby, koniugacje i deklinacje, 

ale jego nauczenie się dla jakiegokolwiek mieszkańca Europy, to bajka 

w porównaniu z językiem węgierskim. Zauważmy, że przeciętny Polak czuje 

się w tych krajach znakomicie, żeby nie powiedzieć, że jak u siebie. Nie 

przypadkiem Polacy wybierają te kraje na miejsca swojego wypoczynku. 

Wypoczynek wśród „swoich”, daje bowiem najlepsze efekty. O czymś też 

świadczy fakt, że to o wspomnianych powyżej narodach mówimy, używając 

wymownego określenia: „gorąca krew”. Najbardziej zabawnym przykładem 

dużej rozbieżności Homeostazy i Organizacji o jakim słyszałem, były 

wydarzenia, związane z tzw. kryzysem cypryjskim w 2013 roku. Otóż gdy 

do jednej z miejscowości turystycznych na Cyprze przyjechali urzędnicy 

tamtejszego aparatu skarbowego na kontrolę w celu likwidacji „szarej 

strefy”, mieszkańcy tej miejscowości wygnali z niej tych kontrolerów za 

pomocą własnych pięści i kijów. Podobne przypadki miały miejsce we 
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Włoszech. Wróćmy jednak z pola historii do nauk systemowych 

i problematyki pieniądza.  

W warunkach współczesnych rolę pieniądza stanowi drukowany papier, 

na którym oświadcza się, że ma on wartość wymienną oraz impuls 

elektroniczny, który jest również formą takiego oświadczenia. Dodajmy, że 

oświadczenie o jego wartości wymiennej sygnowane jest przez prezesa 

Banku Centralnego, czyli Organizatora Rynku pieniądza. Jest to przesłanką 

wniosku, że w obszarze pieniądza mamy do czynienia z Organizacją, a nie 

z Homeostazą. Należy dodać też, że chyba nie ma niczego prostszego, niż 

zadrukowanie papieru oświadczeniem. Tak więc pieniądz papierowy, będący 

z natury dobrem ekonomicznym jest jednocześnie dobrem, którego 

produkcja jest bardzo prosta. Wymaga tylko uruchomienia maszyn 

drukarskich, odpowiedniego papieru i odrobiny tuszu. Dzięki tym jego 

cechom, dobro ekonomiczne pośredniczące w prawie każdym akcie 

wymiany może stosunkowo łatwo podlegać oddziaływaniom sterowniczym 

Organizatora. Organizator może łatwo stymulować i hamować Podażą 

pieniądza i tym samym sterować wszystkimi aktami wymiany dokonującymi 

się w systemie Rynek. Dlatego sterowanie Rynkiem pieniądza jest często 

stosowanym sposobem oddziaływania Organizatora na Rynek. Jest po prostu 

narzędziem oddziaływania Organizatora takim samym jak narzędzia prawne. 

Wprowadzimy teraz kilka terminów z terenu ekonomii, określających 

stan Rynku pieniądza i zjawiska na nim występujące oraz podamy ich 

definicje cybernetyczne. Na początek przypomnijmy dotychczasowe 

ustalenia, że pieniądz jest dobrem ekonomicznym, ma swoją wartość, która 

wynika z jego rzadkości. Ponieważ forma pieniądza, który współcześnie 

obowiązuje (czyli zwykły zadrukowany papier) nie jest z całą pewnością 

czymś, co nosi znamiona dobra o najwyższej rzadkości i jednocześnie 

wiemy, że pieniądz taki ma wartość wymienną, czego doświadczamy na co 

dzień, stąd bardzo trafną nazwą takiej formy pieniądza jest nazwa „pieniądz 

fiducjarny”. Jest on „fiducjarny”, gdyż właśnie jest nim zwykły papier, który 

wprawdzie ma jakąś wartość sam w sobie, ale jest to z całą pewnością 

wartość niższa, niż ta, która jest wskazana za pomocą farby drukarskiej na 

tym papierze. Określenie „fiducjarny” dla współczesnej formy pieniądza jest 

trafne, gdyż będzie on pieniądzem, póki uczestnicy systemu Rynek będą 

mieli „wiarę”, że ma on jakąkolwiek wartość.  

Na Rynku pieniądza, podobnie jak na rynkach innych dóbr 

ekonomicznych występuje szereg zjawisk, określanych specyficznymi 

terminami. Rozpatrzymy dwa z nich, a mianowicie zjawiska inflacji 
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i deflacji. Inflacją w terminologii ekonomicznej nazywamy zjawisko, proces 

wzrostu „ogólnego poziomu cen”, a deflacją – zjawisko „spadku ogólnego 

poziomu cen”. Ekonomiści dokonują pomiaru tego wzrostu czy spadku, 

badając ceny wybranych dóbr na Rynku. W książkach o tematyce 

ekonomicznej wskazuje się na różnorodne przyczyny inflacji i deflacji. 

Wśród przyczyn inflacji wymieniany jest na przykład wzrost Cen na ropę 

naftową. Jest ona używana powszechnie w całym łańcuchu konsumenckim, 

więc wzrost jej Ceny będzie oznaczał „ogólny wzrost cen”, czyli 

definiowaną w ten sposób inflację. Jednak wzrost Cen ropy naftowej jest 

związany ze zmianą jej Podaży, albo Popytu na nią. Inflację należałoby więc 

raczej definiować jako spadek wartości pieniądza. Ponieważ jednak dalsza 

analiza wymagałaby zdefiniowania terminu „wartość pieniądza”, co 

skomplikowałoby nasze analizy, ten problem analityczny rozwiążemy 

inaczej. Ponieważ treść tego rozdziału dotyczy sterowania tylko fragmentem 

Rynku, zwanym Rynkiem pieniężnym, wprowadzimy po prostu pewne 

założenia. Założenia te, jak każde założenia spowodują, że dokonamy 

wyłączenia jakiejś części Rynku z całości. Ich skutkiem jest więc brak 

zupełności przeprowadzonych w konsekwencji takich założeń analiz. Jednak 

z drugiej strony, jeżeli chcemy choć trochę zbliżyć się do odpowiedzi na 

pytanie: który z trzech możliwych sposobów (A, B czy C) sterowania 

pieniądzem występuje w naszych współczesnych warunkach i jakie rodzi 

skutki oraz na kolejne pytanie: jak wyglądają Rynki pieniężne i jakie są 

skutki sterowania w pozostałych dwu kierunkach, to założenia te wydają się 

konieczne.  

Pierwszym założeniem jest to, że każdy akt wymiany, dokonywany jest 

za pomocą pieniądza. Drugie założenie jest takie, że przyczyna inflacji 

i deflacji tkwi tylko w Rynku pieniężnym. Pierwsze założenie usuwa z pola 

naszych analiz transakcje barterowe, których znaczenie w realiach 

współczesnego Rynku jest znikome. Drugie jednak wymaga pewnego 

komentarza. Otóż wynika ono z jednej strony z prawa podaży i popytu, lecz 

z drugiej strony jest obrazem tego, że dokonujemy wyrwania z łańcucha 

konsumenckiego jedynie jego fragmentu – Rynku pieniężnego i analizujemy 

tylko ten fragment. 

Musimy jeszcze wprowadzić kilka nowych pojęć i je zdefiniować. 

Podzielmy pieniądz na dwie grupy. Ponieważ ludzie mogą „przechowywać” 

pieniądze, to znaczy są zdolni do usunięcia ich z tzw. „obiegu”, czyli 

z systemu Rynek, musimy pieniądz podzielić na: 

 pieniądz czynny, 

 pieniądz bierny. 
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Pieniądzem czynnym nazywać będziemy tę część pieniędzy, które 

znajdują się cały czas na Rynku. Pieniądzem biernym natomiast pozostałą 

ich część, czyli te, które są cały czas poza Rynkiem. Należy w tym miejscu 

doprecyzować termin „cały czas”. W Polsce na przykład obowiązują 

miesięczne okresy rozliczeniowe. Zapłata za pracę ma miejsce raz 

w miesiącu, z taką częstotliwością rozliczamy się też z Organizatorem. Tak 

więc termin „cały czas” w Polsce, będzie oznaczał miesiąc. Pieniądzem 

biernym będą wszelkie pieniądze, które są gdziekolwiek przechowywane 

zarówno przez ludzi jak i różne instytucje, przez okres powyżej miesiąca. 

Nie należy jednak utożsamiać pieniądza biernego z oszczędnościami. Na 

przykład, jeżeli człowiekowi zostaje z jego miesięcznych dochodów jakaś 

część, powiedzmy, że 100 zł, to ma on dwie możliwości: 

 po pierwsze może zbierać te nadwyżki „na kupkę”, czy „do skarpety” 

i przechowywać je w domu, 

 po drugie, może przekazać tę nadwyżkę dowolnej instytucji, która 

zajmuje się obsługą Rynku pieniądza. 

 

W pierwszym przypadku mamy do czynienia z pieniądzem biernym, 

a w drugim przypadku znów pojawiają się dwie możliwości: 

 instytucja Rynku pieniądza może ten pieniądz przechowywać jako 

rezerwę w swoim sejfie, 

 instytucja ta może te pieniądze wprowadzić do „obiegu”, czyli do 

systemu Rynek, udzielając np. kredytu. 

 

W pierwszym przypadku będzie to pieniądz bierny, a w drugim czynny. 

Ilość pieniądza biernego jest niestety zmienna w czasie, zależy głównie od 

tego, czy ludzie, posiadający nadwyżki czują się bezpieczni, gdyż z reguły 

w warunkach jakiegoś zagrożenia trzymają pieniądze w domach, a nie 

w bankach. Ponadto banki nie mogą trzymać tych pieniędzy w swoich 

sejfach, gdyż przyjmując nadwyżki od oszczędzających, zobowiązują się do 

wypłaty im wynagrodzenia. Już dawno przestały bowiem być magazynami 

pieniędzy i nie pobierają już opłat za ich przechowywanie. Na przykład 

w Polsce tzw. rezerwy bankowe, czyli ilość pieniądza biernego w bankach 

wynosi około 5 %. Podział pieniądza na czynny i bierny jest podziałem 

zupełnym.  

Istnieją w literaturze ekonomicznej różnorodne wyjaśnienia, czym jest 

Podaż pieniądza, a czym Popyt na pieniądz. My posłużymy się bardzo 
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prostymi ich definicjami i być może nie wszyscy ekonomiści zgodziliby się 

z nimi, lecz chcąc wyjaśnić w prosty sposób czym jest inflacja i deflacja, po 

prostu zdefiniować jakoś te pojęcia musimy i po podaniu definicji będziemy 

się ich trzymać cały czas w dalszym toku analiz.  

Podaż pieniądza zdefiniujemy jako ilość pieniądza w obiegu, czyli 

w naszej terminologii jako ilość pieniądza czynnego. Popyt na pieniądz 

zdefiniujemy jako ilość pieniądza poza obiegiem, czyli w naszej 

terminologii jako ilość pieniądza biernego. Przy czym należy odróżniać 

pojęcia Podaż pieniądza i Popyt na pieniądz od pojęć Podaż i Popyt, 

rozumianych jako strony aktu wymiany, podsystemy systemu Rynek lub 

uczestnicy systemu Rynek. 

Inflacją nazywać będziemy każdą zmianę stanu systemu Rynek, 

w wyniku której przyrasta ilość pieniądza w obiegu, czyli w naszej 

terminologii inflacja oznacza wzrost ilości pieniądza czynnego. Deflacja 

z kolei oznaczać będzie taką zmianę stanu układu Rynek, wyniku której 

maleje ilość pieniądza w obiegu, czyli w naszej terminologii deflacja 

oznaczać będzie spadek ilości pieniądza czynnego. 

Po prezentacji definicji tych niezbędnych nam terminów, należy jeszcze 

dodać kilka słów komentarza. Wprawdzie podział pieniądza na czynny 

i bierny jest zupełny, więc inflację można byłoby zdefiniować również jako 

spadek ilości pieniądza biernego, a deflację jako wzrost jego ilości, lecz 

niestety takie definicje są nie do przyjęcia. Są one nie do przyjęcia ze 

względu na potencjalną możliwość wprowadzenia przez Organizatora do 

obiegu nie istniejących wcześniej pieniędzy, bądź też wycofania z obiegu 

tych istniejących. Organizator, w odróżnieniu od Podaży i Popytu, ma 

bowiem możliwość wywołania zmiany ilościowej pieniądza we wszystkich 

kierunkach i to zarówno czynnego, jak i biernego. Drastyczny przykład 

takiego działania Organizatora, to złodziejska wymiana pieniądza w Polsce 

w 1950 roku. Organizator przygotował ją w ścisłej tajemnicy i w ciągu 

dwóch dni jej dokonał. Ludzie, którzy mieli jakieś oszczędności, zarówno 

z kategorii pieniądza czynnego, jak też biernego, stracili je. Jednocześnie 

wprowadzono zakaz posiadania obcych walut, złota i platyny. W czasach 

współczesnych zwiększenie Podaży pieniądza jest wyłączną kompetencją 

Organizatora Rynku, czyli państwa. Należy tu dodać, że Organizatorzy 

Rynku skrupulatnie strzegą tej ich kompetencji i bardzo surowo karzą, gdy 

ktoś inny dokona zwiększenia Podaży pieniądza, czyli mówiąc językiem 

prawnym – fałszerstwa. W Chinach fałszerstwo pieniędzy bywa nawet 

karane śmiercią. Nie można więc przyjąć, że suma ilości pieniądza czynnego 

i biernego jest stała. Takie założenie stanowiłoby zbyt duże uproszczenie. 
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Z drugiej strony każdy kto wie, jak współcześnie zorganizowany jest system 

bankowy, dokładnie wie, że wspomniana suma nie jest stała. 

Po raz kolejny przypomnijmy, że układ Rynek może sterować się sam, 

czyli dzięki sprzężeniu Podaży i Popytu (Homeostaza), lecz może również 

podlegać sterowaniu z zewnątrz, przez Organizatora (Organizacja). 

W przypadku Rynku pieniądza zarówno oddziaływanie Homeostazy, jak też 

Organizacji na układ Rynek jest bardzo dobrze widoczne i stanie się dla 

Czytelnika jasny sposób działania układu samodzielnego pod wpływem 

Organizatora zaprezentowany na rys. 6 (str. 26).  

Zwróćmy uwagę, że ilość pieniądza czynnego mogą zwiększyć lub 

zmniejszyć wszystkie strony poznanego przez nas wcześniej trójkąta 

oddziaływań (rys. 17, str. 55). Strony systemu Rynek, poprzez zmniejszenie 

lub zwiększenie ilości pieniędzy przechowywanych w skarpetach i sejfach, 

a Organizator chociażby poprzez uruchomienie maszyn drukarskich 

(zwiększenie) lub na przykład gwałtowną wymianę pieniędzy, czy sprzedaż 

własnych aktywów (zmniejszenie). Tak więc z definicji inflacji i deflacji 

oraz dokonanych powyżej analiz wynika, że zarówno inflację, jak też 

i deflację mogą wywołać: 

 uczestnicy systemu Rynek, czyli Podaż i Popyt (Homeostaza), 

 Organizator (Organizacja). 

 

Inflację i deflację wywołaną przez uczestników systemu Rynek 

nazywać będziemy homeostatycznymi, a inflację i deflację wywołaną przez 

Organizatora, będziemy nazywać organizacyjnymi. 

Inflację homeostatyczną mogą wywołać strony aktu wymiany 

w systemie R, jeżeli uruchomią swoje rezerwy pieniężne, przechowywane 

w swoich sejfach. Jej poziom bardzo trudno określić, gdyż brakuje danych, 

dotyczących ilości pieniądza trzymanego przez uczestników systemu R 

w tych sejfach. Można jedynie stwierdzić, że opróżniać własny sejf można 

jedynie wtedy, gdy się go wcześniej napełni. Tak więc inflacja 

homeostatyczna może być zjawiskiem charakterystycznym dla procesu 

trwonienia majątku w gotówce, który się wcześniej zgromadziło. Nawet jeśli 

jedni ludzie trwonią pieniądz wcześniej zgromadzony, to inni w tym czasie 

go gromadzą. Instytucje, obsługujące Rynek pieniądza też utrzymują swoje 

rezerwy na względnie stałym poziomie. W warunkach współczesnych, 

przechowywanie pieniądza w domu nie należy ponadto do 

najpopularniejszych sposobów jego przechowywania. Wobec powyższego 

przyjmiemy, że inflacja homeostatyczna wynosi zero. 
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Podobnie przedstawia się sprawa z deflacją homeostatyczną, chociaż ta, 

wydaje się mieć nieco większe znaczenie, ze względu na to, że ludzie, 

a w każdym razie ich znaczna część, mają tendencję do gromadzenia 

majątku, do jego powiększania, a nie trwonienia. Jeśli więc nastąpiłyby 

w instytucjach finansowych jakieś niepokojące trendy i w związku z tym 

pieniądz trzymany na lokacie w banku przestałby być bezpieczny, to jej 

znaczenie może wzrosnąć. Z taką na przykład sytuacją możemy mieć do 

czynienia np. na Cyprze, gdzie niewypłacalność tamtejszego sektora 

bankowego zakończyła się konfiskatą części pieniędzy właścicieli lokat. Te 

wydarzenia mogą mieć konsekwencje w postaci wycofania z obiegu części 

pieniędzy przez ich właścicieli i utrzymywania ich poza nim. Takie działania 

mogą wywołać deflację homeostatyczną. Przypomnijmy jeszcze w tym 

miejscu, że Organizator może również być elementem zbioru Podaż 

lub/i Popyt, gdy sprzedaje lub kupuje. On także może mieć rezerwy 

pieniężne, a więc także może wywoływać inflację lub deflację 

homeostatyczną.  

W systemach niesterowanych (system A), w których nikt z zewnątrz 

Rynkiem pieniądza nie steruje (brak Organizatora i jego polityki pieniężnej), 

kierują Rynkiem pieniądza oddziaływania Homeostazy. Jeżeli funkcję 

pieniądza pełni drukowany papier, to jego ilość jest stała w systemie 

sterowniczym A (jest to warunek konieczny braku sterowania). Mogą więc 

wystąpić tu wyłącznie inflacja lub deflacja homeostatyczna. Banki mogą 

udzielać kredytu, czyli sprzedawać pieniądz tylko w ilości takiej, jaką 

dysponują, czyli do wysokości zgromadzonych w nich oszczędności. 

Z poziomu zgromadzonych oszczędności (Podaży) i z poziomu 

zapotrzebowania na kredyt (Popytu) wynika Cena, jaką taki kredyt uzyskuje 

(stopy procentowe). Działają tu jednak silne, naturalne mechanizmy 

sprzężenia zwrotnego ujemnego. Spadający poziom oszczędności powoduje 

wzrost Ceny kredytu i tym samym stymuluje proces oszczędzania, gdyż 

w wyniku zapotrzebowania Rynku na pieniądz, banki starają się podnieść 

oprocentowanie lokat pieniężnych. Obowiązują tu cały czas Ceny 

Homeostatyczne. 

Jednak gdy Organizator nie kupuje, ani nie sprzedaje, a organizuje, 

może wywołać inflację lub deflację organizacyjną. Inflacja organizacyjna 

może wystąpić tylko w przypadku, kiedy doprowadzi on do wzrostu Podaży 

pieniądza, a deflacja organizacyjna, gdy doprowadzi on do zmniejszenia 

Podaży pieniądza. Od kiedy Organizatorzy odkryli zalety inflacji, właściwie 

cały świat prowadzi politykę inflacyjną. Dzięki niej Organizatorzy 

dysponują po prostu kolejnym instrumentem podatkowym.  
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Tak więc w systemie B, w którym Organizator wpływa na układ 

w kierunku obniżenia Cen Homeostatycznych i utrzymuje Ceny 

Organizacyjne poniżej Cen Homeostatycznych występuje na Rynku 

pieniądza zjawisko inflacji. Najpopularniejszym sposobem utrzymywania 

inflacji przez Organizatora jest kredyt. Jego wielkością steruje on poprzez 

ustalanie Ceny kredytu, czyli tzw. stóp procentowych. Działania takie 

w Polsce prowadzi Rada Polityki Pieniężnej. Kredyt jest aktem wymiany, 

którego przedmiotem jest pieniądz. Istnieje wiele form prawnych tego aktu, 

takich jak chociażby leasing. Wszystkie one jednak polegają na tym samym, 

więc w sensie systemowym realizowana jest w tych różnych z pozoru aktach 

wymiany, ta sama funkcja. Na gruncie cybernetyki traktujemy je więc jako 

tożsame. Podaż jest najczęściej instytucją sektora finansowego, a Popytem 

jest kredytobiorca. Ceną są stopy procentowe (odsetki). Popyt zaciąga 

jednak w takiej transakcji zobowiązanie, że oprócz odsetek odda również 

nominalną kwotę kredytu. Zobowiązania w sensie systemowym mają swoje 

granice i ich ilość, jaką Popyt może przyjąć jest ograniczona. Tak więc 

z powodu ograniczonych możliwości zaciągania zobowiązań przez Popyt, 

zbiór elementów Popyt, czyli potencjalnych kredytobiorców maleje 

liczebnie w sposób naturalny w czasie. Po prostu ktoś, kto wziął już kredyt, 

ma ograniczoną tym właśnie kredytem zdolność kredytową i nie może wziąć 

następnego kredytu. Z drugiej jednak strony Popyt na kredyt wykazuje trend 

wzrostowy, gdyż nieustannie na Rynek wchodzą nowe pokolenia ludzi. 

Z trzeciej strony Podaż pieniądza jest stosunkowo łatwa. Takie są wnioski 

z analizy systemowej Rynku pieniądza. W zależności od stanu elementów 

zbioru Popyt, czyli kredytobiorców, może wystąpić na rynku kredytowym 

kilka ciekawych sytuacji. Przyjrzyjmy się im bliżej.  

W tym fragmencie analizy załóżmy, że Organizator chce utrzymać 

niską, ale inflację na stałym poziomie. W ekonomii nazywa się ten poziom 

tzw. celem inflacyjnym. Następnie załóżmy, że stałą inflację wywołuje stały 

strumień dopływającego w postaci kredytu „nowego” pieniądza czynnego. 

„Nowego”, czyli takiego, którego nie było wcześniej w obiegu i nie był on 

pieniądzem biernym.  

Jeżeli przez sumaryczną zdolność kredytową zbioru kredytobiorców 

będziemy rozumieć sumę zdolności kredytowych poszczególnych 

kredytobiorców, to aby utrzymać inflację na stałym poziomie, należy 

udzielać kredytów w takiej ilości, aby zachować na stałym poziomie 

sumaryczną zdolność kredytową zbioru kredytobiorców. Tylko taki stan 

Rynku kredytów może być podstawą do zachowania stóp procentowych na 
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niezmiennym poziomie. Tymczasem stopy procentowe w Polsce w długim 

okresie czasu (w ciągu 10 ostatnich lat) wykazują wyraźny trend spadkowy. 

Ten trend oznacza, że sumaryczna zdolność kredytowa zbioru 

kredytobiorców musi maleć. Po prostu Popyt na kredyt maleje. Organizator 

więc obniża stale Ceny kredytu, czyli właśnie stopy procentowe. Udziela 

więc kredytów nie tylko w nadmiernej ilości, gdyż jest tak zawsze 

w systemie B, a zewnętrznym objawem tego nadmiaru kredytów jest 

inflacja, lecz on ich udziela bez jakiegokolwiek opamiętania. Na przykład 

w prowadzonym przez Bank Światowy rankingu, znanym pod nazwą 

„Doing business”, w którym Polska wypada bardzo słabo na tle świata (kilka 

lat temu zajmowaliśmy w nim nawet miejsce za Białorusią), w kategorii 

„łatwości zdobycia kredytu” znajdujemy się od lat w pierwszej dziesiątce. 

Z takiego działania Organizatora wyniknąć może bardzo ciekawa sytuacja. 

Otóż jeżeli nie wyhamuje on swojej działalności kredytowej, stopy 

procentowe mogą wynieść zero. Staje więc przed nami bardzo ciekawe 

pytanie nie tylko systemowe, ale również ekonomiczne. To pytanie o to, czy 

stopy procentowe mogą być równe zero, albo mniejsze niż zero. Taki 

precedens już miał miejsce. Rządowi amerykańskiemu udało się bowiem 

niedawno sprzedać bez problemu obligacje za cenę poniżej zera. Kupujący 

te obligacje godził się więc już w momencie zakupu ze stratą. Konsekwencją 

tego sposobu sterowania jest to, że proces oszczędzania w systemie B Rynku 

pieniądza, jest tymi obniżonymi przez Organizatora stopami procentowymi 

hamowany. Ludzie przestają po prostu oszczędzać, a Rynek stymuluje się 

kredytem, w którym znaczny udział stanowią pieniądze dodrukowane. 

Bilans ekonomiczny takiego działania jest więc ujemny, krótko mówiąc 

wszyscy mają kredyty, a nikt nie ma oszczędności. Obecnie w Polsce bardzo 

dobrze widać to zjawisko w tzw. sektorze publicznym. Chyba nie ma 

w naszym kraju niezadłużonej gminy, powiatu, miasta, czy województwa. 

Ogromne długi tworzą się na poziomie centralnym. Przypomnijmy na 

koniec, że system sterowania B jest najpopularniejszym obecnie sposobem 

sterowania Rynkiem pieniądza na świecie.  

W systemie C, którego klarowny przykład trudno jest znaleźć w historii, 

a w którym Organizator utrzymuje Ceny kredytu powyżej poziomu Ceny 

Homeostatycznej, zjawiskiem towarzyszącym rynkowi pieniężnemu jest 

deflacja. Jest on lustrzany w stosunku do systemu B. Organizator w ten 

sposób stymuluje oszczędzanie i hamuje kredyt. Takie działania są przez 

Organizatora podejmowane okresowo. W języku ekonomicznym nazywają 

się one schładzaniem gospodarki. Organizator steruje również w kierunku 

deflacji, gdy chce zahamować inflację. 
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Korzystając z analizy dokonanej wcześniej, pamiętać należy jednak 

jeszcze o jednym aspekcie Rynku pieniężnego i sterowania nim obecnie 

w świecie. Znacznie komplikuje to wszelkie analizy, gdyż z tego powodu 

trudno jednoznacznie określić sposób sterowania tym Rynkiem pieniądza 

w naszych warunkach. Otóż Rynek pieniężny jest przez Organizatora 

hamowany po stronie Podażowej. Obrazem tego hamowania Podaży jest 

koncesjonowanie sektora bankowego. Koncesjonowanie tego sektora 

prowadzi do wzrostu Ceny na pieniądz. Jak wykazano wcześniej, 

jednocześnie Organizator obniża Ceny kredytu poniżej poziomu 

Homeostatycznego. Działa on więc w przeciwnych kierunkach. Działa 

sprzecznie. Działa jednocześnie na podniesienie Cen za pieniądz i na ich 

obniżenie. Trudno więc jednoznacznie określić jaka jest wypadkowa tych 

oddziaływań w stosunku do Homeostazy Rynku. Wprowadzając w tym 

miejscu pojęcie lichwy, czyli zawyżonej w stosunku do Homeostatycznej 

Ceny za pieniądz, nie można jednoznacznie określić, czy mamy obecnie 

w świecie do czynienia z lichwą, czy nie. Dodajmy, że lichwa nie jest 

możliwa tylko w systemie A, czyli na rynku niesterowanym. 

Pamiętajmy jeszcze, że nie ma systemów gospodarczych 

samowystarczalnych. Organizator Rynku może tylko sterować tą częścią 

łańcucha konsumenckiego na którą ma wpływ, czyli częścią własną tego 

łańcucha. W swoich działaniach sterowniczych musi uwzględniać to, co 

robią inni Organizatorzy innych Rynków. Wymiana międzynarodowa, 

pomiędzy różnymi systemami odbywa się bowiem w warunkach 

Homeostazy, której obrazem są zmieniające się Homeostatycznie kursy 

walutowe. Jeżeli na przykład kurs walutowy złotego rośnie stale w stosunku 

do, na przykład franka szwajcarskiego, to oznacza to, że polski Organizator 

dokonuje większego wzrostu Podaży pieniądza, czyli drukuje więcej 

pieniądza, niż Organizator szwajcarski. Kurs walutowy jest bowiem 

czynnikiem równoważącym przepływy między gospodarką polską 

i szwajcarską. Jeżeli w przepływach dóbr, występujących między 

gospodarką Polski i Szwajcarii występuje jakakolwiek nierównowaga, to 

równoważy ją właśnie kurs walutowy. Jeśli np. Polska eksportuje do 

Szwajcarii towary o zwiększającej się sumarycznej wartości, niż Szwajcaria 

do Polski, to kurs polskiej złotówki wobec franka będzie wzrastał.  

Podsumowując, należy powiedzieć, że Rynek pieniężny stanowi trudne 

do jednoznacznego określenia kłębowisko wielokierunkowych i czasem 

przeciwnych oddziaływań, których analiza jest skomplikowana 

z systemowego punktu widzenia.  
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Wróćmy jednak do problematyki związanej z Rynkiem pieniądza, 

inflacją i deflacją w różnych systemach sterowniczych. Ponieważ 

wcześniejsze analizy doprowadziły nas do konkluzji, że istnieją dwa rodzaje 

Cen, które określiliśmy jako Homeostatyczne i Organizacyjne, to należy 

stwierdzić, że inflacja i deflacja oddziałują wyłącznie na Ceny 

Homeostatyczne. Ich poziom wynika z wielu różnorodnych oddziaływań 

w znanym nam trójkącie, ale także z reakcji systemu Rynek, wynikającej ze 

wzrostu lub spadku Podaży pieniądza. Wprawdzie nikt nie zna wysokości 

Cen Homeostatycznych w systemach sterowanych, gdyż kupuje i sprzedaje 

się w nich nie po Cenach Homeostatycznych, a Organizacyjnych, ale po 

obserwacji Rynku zawsze można się zorientować, czy Ceny 

Homeostatyczne są niższe, czy wyższe od obowiązujących w systemach 

sterowanych Cen Organizacyjnych. Występowanie zjawiska inflacji 

i deflacji stanowi jednak czytelne potwierdzenie tezy, że każdy układ 

samodzielny w obliczu oddziaływania wektora Organizacji, podąża po 

wypadkowej tego oddziaływania i oddziaływania własnej Homeostazy 

(rys. 6, str. 26). Tylko w ten sposób można bowiem wytłumaczyć reakcję 

uczestników Rynku (Homeostaza) na wzrost lub spadek Podaży pieniądza, 

wywołany działaniem Organizatora (Organizacja) w postaci inflacji lub 

deflacji.  

Zbadajmy jeszcze, jaki jest wpływ zjawisk inflacji i deflacji w różnie 

sterowanych systemach gospodarczych. Z dwóch sposobów sterowania 

Rynkiem (B i C) oraz dwóch części systemu Rynek (Rynek czynników 

produkcji z wyłączeniem Rynku pieniądza i Rynek pieniężny), mamy cztery 

możliwości: 

1. Jeżeli Organizator steruje swoim Rynkiem czynników produkcji 

z wyłączeniem Rynku pieniądza, w kierunku obniżonych w stosunku do 

Homeostatycznych Cen Organizacyjnych (system B) i jednocześnie 

steruje swoim Rynkiem pieniężnym w tym samym kierunku (system B), 

to inflacja, którą wywołuje, a która oddziałuje na Ceny Homeostatyczne 

podnosząc je, powoduje oddalanie się od siebie Cen Homeostatycznych 

i Organizacyjnych. Działa ona jak gwóźdź do trumny, potęgując stan 

kryzysu (rys. 33). 

2. Jeżeli Organizator steruje swoim Rynkiem czynników produkcji 

z wyłączeniem Rynku pieniądza, w kierunku obniżonych w stosunku do 

Homeostatycznych Cen Organizacyjnych (system B) i jednocześnie 

steruje swoim Rynkiem pieniężnym w przeciwnym kierunku (system C), 

to deflacja, którą wywołuje, a która oddziałuje na Ceny Homeostatyczne 

obniżając je, powoduje zbliżanie się do siebie Cen Homeostatycznych 
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i Organizacyjnych. Działa ona jak gorzkie lekarstwo, niwelując stan 

kryzysu (rys. 34). 

 

 
Rys. 33. Działanie inflacji w systemie B: a – stan początkowy, b – stan końcowy. 

PK – przedział kryzysu 

 

3. Jeżeli Organizator steruje swoim Rynkiem czynników produkcji 

z wyłączeniem Rynku pieniądza, w kierunku podniesionych w stosunku 

do Homeostatycznych Cen Organizacyjnych (system C) i jednocześnie 

steruje swoim Rynkiem pieniężnym w przeciwnym kierunku (system B), 

to inflacja, którą wywołuje, a która oddziałuje na Ceny Homeostatyczne 

podnosząc je, powoduje zbliżanie się do siebie Cen Homeostatycznych 

i Organizacyjnych. Działa ona jak gorzkie lekarstwo, niwelując stan 

kryzysu (rys. 35). 

4. Jeżeli Organizator steruje swoim Rynkiem czynników produkcji 

z wyłączeniem Rynku pieniądza, w kierunku podniesionych w stosunku 

do Homeostatycznych Cen Organizacyjnych (system C) i jednocześnie 

steruje swoim Rynkiem pieniężnym w tym samym kierunku (system C), 

to deflacja, którą wywołuje, a która oddziałuje na Ceny Homeostatyczne 

obniżając je, powoduje oddalanie się od siebie Cen Homeostatycznych 

i Organizacyjnych. Działa ona jak gwóźdź do trumny, potęgując stan 

kryzysu (rys. 36). 

Działanie inflacji i deflacji w różnych systemach sterowniczych 

przedstawiono na rys. 33 - 36. 
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Rys. 34. Działanie deflacji w systemie B: a – stan początkowy, b – stan końcowy. 

PK – przedział kryzysu 

 

 
Rys. 35. Działanie inflacji w systemie C: a – stan początkowy, b – stan końcowy.  

PK – przedział kryzysu 
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Rys. 36. Działanie deflacji w systemie C: a – stan początkowy, b – stan końcowy.  

PK – przedział kryzysu 

 

Z tych czterech możliwości obecnie dla nas powinna być najważniejsza 

możliwość trzecia i czwarta. Nasz obecny Organizator stara się sterować 

Rynkiem czynników produkcji w stronę systemu C. Jednocześnie utrzymuje 

inflację. Działa ona w naszych warunkach zmniejszając przedział kryzysu. 

Z możliwości czwartej wynika fakt, że w systemach sterowania czynnikami 

produkcji w kierunku systemu C bardzo groźnym zjawiskiem jest deflacja. 

Gdy ona się pojawi, to przedział kryzysu będzie się powiększał i może to 

doprowadzić do upadku takiego systemu sterowniczego. Dowodem 

empirycznym tego twierdzenia jest upadek komunizmu w Polsce (system B 

na rynku czynników produkcji i system B na rynku pieniężnym), który 

wprawdzie stosunkowo długo działał w warunkach inflacji, ale gdy 

wystąpiła hiperinflacja, dość szybko zakończył życie i wycofał się ze 

sterowania Rynkiem. Zewnętrznym znakiem tego wycofania były 

tzw. ustawy Wilczka, które sankcjonowały prawnie to wycofanie się 

państwa ze sterowania Rynkiem, pozostawiając sobie kompetencje 

kierownicze w kilku tylko obszarach życia gospodarczego. 

W aspekcie sterowania Rynkiem pieniężnym, bardzo ciekawym 

systemowym przykładem, występującym we współczesnej Europie jest 

przypadek Białorusi. Jest to państwo, którego Rynek pieniężny jest 

zarządzany w sposób nieco odmienny od tego, jaki występuje w całej reszcie 

Europy. Polityka inflacyjna jest prowadzona przez wszystkie państwa 
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Europy, więc wartość pieniądza wszędzie spada, ale kursy walutowe 

pozostają względnie stałe. Oznacza to, że wszystkie kraje Europy zwiększają 

Podaż pieniądza w podobnej ilości. Wyjątkiem jest tu właśnie Białoruś, 

której waluta w ciągu ostatnich 15 lat osłabiła się w stosunku do innych 

walut europejskich 1000 krotnie. Sterowniczy Rynkiem pieniądza 

w Białorusi zdaje się wiedzieć, że w takich warunkach inflacja mu sprzyja. 

Nie powiększa ona bowiem przedziału kryzysu, a zmniejsza go. Należy 

jednak wyraźnie zaznaczyć, że utrzymywanie polityki inflacyjnej ma 

również swój drugi aspekt. Ceny na Rynku są wyrażane w jednostkach 

pieniężnych. Wysoka inflacja, a więc częste, szybkie i duże zmiany Cen, 

prowadzi do chaosu informacyjnego na Rynku. Cena jest bowiem jedyną 

informacją o jego stanie. W warunkach dynamicznych zmian Cen, stan 

przyszły Rynku nie jest możliwy do określenia, a na przewidywaniu stanu 

przyszłego opiera się cała działalność przedsiębiorcza człowieka. Duże 

wahania wartości pieniądza powodują, że życie ekonomiczne zamiera, a rolę 

pieniądza przejmują inne dobra ekonomiczne. Dobrym obrazem, 

pozwalającym zorientować się w skutkach polityki inflacyjnej 

współczesnych rządów jest fakt, że na początku XX wieku za złotą monetę 

o nominale 5 rubli można było kupić prosię i dziś osiąga ona na aukcjach 

cenę 1000 zł, co oznacza, że zachowuje ona swoją pierwotną wartość, 

podczas gdy obecne 5 rubli ma wartość 0,45 zł. 

6.2. Sterowanie rynkiem pracy 

Praca ludzka jest istotnym czynnikiem produkcji. Obecna jest bowiem 

w całym łańcuchu konsumenckim. Jest ona jednak czymś więcej. Jest czymś 

wyjątkowym. Zapewnia człowiekowi środki do życia i na Rynku jest 

wykonywana dla drugiego człowieka, aby zaspokoić jego potrzeby. Rynek 

ma więc wymiar społeczny, wręcz tworzy współpracę społeczną. 

W ekonomii znane są prawa, które tę współpracę wyjaśniają. Ekonomia jest 

bowiem fundamentem tworzenia się i rozwoju społeczeństwa. O tym mówi 

na przykład zupełnie nieznana socjologom teoria kosztów komparatywnych 

Davida Ricardo, czy opisywany w naukach o zarządzaniu efekt synergii. 

Dzięki pracy, człowiek czuje się potrzebny drugiemu człowiekowi i może 

być szczęśliwy. Z drugiej strony praca związana jest z wysiłkiem, powoduje, 

że czujemy się zmęczeni i wypaleni. Część ekonomistów uważa, że praca 

jest koniecznością, że wiąże się z nią odczucie przykrości, że musimy ją 

wykonywać z przymusu, gdyż umożliwia nam ona zdobycie środków na 

realizację naszych innych, prawdziwych pragnień i marzeń [Mises 2007]. 
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Z drugiej strony obserwujemy ludzi, którym ich praca sprawia im 

przyjemność, jest ich pasją. Na przykład taka, jeszcze dzisiaj postrzegana 

jako kobieca domena – gotowanie, dla jednego mężczyzny będzie katorgą, 

a innemu będzie sprawiać przyjemność. Jak wyjaśnić ten dysonans? Na 

gruncie systemowym można podjąć się rozwiązania tego problemu. Jest to 

ważne również z punktu widzenia każdego przedsiębiorcy, który przecież 

w terminologii Mazura jest Organizatorem. Jeżeli przyjmiemy, że wyrazem 

marzeń i pragnień każdego człowieka jest jego Homeostaza, to jego pasją, 

marzeniem, stanem, który chce osiągnąć jest homeostan. Natomiast stanem, 

który chce osiągnąć każdy Organizator jest cel. Homeostan osiągany jest 

dzięki oddziaływaniu Homeostazy. Cel osiągany jest w wyniku 

oddziaływania Organizacji. Stąd wniosek, że jeżeli oddziaływania wektora 

Homeostazy i wektora Organizacji mają ten sam kierunek i zgodny zwrot, to 

mimo różnych ich wartości i punktów przyłożenia, układ sterowany – 

człowiek, będzie działał w kierunku homeostanu i jednocześnie będzie 

realizował cel. Jest taka możliwość, jednak warunek jest jeden: pełna 

zbieżność oddziaływań Homeostazy i Organizacji. Tylko wtedy praca będzie 

przyjemnością. W ten sposób doprowadziliśmy do zdefiniowania stanu 

samorealizacji, który opisuje Maslow w swojej hierarchii potrzeb. 

Samorealizacja jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy wszystkie oddziaływania 

na samorealizujący się układ są zgodne z jego Homeostazą. Tak więc 

jakakolwiek rozbieżność wektorów oddziaływań płynących z otoczenia 

z wektorem Homeostazy układu może być miarą przykrości. Szczęśliwość 

można więc określić jako stan, w którym oddziaływania z otoczenia mają 

ten sam kierunek i zgodny zwrot z wektorem Homeostazy. Przedsiębiorca 

dokładnie o tym wie, że np. jeśli prowadzi sklep wędkarski, to najlepszym 

jego pracownikiem będzie zapalony wędkarz. Tylko on zawsze zamówi 

najlepsze spławiki wędkarskie z możliwych i dokona ich sprzedaży 

w sposób najbardziej efektywny i efektowny. Jego Homeostaza jest bowiem 

wtedy w pełni zgodna z Organizacją. Przedsiębiorca może takiego wędkarza 

zostawić w swoim sklepie i w ogóle na niego nie oddziaływać, a jego interes 

rozkwitnie, a przecież o to chodzi każdemu Organizatorowi. Jeżeli więc 

wektor Homeostazy ma ten sam kierunek i ten sam zwrot, co wektor 

Organizacji, to układ sterowany osiągnie cel, jest to tylko kwestią czasu. Tak 

działali prawdziwie wielcy managerowie. Działanie każdego Organizatora 

można więc sprowadzić do umiejętności odczytywania Homeostazy układu, 

którym ma kierować, a konkretnie do sprawdzenia, czy na kierunku 

działania wektora Homeostazy pracownika leży jego cel i oczywiście czy jej 
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zwrot prowadzi do tego celu. Aby jednak zgodność wektorów Homeostazy 

i Organizacji oceniać, Organizator musi najpierw identyfikować cel, czyli 

stan, który chce osiągnąć, a dopiero potem jego zadaniem będzie nabycie 

umiejętności rozpoznawania Homeostazy swoich współpracowników. 

Trzeba jednocześnie pamiętać, że jedynym sposobem rozpoznawania 

Homeostazy jest brak sterowania. Aby zdobyć wiedzę o parametrach 

wektora Homeostazy układu, należy, zgodnie z teorią Mazura, pozwolić 

temu układowi na działanie w warunkach braku oddziaływań, płynących 

z otoczenia. Trzeba sprawić, aby działał on w wyniku Homeostazy i tylko 

niej. Używając języka termodynamiki, należy sprawić, aby był on układem 

izolowanym. Każdy rozsądny pracodawca o tym wie. W początkowym 

okresie zatrudnienia ogranicza się on tylko do obserwacji układu, którym 

chce w przyszłości sterować. Nie wpływa na jego działanie. Systemowo, 

wektor Organizacji wynosi wtedy zero. To warunek konieczny działania na 

Homeostazie układu sterowanego. Trzeba koniecznie dodać, że jest to 

również warunek sukcesu układu sterującego. Celem każdego rozsądnego 

Organizatora jest bowiem maksymalne wykorzystanie Homeostazy układu 

sterowanego. Wtedy mamy do czynienia ze sterowaniem bez sterowania. 

Szczęśliwy może być wtedy pracodawca, bo nie musi sterować i szczęśliwy 

jest pracownik, bo nie jest sterowany. Jeden i drugi jest szczęśliwy. 

A człowiek szczęśliwy jest w stanie wytworzyć nie tylko wielką ilość 

rzeczy, ale przede wszystkim rzeczy wielkie. Można w tym miejscu 

jednocześnie zauważyć, nawiązując do wspomnianego już wcześniej w tej 

książce systemu Bóg i jego definicji, że jeśli Relacja w systemie Bóg jest 

nazywana Miłością, to może ona być wyłącznie relacją homeostatyczną. 

Warto w tym miejscu zauważyć, że budowa systemu Bóg w ujęciu 

chrześcijańskim jest identyczna jak budowa systemu Rynek. Bóg, to także 

system dwuczłonowy z jedną Relacją. Bóg Ojciec i Syn Boży połączeni są 

bowiem Relacją Osobową, którą jest Duch Święty. Taką budowę systemową 

ma również człowiek, widziany z perspektywy chrześcijańskiej. Składa się 

z dwóch członów: ciała i duszy, połączonych w relację, którą nazywamy 

osobą. Tak też zbudowane jest np. małżeństwo. Jego dwa człony, to kobieta 

i mężczyzna, między którymi wytwarza się relacja małżeńska. Tak samo 

zbudowany jest system Rynek. Choć rozważając takie tematy, poruszamy się 

na gruncie filozofii rozumianej po mazurowsku, niczego nie możemy więc 

udowodnić, to każdy, kto choćby dotknie tej tematyki, ulega naturalnej 

pokusie sformułowania pewnej hipotezy. Otóż, jeżeli system Bóg ma 

budowę taką, jaką mają systemy: człowiek, małżeństwo i Rynek, to wobec 

cząstkowej informacji o stworzeniu człowieka na obraz i podobieństwo 
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Boże, należy uznać, że system małżeństwo oraz, co nas najbardziej w tej 

książce interesuje, system Rynek, to również twory Boskie. Jeżeli natomiast 

przyjąć, że relacją w systemie Bóg jest Miłość, to miłość jest z całą 

pewnością oparta na Homeostazie. W sensie systemowym po pierwsze taka 

relacja wyklucza jakikolwiek wpływ zewnętrzny, wyklucza Organizację. 

A po drugie, używając języka potocznego, w miłości wykluczone jest 

wszelkie „żądanie”. To „żądanie” jest bowiem w języku systemowym 

niczym innym niż oddziaływaniem za pomocą norm przymusowych jednego 

ze składników systemu. Jeśli więc kochamy, to pamiętajmy, że relacja 

miłości oznacza oddziaływania homeostatyczne. Wobec budowy 

dwuczłonowej wspomnianych układów, drugi człon bez przymusu musi się 

godzić na oddziaływanie pierwszego i pierwszy człon nie może niczego 

wymuszać na drugim. Wszystko wskazuje więc na to, że relacja między 

Podażą i Popytem, pozbawiona sterowania, też jest relacją miłości. 

Jeżeli z kolei szczęśliwość jest stanem, do którego prowadzi relacja 

miłości, to jest ona jak najbardziej pożądana z punktu widzenia efektywności 

działania każdego układu, a to jest przecież miarą skuteczności w naukach 

o zarządzaniu. Nie ma więc nic piękniejszego niż relacja miłości między 

pracodawcą i pracownikiem. Jeżeli więc szczęśliwy, znaczy wolny 

(homeostatyczny), to przyczyny całej rewolucji przemysłowej i likwidacji 

niewolnictwa i jego mutacji - feudalizmu stają się jasne. Opierała się ta 

rewolucja na spostrzeżeniu, że z niewolnika nie ma pracownika i przyniosła 

niespotykany wzrost efektywności działań człowieka. Najlepszym obrazem 

tej rewolucji informacyjnej jest rozwój Stanów Zjednoczonych, które 

w ciągu praktycznie jednego stulecia stały się potężnym mocarstwem, 

stworzonym z niczego, na bazie biedaków i wyrzutków z Europy. Jeszcze 

lepszym przykładem jest Australia, która była więzieniem Imperium 

Brytyjskiego. Nie tylko więc z wyrzutków i biedaków, ale także 

z przestępców i więźniów można zbudować potęgę. Choć w ostatnich latach 

Stany Zjednoczone zdają się tracić nieco na znaczeniu, to fakt ich powstania 

należy uznać za swoisty fenomen w skali globalnej. Wypada mieć nadzieję, 

że ten wytwór Europy, nie pozwoli się zrzucić z pozycji lidera Rynku 

światowego. Jeżeli Harvard, Stanford, Princeton, MIT, czy Yale oraz inne 

uczelnie amerykańskie są liderami nauki, czyli czegoś uczą swoich 

studentów (zmieniają ich stan informacyjny), to ci studenci będą wiedzieli 

czym jest mocarstwowość i jak ją zachować. 

Wróćmy jednak do tematu tego rozdziału - pracy. Dzięki niej 

przetwarzane są zasoby Ziemi w produkty niezbędne innym ludziom. Jest 
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ona właściwie jedynym źródłem wartości dodanej, która tworzona jest 

w łańcuchu konsumenckim. Na temat jej znaczenia dla człowieka napisano 

bardzo wiele. Jest fenomenem i tyle. 

Ale jest ona też dobrem ekonomicznym, na Rynku uzyskuje Cenę 

i podlega prawu podaży i popytu. Rynkiem pracy, tak jak i Rynkami innych 

dóbr można jednak sterować. Przyjrzyjmy się sterowaniu systemem Rynek 

w obszarze dobra ekonomicznego jakim jest praca. Najpierw jednak ustalmy 

budowę systemu Rynek pracy. Jest on zbudowany dokładnie tak samo jak 

system Rynek w ogóle. Składa się z dwóch zbiorów elementów, czyli 

Podaży i Popytu oraz jednej relacji tworzonej w wyniku ich oddziaływania, 

czyli Ceny. Podaż pracy, to zbiór wszystkich ludzi oferujących swoje 

umiejętności innym, czyli mówiąc w języku potocznym stanowią go 

pracownicy, a w języku prawnym pracobiorcy. Popyt na pracę, to zbiór 

ludzi, którzy sami potrzebują umiejętności innych lub organizują produkcję 

dla jeszcze innych. Zarówno w języku potocznym jak też prawnym 

najczęściej nazywa się ich pracodawcami. Należy pamiętać, że pracobiorca 

sprzedaje pracę, a pracodawca ją kupuje. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, 

że jest tyle asortymentu dóbr w kategorii „praca” ilu jest ludzi. Tak bowiem 

jak różnią nas – ludzi linie papilarne, tak różnią nas nasze umiejętności, 

wiedza, zdolności itp. Ludzie są po prostu różni, a nie tacy sami. Ludzie 

wprawdzie kategoryzują i grupują różne rodzaje pracy, ale jest to 

kategoryzacja umowna, jak umowny jest podział łańcucha konsumenckiego 

na branże. Każdy pracodawca wie, że jeden kucharz nie jest równy 

drugiemu. Każda praca jest wyceniana więc indywidualnie. Zauważmy 

ponadto, że system Rynek jest skonstruowany według pewnych zasad, 

znajdujących swój wyraz w mądrości ludowej, w przysłowiach, np. bez 

pracy nie ma kołaczy. Każdy z nas, aby być elementem zbioru Popyt 

i kupować, musi najpierw coś z siebie dać innym ludziom, czyli musi być 

najpierw elementem zbioru Podaż. Tym co oferujemy innym jest właśnie 

nasza praca. Można z tego wyprowadzić twierdzenie, że Podaż jest zawsze 

pierwotna względem Popytu. 

W systemach niesterowanych (system A) nikt nie wpływa na Cenę 

pracy i nie oddziałuje na Podaż pracy i Popyt na nią. W tym systemie pełnię 

władzy mają pracodawcy. Oni kupują i oni rządzą. Mogą kupić, ale mogą też 

nie kupić. Ich władza nie jest jednak nieograniczona. Aby kupić, muszą 

znaleźć sprzedającego i ustalić z nim Cenę za pracę zwaną płacą, czyli 

wyrażając to w języku systemowym muszą utworzyć z nim relację. 

W systemie A panują relacje homeostatyczne i praca jest wymieniana za 

Cenę Homeostatyczną. Praca jest dobrem ekonomicznym homeostatycznym. 
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Pojawi się na Rynku samodzielnie, w wyniku jego własnych oddziaływań, 

czyli Homeostazy. Z definicji Ceny Homeostatycznej wynika, że na Rynku 

niesterowanym pracy nie zabraknie i nie będzie jej nadmiaru. Jeżeli bowiem 

taka Cena istnieje, to niemożliwy jest stan nierównowagi na rynku, czyli stan 

kryzysu. Nie istnieje więc na takim Rynku zjawisko bezrobocia, czyli 

zjawisko polegające na tym, że Podaż pracy będzie przewyższała Popyt na 

nią. Mogą być wprawdzie ludzie nie podejmujący pracy, ale ich istnienie 

wynika z tego, że taka jest ich Homeostaza, że powstrzymują się oni od 

pracy. Ale aby to powstrzymywanie się od pracy wynikało z ich 

Homeostazy, muszą oni powstrzymywać się od niej świadomie 

i dobrowolnie. Człowiek może wszystko. Może zarówno pracować, jak też 

powstrzymywać się od pracy. Takich świadomie i dobrowolnie 

powstrzymujących się od pracy ludzi nie można zaliczyć do bezrobotnych. 

W systemie A Ceny (płace) są takie, jakie kupujący jest gotów zapłacić 

i tyle, są Homeostatyczne.  

Układem Rynek w obszarze dobra ekonomicznego, jakim jest praca 

można sterować podobnie jak Rynkiem innych dóbr, w kierunku Cen 

Organizacyjnych niższych (system B) lub wyższych (system C) niż 

Homeostatyczne. 

W systemie B, Ceny za pracę będą niższe niż Homeostatyczne. Cena, 

jak każda relacja stanowi pełnię informacji o systemie, więc na Rynku pracy 

będą obserwowani ludzie, którzy nie chcą z tego właśnie względu pracować. 

Nie chcą, bo się nie opłaca. Nie musi to oznaczać, że nie pracują oni 

w ogóle. Pamiętajmy, że reakcją uczestników systemu Rynek jest 

w systemie B między innymi zjawisko tzw. czarnego rynku. Część Rynku 

pracy przenosi się poza wpływ Organizatora. W związku z zaniżonymi 

Cenami za pracę obserwować będziemy więc zjawisko tzw. pracy „na 

lewo”. W epoce komunizmu w Polsce taką wykonywaną „na lewo” pracę 

nazywano fuchą. Jeżeli jakiś rodzaj pracy nie znajdował się wśród 

obowiązków pracownika, a taki charakter miało i ma wiele rodzajów pracy, 

to praca odbywała się po Cenach Homeostatycznych. Na przykład, gdy ktoś 

chciał sobie w łazience położyć kafelki, to musiał zapłacić za tę pracę 

znacznie więcej niż wynosiły stawki płac za ten sam rodzaj pracy 

wykonywany dla Organizatora. Trzeba tu zaznaczyć, że w związku 

z oddziaływaniem Organizatora Rynku w systemie B w kierunku obniżenia 

Cen, w tym również Ceny za pracę, grupą dyskryminowaną byli pracownicy. 

I warto dostrzec, że to oni, tworząc Związek Zawodowy „Solidarność” 

doprowadzili sterowanie w stronę systemu B do upadku. Pamiętajmy też, że 
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do tego Związku Zawodowego należało 9 mln Polaków, czyli około połowa 

dorosłej populacji Polski. Nie dostrzegali oni jednak, że mają obniżone Ceny 

dóbr konsumpcyjnych i mogą je kupować stosunkowo tanio. Patrzyli 

bowiem na Rynek wyłącznie ze strony Podaży. Obrazem mocy sterowniczej 

Organizatora jest fakt, że kiedy panował w Polsce system B, wszystkie Ceny 

były tak zaniżone, że można było spokojnie przeżyć cały miesiąc za około 

20 dolarów amerykańskich. Tyle bowiem wynosiła średnia płaca w tym 

czasie. Bezrobocie w systemie B nie istniało. Każdy, kto chciał, mógł 

pracować. Jednak praca w tym systemie przypominała bardziej zabawę, 

a potwierdzeniem tego faktu było funkcjonujące w obiegu powiedzenie, że: 

„czy się stoi, czy się leży, średnia płaca się należy”. W wyniku takiej 

zabawy, produkowano dobra, które były kupowane z konieczności, bo 

alternatywy nie było. Były one najczęściej niskiej jakości i nawet w języku 

polskim doczekały się specyficznego określenia: „bubel”. Na przykład 

produkowane w lubelskiej Fabryce Samochodów Ciężarowych, tzw. Żuki, 

były tak doskonałym wyrobem, że w zimie w kabinie kierowcy, poziom 

śniegu był wyższy niż na zewnątrz. Alternatywą była tzw. „Nyska”. Być 

może poziom śniegu zimą w „Nysce” był w kabinie kierowcy niższy, ale 

dalej był wyższy, niż na zewnątrz. Jak tylko na polskim Rynku pojawił się 

dziesięcioletni Ford Transit i konsumenci zaczęli go kupować, zarówno po 

fabryce Żuków, jak też po fabryce Nysek, nie pozostał kamień na kamieniu. 

W systemie C, czyli gdy Organizator działa w kierunku Cen wyższych 

niż Homeostatyczne, pojawia się zjawisko bezrobocia. Jego występowanie 

jest konsekwencją organizacyjnego podniesienia płac przez Organizatora. 

Bezrobocie jest skutkiem wprowadzonego przez Organizatora w systemie C 

kryzysu nadmiaru. W systemie C zawsze jest nadmiar. Jeżeli występuje on 

na Rynku pracy, to mamy do czynienia z nadmiarem oferowanej pracy. 

Organizator walczy z bezrobociem, ale czyni to środkami, które nigdy go nie 

zwalczą. Narzędziem działania Organizatora w obszarze Rynku pracy jest 

oddziaływanie sankcjonowane prawem w postaci prawa pracy w ogóle, 

a tzw. płacy minimalnej w szczególe. W naszych współczesnych warunkach, 

Organizator ustala po prostu minimalne stawki za pracę swoimi 

rozporządzeniami. Działa więc na Cenę pracy wprost. Czyni to poprzez 

ustalenie progu, którego nie można przekroczyć. Pracodawca już nie może 

zapłacić pracownikowi mniej niż wynosi ten ustalony przez Organizatora 

próg. Obecnie w Polsce ten próg wynosi około 1600 złotych. Należy 

stwierdzić, że całkowite koszty pracy, narzucone przez Organizatora są 

znacznie większe. Wyprowadźmy jednak na początek twierdzenie, które 

można nazwać aksjomatem ekonomii. Nie wymaga ono bowiem żadnego 
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dowodzenia. Jest po prostu oczywiste. Otóż: pracodawca (Popyt) nie może 

zapłacić pracownikowi (Podaż) za jego pracę więcej niż wynosi jej wartość 

wyrażona w jednostkach pieniężnych. Twierdzenie to jest prawdziwe 

wyłącznie dla dwustronnych aktów wymiany dobra ekonomicznego, jakim 

jest praca. W warunkach współpracy społecznej, czyli gdy wielu 

pracowników współpracuje wytwarzając jakieś dobro powinno mieć ono 

brzmienie: pracodawca nie może zapłacić za pracę swoim pracownikom 

sumarycznie więcej, niż wynosi sumaryczna wartość ich pracy, włożonej 

w wytwarzanie tego dobra, wyrażona w jednostkach pieniężnych. 

Twierdzenie to wynika z faktu, że systemy produkcyjne, których funkcją jest 

zaopatrzenie, wytwarzanie i sprzedaż są systemami, których warunkiem 

koniecznym funkcjonowania jest wytworzenie wartości dodanej. Mówiąc 

językiem potocznym, jeżeli firma, będąca miejscem i procesem współpracy 

nie wytworzy zysku, to nie przetrwa, nie istnieje. Ktokolwiek krytykowałby 

i atakowałby pojęcie zysku z jakichkolwiek pozycji, np. etycznych, musi 

uznać ten fakt. Zysk, niezależnie od wszystkiego musi się pojawić, aby 

proces produkcji jakiegokolwiek dobra był możliwy. Niezależnie od 

światopoglądu, poglądów politycznych i ekonomicznych, bezwzględnym 

warunkiem samodzielnego, czyli homeostatycznego funkcjonowania 

systemu Rynek jest pojawienie się wartości dodanej, której najlepszym 

obrazem jest właśnie zysk. Jeżeli twierdzenie przytoczone powyżej jest 

prawdziwe, to w przypadku takiego progowego sterowania, pracodawca nie 

będzie mógł zatrudnić pracowników, których praca uzyskuje na Rynku Ceny 

poniżej progu, który ustala Organizator. Tak więc ludzie, których 

umiejętności są niskie, nie będą mogli sprzedać swojej pracy. Bezrobocie ma 

jeszcze jedną cechę. Nadmiar na rynku pracy po stronie podażowej stawia 

w uprzywilejowanej sytuacji pracodawców. Ich i tak silna pozycja na Rynku 

niesterowanym, wynikająca z ich funkcji konsumenta pracy jest dodatkowo 

wzmocniona. Oni dyktują Ceny i mając silniejszą pozycję negocjacyjną 

zaniżają stawki za pracę również tym pracownikom, których pracę Rynek 

wycenia wyżej niż poziom wyznaczony przez płacę minimalną. Zatem ktoś, 

kogo praca będzie miała wartość wyższą niż poziom płacy minimalnej, 

będzie otrzymywał w takich warunkach płacę minimalną, ze względu na to, 

że na jego miejsce jest wielu potencjalnych innych pracowników. Ale to 

uderza również w pracodawców i chyba nie zdają oni sobie z tego sprawy. 

W sytuacji bezrobocia, zgłaszają się im do pracy osoby, których Homeostaza 

jest odległa od ich celu. Na przykład do pracy w restauracji jako kelner, 

potrafi zgłosić się osoba, posiadająca gruntowne wykształcenie prawniczo – 
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ekonomiczno – filozoficzne i pracodawca ją z reguły przyjmie do pracy, 

jako najlepiej wykształconą. Nie warto nawet udowadniać, że Homeostazą 

takiego pracownika nie jest praca kelnera, że przyjmuje on ją z konieczności, 

gdyż nie ma wyboru. Z całą jednak pewnością taki kelner nie obsłuży klienta 

tak, jak chciałby tego jego pracodawca. Homeostazy pracodawcy i takiego 

kelnera są bowiem rozbieżne. Taki pracodawca będzie się musiał zmagać 

z ciągłym organizowaniem pracy temu kelnerowi. Dziesięć razy dziennie 

będzie musiał mu przypominać, że widelec należy położyć po lewej stronie 

talerza. Niestety, tak będzie również każdego dnia. Z drugiej strony taki 

kelner przypomina niewolnika. Mówi otwarcie o wyzysku, czuje się 

dyskryminowany, a z drugiej strony pracodawca codziennie się z nim 

męczy. Często również pracodawca nie może go zwolnić, gdyż zabrania mu 

tego prawo pracy, czyli Organizator. Krótko mówiąc, znów powracamy do 

systemowego twierdzenia, że dyskryminacja jednych, oznacza automatyczne 

uprzywilejowanie innych. Taki akt wymiany nie rodzi współpracy 

społecznej, a czyni strony aktu wymiany antagonistycznymi. W wyniku 

sterowania Rynkiem pracy, strony aktu wymiany pracy stają się więc 

wrogami. Zwalczają się wzajemnie, niczym w starożytności Pan 

i Niewolnik. W takich warunkach nie może się narodzić żadne dobro. Rodzi 

się wyłącznie zło. Zło, czyli brak dobra. To zło rodzi się w systemie Rynek 

zawsze i jedynie w wyniku działania Organizatora. Takie niestety są wnioski 

z analizy systemowej.  

W systemie C przedsiębiorca ma więc opinię wyzyskiwacza. Zasługuje 

on jednak na tę opinię, gdyż może wypłacać zaniżone Ceny za niektóre 

prace. Ale zwróćmy uwagę na winnego tego stanu rzeczy. Jest nim 

Organizator i wyłącznie on. 

Ponadto taki typ sterowania systemem sprawia, że występuje w nim 

nieuchronna reakcja tego systemu, nazywana „szarą strefą”. Pojawiają się 

pracownicy, którzy pracują poza ewidencją Organizatora. Całkowity koszt 

pracy jest o wiele wyższy niż wspomniane 1600 zł. Doliczyć do tego należy 

składki na fundusz emerytalno – rentowy i podatki, które sprawiają, że 

pracownik, aby utrzymać swoje miejsce pracy musi wytworzyć swoją pracą 

dobra o wartości dwukrotnie większej niż wynosi poziom progowej płacy 

minimalnej, a efektywna kwota, którą wydaje na zaspokojenie swoich 

potrzeb wynosi co najwyżej połowę wartości tej płacy minimalnej. 

Sterowanie po prostu kosztuje. Oddziaływania organizacyjne Organizatora, 

niezależnie od ich kierunku, wywołują jego nieuchronny i nieustanny 

rozrost, który sprawia, że koszty Organizacji rosną w funkcji czasu. 

Zjawisko rozrostu Organizatora nazywane bywa w języku ekonomii różnymi 
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terminami, takimi jak np. fiskalizm, czy etatyzm. W latach 1990 – 2010 

w Polsce, ten rozrost wynosił około 10 % rocznie. 

Taka „szara strefa” pojawia się również często na poziomie wielu firm, 

które są w łańcuchu konsumenckim zwane systemami produkcyjnymi, 

a nawet w innych systemach ludzkich, takich jak np. rodzina. Symptomy jej 

istnienia występują, zgodnie zresztą z wiedzą cybernetyczną, zawsze 

najpierw w sferze informacyjnej. Tymi symptomami są zakłócenia procesu 

wymiany informacji w firmie, nazwijmy je „tajemnicami”. Te zaburzenia 

procesu komunikacji są spowodowane tylko i wyłącznie rozbieżnością 

wektorów Homeostazy i Organizacji, oddziałujących w tej firmie, czy 

rodzinie. Zewnętrzne jej objawy są takie, że jeżeli do firmy wchodzi szef, 

czy właściciel, a do domu mąż, czy żona, to wszelkie rozmowy cichną. Mało 

tego, w niektórych firmach, gdy wchodzi szef, wszyscy pracownicy nie tylko 

cichną, ale stają na baczność. Wprawdzie znany jest taki „generalski” styl 

kierowania, rzeczywiście świetnie sprawdzający się w armii, ale nie zmienia 

to faktu, że mamy w takim przypadku do czynienia z zarządzaniem poprzez 

strach. Strach nigdy nie był źródłem powstania dobra, mało tego, rodzi on 

zawsze zło. Przyczyną strachu jest zbyt duża rozbieżność wektora 

Homeostazy i Organizacji. O ile w każdej firmie istnienie rozbieżności 

wektorów Homeostazy i Organizacji nie może nikogo dziwić, o tyle 

w systemie Rodzina, już samo istnienie oddziaływania Organizacji nie 

najlepiej świadczy o relacjach w niej panujących. System Rodzina i system 

Rynek są bowiem identyczne. Interwencja w system Rodzina nazywana jest 

„polityką prorodzinną”. Długie lata tej polityki przyniosły taki efekt, że 

Rodzina przestaje funkcjonować, a nawet istnieć. Jest to ważny problem, nie 

dotyczy jednak tematu tej książki, więc go zostawimy. Tak więc każdy 

pracodawca musi się zmagać codziennie z problemem rozbieżności H i O, 

a dodatkowo jeszcze całą sprawę komplikuje fakt, że zarówno homeostany 

pracowników jak i cele Organizatora nieustannie się zmieniają. Wygląda 

więc na to, że z tego względu żaden pracodawca nie jest w stanie uniknąć 

takiej „szarej strefy”. Musi jednak z jej istnienia zdawać sobie sprawę 

i pamiętać, że jest jeszcze jedno rozwiązanie tego problemu. Przypomnijmy, 

że na każdy układ samodzielny można wpływać nie tylko za pomocą norm 

przymusowych. To właśnie wtedy układ ten działa po wypadkowej 

Organizacji i Homeostazy. Można też działać za pomocą norm 

dobrowolnych. Układ samodzielny zmienia wtedy samodzielnie kierunek, 

zwrot i wartość wektora własnej Homeostazy. Istnienie takiej „szarej strefy” 

jest bardzo groźne dla każdego systemu. Jej istotą jest bowiem to, że działa 
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ona poza wpływem Organizatora, niezależnie od niego. Działa ona 

przeciwdziałając funkcji układu. Pracodawca, w wyniku istnienia tych 

„tajemnic”, nie wie o wszystkim, jest więc traktowany przez pracowników 

jak intruz, żeby nie powiedzieć, że jak okupant. Konsekwencje tego są 

poważne. Taki pracodawca dowiaduje się zazwyczaj ostatni o wszelkich 

nieprawidłowościach, według tej reguły, wyrażanej w mądrości ludowej, 

która mówi, że mąż dowiaduje się ostatni o istnieniu kochanka. Każdy 

świadomy pracodawca może jednak rozeznać, czy zarządza poprzez strach, 

czy nie. To strach bowiem rodzi wspomnianą wcześniej „tajemnicę”. Tak 

więc finalizując ten wątek rozważań, różnica między okupacją hitlerowską, 

a okupacją przez takiego pracodawcę jest tylko ilościowa, a nie jakościowa. 

Nie prowadzi ona nigdy do niczego dobrego. W ten sposób nie buduje się 

żadnej firmy. W ten sposób, już na etapie jej założenia, doprowadza się ją do 

bankructwa. 

Przyjrzyjmy się sprzężeniom w trójkącie oddziaływań między 

Organizatorem, Podażą (pracownikiem) i Popytem (pracodawcą), 

występującym na rynku pracy w przypadku, gdy Cena za pracę jest Ceną 

minimalną, czyli używając języka Organizatora – jest tzw. płacą minimalną. 

Na wytworzone sprzężenia w tym trójkącie składają się dwa etapy. Jeszcze 

raz zaznaczmy, że w analizie tej jedynym dobrem ekonomicznym jest praca. 

Efekty i skutki tych sprzężeń, opisane ilością środków pieniężnych [PLN] 

znajdujących się na kontach Organizatora, Popytu i Podaży, gdy Cena za 

pracę jest tzw. płacą minimalną (1600 PLN), przedstawiono na rys. 37, przy 

czym: 

 stan początkowy oznacza moment utworzenia relacji między Podażą 

i Popytem, Podaż podejmuje pracę, 

 stan pośredni oznacza moment zakończenia aktu wymiany pracy między 

Podażą i Popytem, Podaż otrzymuje zapłatę brutto za pracę, 

 stan końcowy, czyli stan kont Podaży, Popytu i Organizatora 

uwzględniający całkowite opodatkowanie aktu wymiany pracy. Przyjęto, 

że jego przybliżony poziom wynosi 50 %. Liczby w tym stanie oznaczają 

więc kwoty pieniężne, z którymi poszczególne grupy mogą w wyniku 

aktu wymiany pracy zrealizować funkcję Popytu, czyli dokonać 

zakupów.  

 

W momencie, gdy pracownik podejmuje pracę, stany kont wszystkich 

stron trójkąta wynoszą zero. Po zakończeniu pracy, pracownik otrzymuje 

płacę w wysokości 1600 zł brutto. Na rękę dostaje jednak tylko około 
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1200 zł, gdyż w naszym systemie podatkowym płaca brutto jest od razu 

opodatkowana składką emerytalno – rentową i podatkiem dochodowym. Po 

uwzględnieniu jeszcze podatków pośrednich, głównie podatku VAT 

i akcyzy, pozostaje mu około 800 zł. Taką kwotę może więc efektywnie 

wydać na zakupy. Pracodawca z kolei czerpie korzyść z pracy swojego 

pracownika w postaci części wartości dodanej, wytworzonej przez pracę 

pracownika. Poziom dochodu pracodawcy z tego tytułu jest trudny do 

oszacowania. W analizie tej przyjęto, że Pracodawca czerpie korzyść z pracy 

pracownika w wysokości 400 zł. On musi również od tej kwoty odprowadzić 

VAT, akcyzę i podatek dochodowy. Poziomy opodatkowania pracodawcy 

i pracownika oszacowano na 50 %.  

 

  

 
Rys. 37. Efekty powstałe na rynku pracy w wyniku wzajemnych sprzężeń 

uczestników systemu Rynek i Organizatora (O – Organizator, S – Podaż,  

D – Popyt): a – stan początkowy, b – stan pośredni, c – stan końcowy. Liczby 

podane w nawiasach oznaczają przybliżoną ilość środków pieniężnych [PLN], 

jakimi dysponują poszczególne systemy składające się na trójkąt w przypadku, gdy 

Cena za pracę jest tzw. płacą minimalną (obecnie w Polsce około 1600 PLN) 
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Po uwzględnieniu wszystkich przepływów w trójkącie, Organizator 

dysponuje największą kwotą. Stan jego konta wynosi bowiem około 1500 zł. 

Stan konta pracodawcy wynosi 200 zł, a pracownika – 800 zł. 

Przypomnijmy, że pracownik poprzez swoją pracę jest tu stroną tworzącą 

wartość dodaną. Wartość dodaną tworzy również pracodawca, choćby 

z tytułu stworzenia warunków dla pracy. Jeżeli oni wytwarzają Dobra 

Homeostatyczne, to Organizator nie jest do ich wytworzenia konieczny. 

Warto też zauważyć, że aby układ funkcjonował bez zakłóceń, współpraca 

pracodawcy i pracownika musi przynieść nie 1200 zł, czyli nie kwotę, którą 

trzyma w ręku pracownik, ale aż 2500 zł. Stąd wniosek, że aby zarobić 1200 

zł „na rękę”, pracownik musi zarobić w sumie 2500 zł. Przy czym większość 

tej kwoty trafia do Organizatora. Tak więc twierdzenie, że wyzyskiwaczem 

jest wredny kapitalista – pracodawca jest wobec przedstawionych faktów 

nieuprawnione.  

Ciekawy jest jeszcze jeden fenomen. Prosty rolnik, handlujący na targu 

jakimś swoim produktem, na przykład jabłkami, doskonale wie, że jeżeli nie 

ma chętnych do kupna jego jabłek, to aby je sprzedać – musi obniżyć Cenę. 

Natomiast wykształcony minister, walczący z bezrobociem, czyli 

problemem niemożności sprzedaży pracy, prowadzi tę walkę wszystkimi 

sposobami, tylko nie tymi, które prowadzą do obniżenia Ceny za pracę. 

Wszystkie sposoby walki z bezrobociem, nie powodujące obniżenia Ceny za 

pracę są nieskuteczne. To twierdzenie wynika bowiem z prawa podaży 

i popytu, czyli zasady działania systemu Rynek. Położenie ministra jest 

jednak o wiele bardziej skomplikowane, niż położenie rolnika. Rolnik 

bowiem widzi tylko swoje jabłka, a minister wie, że stanowi tylko jedno 

z ogniw sterowniczych bardzo skomplikowanego procesu sterowania 

Rynkiem i sam podlega różnym oddziaływaniom sterowniczym. Jednak nie 

należy zakładać, że minister, zajmujący się problemem bezrobocia nie wie 

jak skutecznie je zwalczyć. Należy po prostu obniżyć Cenę za pracę. 

Podnoszenie poziomu płacy minimalnej do takich działań z pewnością nie 

należy. Wspominając wnioski wypływające z rozdziału poprzedniego, 

działaniem zwalczającym bezrobocie jest na przykład wspomaganie inflacji. 

Innym działaniem zwalczającym bezrobocie może być zaprzestanie 

hamowania Podaży w naszym systemie sterowniczym. Takie bowiem 

działanie ministra walczącego z bezrobociem prowadzi do jego zwalczenia 

w systemie C, gdyż wtedy Ceny Homeostatyczne za pracę nadążają za płacą 

minimalną. Konsekwencją takiej sytuacji są również duże dysproporcje 

w tzw. sile nabywczej poszczególnych grup społecznych. Tej tematyki 

dotyczyć będzie rozdział następny. Można w tym miejscu dostrzec pewien 
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paradoks. W roku 2013 w Polsce doszło do pewnego kuriozum. Otóż do 

likwidacji bezrobocia tak naprawdę dążył nie minister pracy, do tego zadania 

powołany, a minister sprawiedliwości, który nie był do realizacji tego 

zadania przeznaczony. W wyniku kolejnej rekonstrukcji rządu, odwołany 

został nie minister pracy, a minister sprawiedliwości. Ten fakt stanowi 

również potwierdzenie tezy, że Homeostazą Organizatora jest organizowanie 

i rozmnażanie się. W tym przypadku organizowanie oznacza walkę 

z bezrobociem, a nie jego zwalczenie. Zwalczenie bowiem oznacza, że 

nastąpił kres bezrobocia i Organizator już nie jest potrzebny. Tylko walcząc 

z tym problemem Organizator może zrealizować więc swoją Homeostazę. 

Musi on jednak tak walczyć z bezrobociem, aby bezrobocia nie zwalczyć. 

Wtedy i tylko wtedy zrealizuje on swoją Homeostazę i się rozmnoży. 

Dowodem empirycznym słuszności powyższej analizy jest fakt, że walka 

z tym problemem trwa od ponad dwudziestu lat, na tę walkę przeznaczano 

stosunkowo duże kwoty pieniędzy, a bezrobocie jak istniało, tak istnieje. 

I do tego ma się dobrze, a ostatnio jakby coraz lepiej. Walka z nim 

prowadzona jest bowiem takimi metodami, że nie ma takiej możliwości, aby 

tę walkę wygrać. Jest to walka dla samej walki i tyle. Po dwudziestu latach 

tej walki, należy to stanowczo stwierdzić. Mało która wojna w historii świata 

trwała tyle czasu. Nie tylko Organizator powinien te fakty pojąć, ale również 

pracodawca i pracownik, a przede wszystkim bezrobotni. 

6.3. Sterowanie rynkiem zasobów 

Rynek jednego z czynników produkcji, którym jest wszystko, co 

obejmuje ekonomiczna kategoria: „ziemia”, czyli w naukach o zarządzaniu, 

tzw. przedmioty pracy, również może być wysterowany na dwa sposoby. 

Zasoby Ziemi są rzadkie. W procesie produkcji, przy udziale kapitału 

i pracy, przetwarzane są one w dobra ekonomiczne bezpośrednio 

zaspokajające potrzeby ludzi. Sterowanie rynkiem zasobów w kierunku 

systemu B i C i jego skutki zostało już jednak dobrze opisane w poprzednich 

rozdziałach, lecz to sterowanie ma jeszcze jeden ważny aspekt, który 

wymaga uwagi. Wszelkie dane statystyczne, zaprezentowane w tym 

rozdziale są przybliżone. Nie chodzi bowiem w tym rozdziale o rzetelność 

statystyczną, a o zwrócenie uwagi Czytelnika na jeszcze jeden bardzo istotny 

problem, związany ze sterowaniem systemem Rynek w którymkolwiek 

z kierunków. Przeanalizujmy więc to, jaką kwotą pieniędzy dysponują 

poszczególne grupy społeczne we współczesnej Polsce. Wprowadźmy na 

początek pojęcie mocy nabywczej, z jaką poszczególne grupy społeczne 
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oddziałują na Rynek. Pojęcie mocy jest tu adekwatne, gdyż pieniądz stanowi 

o „energii”, jaka zgromadzona jest na Rynku, a przepływając wykonuje 

„pracę”. Praca wykonana w jednostce czasu, to właśnie moc, stąd pojawienie 

się tego terminu w tym rozdziale. Definicja systemowa tego nowego pojęcia 

będzie jednak ścisła. Poprzez moc nabywczą będziemy rozumieć ilość 

środków pieniężnych, którą dysponują poszczególne grupy społeczne 

w jednostce czasu. Ponieważ większość rozliczeń odbywa się w naszych 

warunkach w okresach rocznych, przyjmiemy jako jednostkę czasu 1 rok. 

Na początek podzielmy współczesne polskie społeczeństwo na grupy, 

zakładając, że moc nabywcza dzieci i młodzieży jest równa zeru, to znaczy, 

że nie dysponują oni żadnymi środkami pieniężnymi i tym samym nie 

oddziałują na Rynek. Po takim zastrzeżeniu wyodrębnić można w naszym 

społeczeństwie dwie grupy ludzi: 

 grupę ludzi z tzw. sektora publicznego (grupa O), 

 grupę ludzi z tzw. sektora prywatnego (grupa H). 

 

Jak łatwo się zorientować, pierwsza grupa, to część systemu Rynek, 

stanowiąca podsystem O, a druga stanowi podsystem H. W dalszym ciągu 

tej analizy posługiwać się będziemy nazwami zaczerpniętymi 

z zaprezentowanego wcześniej dwuczłonowego modelu systemu R. 

Do grupy O zaliczymy wszystkich ludzi, którzy w jakikolwiek sposób, 

chociażby częściowo, korzystają ze środków pieniężnych, którymi 

dysponuje Organizator. Dodajmy, że aby można było uznać, że jakieś 

pieniądze są pieniędzmi O, muszą być zebrane przez Organizatora pod 

działaniem norm przymusowych. Takimi pieniędzmi są podatki. To one 

stanowią o energii Organizatora. Takimi grupami społecznymi są 

np. pracownicy publicznej służby zdrowia, nauczyciele szkół publicznych 

i prywatnych, o ile szkoły te są dotowane, wszyscy urzędnicy oraz emeryci 

i renciści. Ponieważ ci ostatni w sensie statystycznym nie są zaliczani do 

sektora publicznego i różnią się swoją mocą nabywczą od innych, 

potraktujemy ich jako odrębną podgrupę w tej grupie. 

W grupie H musimy również wyróżnić dwie podgrupy ludzi. Pierwszą 

z nich będą stanowili pracownicy „zarejestrowani”, tzn. ci, którzy są ujęci 

w statystykach, a drugą – pracownicy „niezarejestrowani”, czyli ludzie 

funkcjonujący w tzw. szarej strefie. Od wielu lat Bank Światowy szacuje, że 

grupa ta stanowi około 30 % Rynku w Polsce. Wszystkie wymienione grupy 

z ich charakterystyką ilościową przedstawiono na rys. 38.  

W tabeli 10 przedstawiono z kolei dane, dotyczące dochodów 

poszczególnych grup, z uwzględnieniem faktu, że podlegają one jeszcze 
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opodatkowaniu. Przyjęto też, że poziom opodatkowania tych dochodów 

wynosi 50 %. Tak więc założono, że efektywna moc nabywcza wynosi 50 % 

mocy nominalnej.  

 

 
Rys. 38. Grupy społeczne i ich charakterystyka ilościowa 

 

W dalszej analizie uwzględnimy również energię własną Organizatora, 

czyli środki pieniężne, którymi on dysponuje w ciągu roku z pominięciem 

środków, które przeznacza on na płace (grupa O1) czy emerytury i renty 

(grupa O2). Wielkość sektora publicznego w Polsce szacuje się na około 

40 % polskiego Rynku. Przyjmijmy, że Organizator na swoją działalność 

rocznie potrzebuje 450 mld PLN, bez uwzględniania płac w sektorze 

publicznym. Tak więc przyjmujemy, że moc nabywcza Organizatora wynosi 

450 mld PLN/rok. 

Na rys. 39 zaprezentowano w postaci diagramu moc nabywczą 

wszystkich wyodrębnionych w toku powyższej analizy uczestników systemu 

Rynek. Używając języka potocznego, jest to obraz, prezentujący z jaką 

kwotą pieniędzy ruszają na zakupy poszczególne grupy społeczne. Dla nich 

wszystkich musi wystarczyć wszystkich oferowanych w tym czasie dóbr, 

takie jest więc oddziaływanie Popytu na Rynek. 

Taka przybliżona analiza pozwala oszacować która grupa 

z przedstawionych powyżej ma największą moc nabywczą na Rynku. 

Największych zakupów dokonuje sam Organizator, a cały podsystem O 

dysponuje mocą ponad dwukrotnie wyższą na Rynku niż jego podsystem H. 
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Zważywszy na fakt, że Organizator w systemach sterowniczych B i C stale 

się rozrasta oraz na to, że jego energia (środki pieniężne) pochodzi z części 

H, zmierza on do położenia krytycznego.  

 

Tab. 10. Przybliżona moc nabywcza poszczególnych grup społecznych w systemie 

Rynek 

Grupa Liczebność 

grupy 

[mln] 

Średni dochód 

 

[PLN/miesiąc] 

Moc 

nabywcza 

nominalna 

[mld 

PLN/rok] 

Moc 

nabywcza 

efektywna 

[mld 

PLN/rok] 

Udział 

w 

Rynku 

[%] 

O1 4 5000 240 120 13,5 

O2 7 1800 151 75 8,5 

H1 10 3500 420 210 23,6 

H2 3 2000 72 36 4 

Organizator - - 450 450 50,4 

 

 
Rys. 39. Moc nabywcza poszczególnych grup społecznych we współczesnej Polsce 

 

Sprawę tę wyjaśnimy w jednym z następnych rozdziałów. Z rys. 39 

można wywnioskować jeszcze jedno. Bardzo duża liczba pracowników 

pracuje za wynagrodzeniem minimalnym i jest zjawiskiem powszechnym 

opinia, że za taką płacę trudno jest się utrzymać samemu pracownikowi, nie 

mówiąc już o jego rodzinie. Szczególnie dotyczy to ludzi młodych, których 

wartość pracy jest niska, gdyż ich umiejętności są wyceniane na Rynku 

nisko. Oni muszą się najpierw nauczyć wykonywać jakąś pracę na tyle 
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dobrze, by ktoś chciał im za nią zapłacić. Młody człowiek w Polsce ma 

jeszcze jeden problem u progu wejścia na Rynek pracy, a szczególnie w 

perspektywie założenia rodziny. Tym problemem jest brak mieszkań. Ocenia 

się, że w Polsce brakuje ich około 2 mln. Taka sytuacja nie sprzyja również 

rozwojowi demograficznemu. Taki młody człowiek nie może się za płacę 

minimalną utrzymać, gdyż te jego 800 zł, bo taka jest efektywna wartość tej 

płacy, ma niską moc nabywczą wobec potężnej mocy Organizatora i całej 

części O. Ze smutkiem należy tu zaznaczyć, że prawda jest taka, że moc 

nabywcza Organizatora i całej części O, złożonej z grup O1 i O2, pochodzi z 

jego pracy. 

 





  
 

7. STEROWANIE GRANICAMI SYSTEMÓW 

W rozdziale tym przyjrzymy się bliżej drugiemu aspektowi sterowania 

systemem Rynek. Pierwszym z nich zajmowaliśmy się dotychczas, 

spoglądając na ten system jako układ dwuczłonowy (Podaż i Popyt) z jedną 

relacją, nazywaną Ceną. Spróbujmy spojrzeć na system Rynek nieco bliżej, 

zajrzeć do jego wnętrza i zbadać jego składniki i ich funkcje z innego niż 

dotychczas punktu widzenia. 

Modelem systemu Rynek jest łańcuch konsumencki. Złożony jest on 

z ogromnej, lecz skończonej ilości połączonych składników, podsystemów, 

które w naukach o zarządzaniu określa się mianem systemów produkcyjnych 

[Pająk 2006]. Obraz łańcucha konsumenckiego widzianego z takiej 

perspektywy przedstawiono na rys. 40. 

 

 
Rys. 40. Łańcuch konsumencki jako system połączonych podsystemów 

produkcyjnych: SP – systemy produkcyjne, K – konsumenci ostateczni 

 

Każdy z podsystemów produkcyjnych systemu Rynek realizuje funkcję 

produkcji. Wytwarza produkty, którymi są wyroby lub/i usługi. Jeżeli 

przyjrzeć się bliżej, to każdy z podsystemów produkcyjnych realizuje trzy 

funkcje. Można je określić jako zaopatrzenie, wytwarzanie i sprzedaż. 

Konkludując, każdy system produkcyjny złożony jest z trzech podsystemów: 

zaopatrzenia, wytwórczego i sprzedaży. Zauważmy przy okazji, że każdy 

system produkcyjny realizuje funkcję Popytu (czego wyrazem jest 

podsystem zaopatrzenia) i Podaży (czego wyrazem jest podsystem 

sprzedaży). Biorąc pod uwagę pierwszy z aspektów sterowania Rynkiem, 

systemy produkcyjne należą zarówno do zbioru Popyt, gdy się zaopatrują 

w zasoby jak też do zbioru Podaż, gdy sprzedają swoje produkty. 

Pojedyncze ogniwo łańcucha konsumenckiego nazywane bywa w literaturze 

różnie. Najpopularniejsze są nazwy: firma, przedsiębiorstwo, zakład 

produkcyjny. Model takiego podsystemu produkcyjnego, który również 

stanowi system, przedstawiono na rys. 41. 

 

SP1 SP2 SPn K

ziemia
kapitał + praca
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Rys. 41. Składniki systemu produkcyjnego: SZ – system zaopatrzenia, SW – system 

wytwórczy, SS – system sprzedaży 

 

Zostawimy teraz podsystemy zaopatrzenia i sprzedaży, a przyjrzymy się 

bliżej systemowi wytwórczemu. Jego funkcją jest wytwarzanie, czyli 

przemiana zasobów (dóbr z kategorii ekonomicznej: ziemia) w wyroby, przy 

udziale pracy i kapitału. Zwykle w literaturze dotyczącej zarządzania 

systemami produkcyjnymi dokonuje się podziału procesów zachodzących 

w części wytwórczej systemów produkcyjnych na procesy podstawowe 

i pomocnicze. Tak więc każdy system wytwórczy składa się z podsystemów: 

podstawowego i pomocniczego. Aby można było taki podział uznać za 

systemowy, należy pamiętać, że każdy składnik systemu musi mieć 

przypisaną funkcję i podział systemu na podsystemy musi mieć charakter 

zupełny. Funkcją części podstawowej systemu wytwórczego jest 

wytwarzanie wyrobów, a funkcją części pomocniczej jest odtwarzanie 

kapitału. Przy czym odtwarzanie kapitału należy odróżniać od tworzenia 

kapitału. Jego odtwarzanie, to przywracanie pierwotnego jego stanu, gdyż 

w procesie wytwarzania ulega on zużyciu. Dzięki temu odtwarzaniu, proces 

wytwarzania przebiegać może w stałych i niezmiennych warunkach. 

Tworzeniem kapitału nazywać będziemy wszelkie działania, wykraczające 

ponad odtwarzanie, czyli tworzące jakiekolwiek nową wartość. Obydwie te 

części systemu wytwórczego biorą wprawdzie udział w wytwarzaniu, ale 

kapitał tylko służy wytwarzaniu i nie jest bezpośrednio składnikiem 

produktu, a przetwarzane zasoby ziemi wchodzą bezpośrednio w skład 

produktu. Obydwie te części: podstawowa i pomocnicza wymagają użycia 

trzeciego czynnika produkcji, czyli pracy. Ponieważ innych czynników 

produkcji niż ziemia, kapitał i praca nie ma, nie istnieją, dlatego podział 

systemu wytwórczego na podsystemy podstawowy i pomocniczy spełnia 

wszystkie rygory metody systemowej, a więc można go uznać za 

systemowy. Obraz systemu wytwórczego, jego podział na podsystemy i jego 

funkcje przedstawiono na rys. 42. 
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Rys. 42. System wytwórczy i jego funkcje: SW – system wytwórczy 

 

Aby lepiej zrozumieć, gdzie przebiega granica między częścią 

podstawową i pomocniczą w systemie wytwórczym, posłużymy się 

przykładem. Wykorzystamy do tego znaną w naukach ekonomicznych, 

bardzo obrazową historyjkę o systemie produkującym sushi, stworzoną 

w celu zrozumienia istoty procesów produkcyjnych [Murphy 2008]. 

Wyobraźmy sobie więc tropikalną wyspę, na której odbywa się produkcja 

sushi. Załóżmy dla uproszczenia, że układ jest izolowany i nie występuje 

żadna interakcja pomiędzy nim a otoczeniem. Mówiąc prostym językiem, 

wyspa nie prowadzi wymiany z nikim z zewnątrz, zaopatruje się w zasoby 

sama i nie sprzedaje swojego produktu, czyli sushi jest zjadane w całości 

przez mieszkańców wyspy. Na wyspie odbywa się więc wyłącznie 

wytwarzanie sushi. Aby wytworzyć sushi potrzebny jest ryż i ryby. One 

będą w naszym systemie wytwórczym czynnikami produkcji z kategorii 

ziemia. Aby złowić ryby, potrzebna będzie sieć i łódź. One z kolei są 

czynnikami produkcji z kategorii kapitał. Sieć i łódź nie wchodzą w skład 

sushi, są tylko narzędziami służącymi w wytwarzaniu. Załóżmy, że wyspa 

ma 20 mieszkańców i wszyscy pracują przy wyrobie sushi. Diagram 

przepływu czynników produkcji w takim prostym systemie wytwórczym 

przedstawiono na rys. 43. 

Załóżmy, że w produkcji sushi bierze udział 20 osób: 

 5 ludzi uprawia ryż, 

 5 ludzi łowi ryby, 

 5 ludzi komponuje sushi, 

 5 ludzi naprawia sieci i łodzie. 
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Rys. 43. Diagram przepływu produkcji sushi 

 

Pierwsze trzy procesy są procesami podstawowymi, gdyż przetwarza się 

w nich zasoby, które wchodzą w skład produktu. Proces naprawy sieci 

i łodzi jest procesem pomocniczym. Odtwarza się w nim kapitał. Zakładając, 

że produkcja sushi odbywa się siłami Homeostazy mieszkańców, czyli, że 

nie ma Organizacji oraz że wytwarzają oni 100 porcji sushi dziennie, czyli 

5 porcji na osobę, przyjrzyjmy się możliwościom sterowania takim prostym 

układem i jego logicznym skutkom.  

Załóżmy, że na wyspę przybywa sławny manager i aby się realizować, 

zaczyna układem sterować, czyli próbuje zmienić stan układu. Ma tak 

naprawdę dwie możliwości. Może tylko przesunąć granicę pomiędzy częścią 

podstawową i pomocniczą w układzie. Przesuwać tę granicę można jedynie 

poprzez zmianę konfiguracji czynnika produkcji z kategorii praca. Po prostu 

jedyną możliwością kierowania takim układem jest przesuwanie ludzi 

z części podstawowej do pomocniczej lub odwrotnie.  
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Jeśli Organizator produkcji sushi przesunie ludzi z części pomocniczej 

do podstawowej, to kosztem odtwarzania kapitału wytwarzana będzie 

większa ilość sushi. Efektywność krótkoterminowa takiego układu rośnie, 

jest to też celem oddziaływań Organizatora. Więcej ludzi wytwarza większą 

ilość sushi, lecz odbywa się to kosztem kapitału. Sieci i łodzie stopniowo 

niszczeją i jest to przyczyną spadku efektywności takiego układu 

w dłuższym terminie. Zamiast harmonijnej (homeostatycznej) produkcji, 

mamy w części systemu wytwórczego rozkwit, lecz w innej części następuje 

stopniowa degradacja. Problem polega na tym, że o ile część podstawową 

systemu łatwo dostrzec, o tyle część pomocnicza jest czasem tak 

lekceważona, że nawet spotyka się opinie, że jest to część nieproduktywna. 

Jeżeli bowiem mierzyć produktywność całego systemu za pomocą 

jakiegokolwiek wskaźnika produktywności, to rzeczywiście tak jest, że 

część pomocnicza na taki ogólny wskaźnik produktywności 

krótkoterminowo nie ma wpływu. Wpływ ten ujawnia się dopiero po czasie. 

Kapitał bowiem, jak wszystkie czynniki produkcji ulega też „zużyciu” 

i wymaga co najmniej odtworzenia. Taki sposób działania Organizatora nie 

posiada jednak samych wad. Najlepiej sprawdza się w sytuacjach 

ekstremalnych, na przykład w czasie wojny w przypadku zarządzania 

Państwem, czy w czasie utraty płynności w firmie. Wtedy kapitał przestaje 

się liczyć, wszystkie siły kieruje się na front, gdyż sytuacja wymaga 

zwiększenia efektywności układu, nawet kosztem kapitału. Gdy trzeba 

ratować życie, nikt nie troszczy się o zdrowie. Trzeba jednak pamiętać, że 

takie sterowanie nie może trwać. Zniszczenie kapitału sprawia, że 

zatrzymane zostaną w końcu procesy podstawowe. 

Organizator ma do wyboru jeszcze drugą możliwość. Może przesunąć 

granicę między częścią podstawową a pomocniczą w drugą stronę. Może 

poprzesuwać ludzi z części podstawowej do pomocniczej. Wtedy układ 

ustawiony jest przez Organizatora na tworzenie kapitału, a nie tylko na jego 

odtwarzanie. „Zaniedbuje” on procesy podstawowe, a rozbudowuje 

pomocnicze. Efektywność krótkoterminowa układu po takim działaniu 

Organizatora spada. Celem takiego działania Organizatora jest jednak 

zwiększenie tej efektywności w dłuższej perspektywie czasowej. 

Organizator rozbudowuje kapitał w nadziei, że w przyszłości przyniesie mu 

to wzrost efektywności działania układu. W przypadku mieszkańców wyspy, 

produkujących sushi, takim działaniem będzie na przykład przesunięcie 

ludzi z części podstawowej systemu do pomocniczej, w celu budowy np. 

kutra rybackiego, który pozwoli łowić więcej ryb niż łódź i sieć. Ci 
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przesunięci ludzie nie wytwarzają już sushi, stają się „nieproduktywni”, bo 

zajmują się budową kutra. Z tego drugiego przykładu widać, że każdy proces 

produkcji rozpoczyna się od oszczędności. Aby produkować, trzeba 

najpierw stworzyć kapitał, a potem w czasie wytwarzania należy go stale co 

najmniej odtwarzać. Mieszkańcy wyspy, aby więcej produkować 

w przyszłości – muszą więc zacząć najpierw oszczędzać. Oszczędzanie w 

ich przypadku, to zgoda na spożywanie mniejszych ilości sushi w czasie, 

gdy część z nich będzie budowała kuter rybacki i nie będzie zajmować się 

bezpośrednio produkcją sushi.  

Opisane powyżej dwa kierunki sterowania układami przedstawiono 

w formie graficznej na rys. 44. 

 

 
Rys. 44. Dwa kierunki sterowania produkcją sushi: K1, K2 – kierunki sterowania 

 

Warto dodać, że taka analiza może stanowić dowód na twierdzenie 

pojawiające się w teorii systemów. Brzmi ono: optymalizacja części systemu 

prowadzi do deoptymalizacji całości. Można jeszcze stwierdzić, że 

sterowanie granicami systemów, to tak naprawdę sterowanie czynnikiem 
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produkcji, jakim jest praca. Z tej analizy wynika również twierdzenie, że 

tylko z pracy i w wyniku procesu oszczędzania może być tworzony nowy 

kapitał. W konsekwencji tego, że w systemie sterowniczym C występuje 

bezrobocie oraz tego, że Organizator działa w kierunku stymulowania 

Popytu, tworzenie nowego kapitału jest utrudnione, jest hamowane. Można 

powiedzieć, że jest on marnotrawiony. To fakt, a nie przypuszczenie, czy 

wymysł.  

Jeśli filozofowie poszukują definicji terminu „konsumpcjonizm”, to na 

gruncie nauk systemowych również ten termin można zdefiniować w sposób 

ścisły. Konsumpcjonizm, to zjawisko, wynikające ze stymulowanego przez 

Organizatora Popytu. Jest to po prostu nadmierna konsumpcja. Jest ona 

nadmierna, gdyż Organizator ją stymuluje, a stymulować ją musi i dodajmy, 

że musi on to robić jedynie w systemie C. Warto też zauważyć, że tak jak 

w systemie B występują opisywane wcześniej „dziwne” zjawiska, tak też 

występują one w systemie C. Tylko w tym systemie bowiem może pojawić 

się np. kuriozalny w samej swojej formie termin „klęska urodzaju”. Termin 

„urodzaj” zawsze miał wymiar pozytywny, a nigdy negatywny. Tylko 

w systemie C, w którym wszystkiego jest nadmiar, urodzaj może być klęską. 

Urodzaj, to bowiem taka „naturalna nadprodukcja”, więc wobec skądinąd 

również naturalnej nadprodukcji w tym systemie, wynikającej z działania 

Organizatora, mamy do czynienia w systemie C z nadprodukcją do 

kwadratu, gdy wystąpi urodzaj. To również fakt, związany ze sterowaniem 

w systemie C. 

W swoich działaniach sterowniczych Organizator wykazuje jednak 

pewną pozorną sprzeczność, bowiem sterujący państwami stosują również 

drugi model działania, obliczony na wzrost efektywności długoterminowej. 

Kapitał nie będzie wtedy tylko odtwarzany, a będzie tworzony. To tworzenie 

kapitału ma jednak miejsce również w systemie C. Z tym, że odbywa się ono 

w części Rynku, którą steruje Organizator, czyli w części O systemu R. Aby 

skonkretyzować miejsca, w których mamy do czynienia z takim tworzeniem 

kapitału, podamy konkretne przykłady. Takim kapitałem są budowane 

ostatnio powszechnie np. hale targowe, stadiony sportowe, lotniska, 

autostrady, czy inne elementy infrastruktury. Organizator, tworząc taki 

kapitał musi jednak pamiętać, że musi on być odtwarzany po jego 

wytworzeniu. Niestety nie ma pewności, że Organizator o tym pamięta, 

tworząc ten rodzaj kapitału. Tak więc najlepiej byłoby, aby ten kapitał, 

przynosił wartość dodaną, wyrażoną w jednostkach pieniężnych, czyli aby te 

hale i stadiony były rentowne. Prawie wszystkie, wymienione powyżej 



170 Leszek Rydzak: Sterowanie systemem Rynek 
 

obiekty są jednak nierentowne. Używając prostego języka, jeżeli mamy 

trudności, aby utrzymać w należytym stanie drogi, które już posiadamy i do 

tego budujemy następne, to ryzykujemy tym, że ulegną one prędzej, czy 

później zniszczeniu. Dobrym przykładem takiej rozbudowy kapitału jest 

rozbudowa sektora uczelni wyższych. Są one ważnym ogniwem jego 

tworzenia. Należy pamiętać, że uczelnie w Polsce, jak każde miejsce/proces 

tworzenia kapitału jest zasilane w energię z części podstawowej systemu. Są 

one z tego powodu uważane często za „nieproduktywne”. Jako że jestem 

osobiście składnikiem tej części naszego państwa, mogę powiedzieć, że 

spotkałem się również z bardziej „ostrymi” określeniami wobec ludzi tam 

pracujących, takimi jak „pasożyt” czy „darmozjad”. Nawiązując do 

rozdziału, w którym dokonaliśmy analizy Rynku pieniądza, można 

powiedzieć, że przyrostowi ilości profesorów, towarzyszy zjawisko 

„inflacji” profesorskiej. Jak bowiem każde dobro, tak i tytuł profesorski, 

wraz ze wzrostem ilości profesorów, czyli wraz ze zmniejszaniem się 

rzadkości profesora, tytuł ten traci na wartości. Wracając do przykładu 

uczelni, to może się zdarzyć tak, że kapitał tam tworzony, będzie budowany 

w nadmiernej ilości. O nadmiernej ilości tworzonego tam kapitału można 

wnioskować po występowaniu szeregu zjawisk występujących w całym 

organizmie, jakim jest państwo. Otóż jeżeli jakaś część tworzonego tam 

kapitału ludzkiego wyjeżdża pracować poza granice tego państwa lub 

wykonuje zajęcia, do wykonywania których nie jest niezbędne posiadanie 

wykształcenia wyższego (na przykład, gdy absolwent uniwersytetu zajmuje 

się przewożeniem ludzi taksówką), to są to oznaki właśnie nadmiernej 

rozbudowy kapitału. Pewności jednak nie ma, czy obecnie w Polsce 

nadmiernie rozbudowujemy taki kapitał „naukowy”, który w sensie 

cybernetycznym jest kapitałem informacyjnym. Przy wysnuwaniu takich 

kategorycznych wniosków i ocen należy zawsze zachować szczególną 

ostrożność, gdyż kapitał ma tę właściwość, że tworzony jest na przyszłość, 

w nadziei, że zaprocentuje. Tutaj warto też zwrócić uwagę, że takich 

„nieproduktywnych” sektorów w państwie jest więcej. Ludzie kultury są 

„nieproduktywni”, filozofowie są „nieproduktywni, socjologowie są 

„nieproduktywni”. Wszystkim ludziom, myślącym w ten sposób należy 

przypomnieć mazurowską klasyfikację zupełną ludzkiej działalności. Sztuka 

i filozofia pełnią w niej ważną rolę. Bez nich nie byłoby nauki. Przecież 

gwałtowny obecnie rozwój technologiczny, to wynik rozwoju nauk 

technicznych, które swój początek mają w bardzo odległych czasach. Ich 

początku należy doszukiwać się już w momencie, gdy człowiek zauważył 

pierwszą różnicę między nim, a światem zewnętrznym. Ten początek, to 
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moment, gdy dostrzegł on swoją wyjątkowość. Najstarszym świadectwem 

tego faktu jest wspomniana już wcześniej jaskinia w Lascaux. Nie należy 

o tym zapominać. Warto już na koniec tego wątku stwierdzić, że rozbudowa 

tego rodzaju kapitału przez Organizatora, pozostaje w zgodzie z jego 

Homeostazą. Tworząc go musi się on bowiem powiększyć, a taka jest 

właśnie, co dowiedziono wcześniej jego Homeostaza. Nie ma więc 

pewności, czy jest to rzeczywiście rozbudowa kapitału, czy tylko rozbudowa 

dla rozbudowy. 

Po przeczytaniu tego rozdziału każdy Czytelnik powinien zrozumieć 

rolę jaką pełnią takie „nieproduktywne” sektory w całości systemu, jakim 

jest państwo. Jest to rola bardzo istotna i polega na tworzeniu kapitału. 

Bardzo trudnym problemem jest jednak znalezienie właściwego balansu 

między procesem pomocniczym, jakim jest tworzenie kapitału a procesem 

podstawowym. Po prostu wszyscy nie możemy zajmować się tworzeniem 

sztuki, filozofowaniem, czy zdobywaniem stopni naukowych, bo zwyczajnie 

umrzemy z głodu. Z drugiej jednak strony, nie możemy się tymi dziedzinami 

nie zajmować, bo jest to podstawa jakiegokolwiek rozwoju. 

Gdy zejdziemy z poziomu państwa jako systemu produkcyjnego 

złożonego, na poziom firmy, która jest systemem produkcyjnym prostym, to 

można pokusić się o jeszcze kilka refleksji. Istotnym skutkiem działalności 

Organizatora w systemach sterowanych jest między innymi to, że jego 

działanie można sprowadzić do wyłączenia mechanizmu konkurencyjnego 

systemu Rynek, co prowadzi do jej ograniczenia (system C) lub praktycznie 

zupełnego jej braku (system B). Jeżeli uznać ten fakt, to największa liczba 

firm, które ze sobą konkurują o względy konsumentów, występuje na rynku 

niesterowanym (w systemie A). Przypomnijmy: firma musi co najmniej 

odtwarzać swój kapitał, a tworzyć nowy – tylko może. W warunkach 

konkurencji w systemie A, firmy nie mogą sobie pozwolić na nadmierne 

tworzenie kapitału, gdyż ryzykują tym samym utratę swojej pozycji 

konkurencyjnej względem konkurentów. Po prostu ich konkurenci mogą w 

tym czasie tylko odtwarzać kapitał, a nie go tworzyć. W wyniku tego Ceny 

jednostkowe ich wyrobów będą niższe. Sterowanie granicami systemów jest 

więc bardzo ryzykowne dla przedsiębiorcy, gdyż może on tym doprowadzić 

swoją firmę do utraty jej pozycji na Rynku i do jej upadku, bez względu na 

to, w którym kierunku przesunie granicę między swoją częścią podstawową, 

a pomocniczą. Stąd na rynku niesterowanym tyle upadków firm i narodzin 

nowych. Na takim Rynku, przedsiębiorca musi praktycznie codziennie 

rozpoczynać wszystko od nowa, cały czas musi zachować czujność, aby 
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zachować swoją pozycję. Jego pozycja nigdy nie jest bezpieczna, jest bardzo 

krucha, zależy bowiem od kapryśnego konsumenta. Z drugiej strony, bez 

tworzenia kapitału nie ma rozwoju. Jeżeli więc termin „rozwój” 

zdefiniujemy jako rozrost systemu, termin „upadek” jako jego kurczenie się, 

a termin „ryzyko” jako prawdopodobieństwo upadku, to już na tym etapie 

naszej analizy, można byłoby sformułować twierdzenie, że jeśli warunkiem 

koniecznym rozwoju jest tworzenie kapitału, a nie tylko jego odtwarzanie, to 

rozwój obarczony jest zawsze wysokim ryzykiem. 

Przypomnijmy, że na skutek tego, że w systemie C obowiązują Ceny 

Organizacyjne, wyższe od Homeostatycznych i tym samym na skutek 

ograniczenia oddziaływania mechanizmu konkurencyjnego, działanie 

systemu Rynek przyjmuje formę monopolu, bądź oligopolu. Działalność 

firm w warunkach monopolu i oligopolu wiąże się z ich uprzywilejowaniem, 

co sprawia, że nie muszą one się tak starać o względy konsumenta, jak firmy 

na rynku niesterowanym i ich sytuacja jest bardziej stabilna, jednak nie 

należy zapominać, że odbywa się to dzięki zwiększonej organizacyjnie 

Cenie na ich wyroby. Wprawdzie upadki firm na rynku oligopolistycznym 

się zdarzają, czego świadectwem jest na przykład bankructwo firmy General 

Motors w 2009 roku (mimo ogłoszonej niewypłacalności firma ta jednak 

dalej istnieje i zatrudnia obecnie ponad 200 tysięcy pracowników), czy 

głośniejsze bankructwo banku Lehman Brothers w 2008 roku. Zarówno 

sektor bankowy, jak też i branża samochodowa są bowiem z całą pewnością 

rynkami oligopolistycznymi, czego wymownym świadectwem jest fakt, że 

w tych segmentach Rynku od bardzo długiego czasu nie pojawił się żaden 

nowy podmiot. Należy też w tym miejscu dostrzec fakt, że Organizator 

w systemie C steruje „branżowo”. W jednej części łańcucha 

konsumenckiego jego oddziaływania są silniejsze, w innych częściach 

słabsze. Jako przykład tego, jak firmy rynku C rozbudowują kapitał, może 

posłużyć analiza zjawiska sponsoringu. Niewątpliwie sponsoring drużyn 

sportowych należy do sfery tworzenia kapitału, bo z całą pewnością nie 

należy do działalności podstawowej systemów wytwórczych, które go 

prowadzą. Sponsoring sportu nie jest ponadto z całą pewnością 

odtwarzaniem kapitału firm sponsorujących. Sport jest bowiem dziedziną 

życia bardzo odległą od ich działalności w systemie Rynek. Wprawdzie 

sport może być nawet ważną dziedziną działalności gospodarczej (można na 

nim zarobić) i często kluby sportowe, to nawet spółki akcyjne, przynoszące 

wartość dodaną, czyli zysk, ale duża część z nich wymaga dofinansowania, 

czyli jest sponsorowana. Tak więc nader często sponsoring sportu jest 

zwyczajnym tworzeniem kapitału społecznego, czyli jest on zupełnie 
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bezinteresowny (homeostatyczny), jeśli pominie się tę część sponsoringu, 

której celem jest promocja firmy, czyli sponsoring marketingowy. Na 

przykład w Niemczech firmy najchętniej wspierają właśnie masowe imprezy 

sportowe, które stanowią aż 70 - 80 % wszystkich akcji sponsorskich. 

Mniejszym zainteresowaniem cieszy się kultura (15 - 20 %) i ochrona 

środowiska (5 - 10 %). Zwróćmy uwagę, jakie firmy sponsorują polski sport: 

PKN Orlen i Lotos, Tauron i PGE, Polkomtel, Orange, czy wreszcie PGNiG. 

Wszystko to oligopoliści, a w przypadku PGNiG – nawet czysty monopol. 

Takie podmioty mogą sobie pozwolić na rozbudowę kapitału bez większego 

ryzyka. Sprzedają one bowiem swoje wyroby za Cenę Organizacyjną 

wyższą niż Homeostatyczna, i uzyskaną w ten sposób nadwyżkę, mogą 

przeznaczyć na cokolwiek. Różnica między CO i CH w ich przypadku, czyli 

zdefiniowany przez nas wcześniej przedział kryzysu, może być miarą 

zmniejszenia ryzyka upadku. Kolejny paradoks, im większy kryzys, tym 

mniejsze ryzyko.  

Na Rynku B z kolei, na którym wszystko zależy od Organizatora, 

również to, czy kapitał jest tylko odtwarzany, czy tworzony jest nowy, 

zależy od niego. Ponieważ obniżając Ceny (szczególnie w obszarze dobra, 

którym jest praca, która jest, jak wspomniano, niezbędna do odtwarzania 

kapitału), doprowadził on w konsekwencji do braku części homeostatycznej 

swojego systemu R, nie ma on co liczyć nawet na odtwarzanie kapitału 

dzięki Homeostazie. Ponieważ zawsze najpierw, w sytuacji zagrożenia tnie 

się koszty, związane z odtwarzaniem kapitału, uważając tę sferę za 

„nieproduktywną” część systemu produkcyjnego, to sfera kapitału, na skutek 

zaniedbań w jego odtwarzaniu cierpi najbardziej. Ten brak odtwarzania 

kapitału w niezbędnej ilości staje się jeszcze jednym skutkiem takiego 

sposobu sterowania i jednocześnie jeszcze jedną przyczyną upadku systemu 

B.  

 





  
 

8. SYSTEMOWY CYKL KONIUNKTURALNY 

W systemie Rynek mogą zachodzić wyłącznie trzy procesy, czyli 

zmiany stanu tego systemu mogą przebiegać w trzech kierunkach. Tylko 

trzy, gdyż mogą istnieć w tym wypadku tylko trzy relacje: większości, 

równości i mniejszości. Na początek przedstawmy definicję terminów: 

rozwój, degradacja, stagnacja. Rozwojem będziemy nazywać każdą zmianę 

stanu układu, prowadzącą do jego rozrostu, powiększenia. Degradacją 

nazywać będziemy każdą zmianę stanu układu, prowadzącą do jego 

zmniejszenia się, skurczenia się. Stagnacją nazywać będziemy brak zmiany 

stanu układu, czyli brak jego rozrostu lub kurczenia się. Rozwój, degradacja 

i stagnacja, to terminy odpowiadające trzem relacjom: większości, 

mniejszości i równości. 

Analizy dokonamy wykorzystując dwuczłonowy model systemu Rynek, 

przedstawiony w rozdziale 4.1.1. 

Według tego modelu, system Rynek (R) składa się z dwóch części, 

które nazywamy w tej książce tak, jak nazywamy oddziaływania, w wyniku 

których one funkcjonują: Homeostaza (H) i Organizacja (O). O jest 

dopełnieniem H w zbiorze R.  

Ponadto przyjmijmy, używając języka systemowego, że: 

 rozwój, to stan, gdy R rośnie (R), 

 degradacja, to stan, gdy R maleje (R), 

 stagnacja, to stan, gdy R jest stały (R = constans). 

 

Ponieważ system R złożony jest z podsystemów O i H, przy czym 

zawsze podzbiór O jest dopełnieniem podzbioru H w zbiorze R, to dla 

zmiany stanu R istotna jest dynamika zmian H i O, czyli „szybkość” tych 

zmian.  

Uwzględnienie tej dynamiki zmian w podsystemach H i O sprawia, że 

ilość możliwych stanów systemu R, wynikających z tych zmian, jest duża. 

Wyeliminujemy więc z analizy wszystkie stany, w których stagnacja 

występuje w którymkolwiek z podsystemów H lub/i O. Po prostu 

zakładamy, że w podsystemach H i O występują zawsze jakieś procesy, 

rozwoju albo degradacji i nigdy nie występuje stagnacja. Jak się okaże 

w toku analizy, to uproszczenie nie wpływa na przebieg wnioskowania, 

a tylko ogranicza początkową liczbę analizowanych stanów.  
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Oznaczmy przez: 

 ++ zmiany dodatnie (rozwój) o większej dynamice, tj. zmiany „szybkie”, 

 + zmiany dodatnie (rozwój) o mniejszej dynamice, tj. zmiany „wolne”, 

 - zmiany ujemne (degradacja) o mniejszej dynamice, tj. zmiany „wolne”, 

 -- zmiany ujemne (degradacja) o większej dynamice, tj. zmiany 

„szybkie”, 

 0 stan stagnacji. 

 

Zestawmy następnie tabelę stanów systemu R, związanych ze zmianami 

w jego podsystemach, uwzględniając dynamikę tych zmian. Stany systemu 

R w zależności od tempa zmian w podsystemach H i O, przedstawiono 

w tab. 11. 

Z analizy możliwych procesów, zachodzących w systemie R, złożonym 

z podsystemów O i H wynika, że procesy zachodzące w systemie R mogą 

prowadzić tylko w trzech kierunkach. Kierunki te, związane są ze zmianą 

położenia granicy pomiędzy podsystemami O i H. Procesy zachodzące 

w systemie R można więc podzielić w sposób zupełny na trzy grupy: 

 takie, w których przebiegu podsystem O powiększa się względem H, 

 takie, w których przebiegu podsystem O zmniejsza się względem H, 

 takie, w których granica między tymi podsystemami nie zmienia 

położenia. 

 

Dodatkowo, aby przystąpić do analizy stanów rozwoju, degradacji 

i stagnacji, musimy przeanalizować gdzie znajduje się źródło zasilania 

systemu Rynek w informację, energię i materię. Otóż źródło informacji 

o systemie Rynek, czyli o potrzebach i marzeniach ludzkich, znajduje się 

w podsystemie H systemu R. Obrazem bowiem tych potrzeb jest 

Homeostaza i tylko ona. Również w obszarze energetyczno – materialnym, 

to podsystem H jest źródłem. To on zasila w energię i materię podsystem O. 

Po prostu podsystem O, aby działał, potrzebuje energii (podatków), którą 

czerpie z podsystemu H. Podsystem O stanowi analogię do procesów 

pomocniczych w systemach wytwórczych. Jest „nieproduktywny”. We 

współczesnych warunkach polskich, państwo czerpie energię, materię 

i informację z podsystemu H. Nieliczne bowiem źródła własnych dochodów 

podsystemu O we współczesnych warunkach polskich, pochodzą wyłącznie 

z monopoli, które ustanowił działaniem wektora Organizacji, sam sobie - 

właśnie podsystem O. Pamiętajmy, że podobnie zbudowany jest każdy 

system wytwórczy. On również ma budowę dwuczłonową, składa się 
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bowiem z części podstawowej i pomocniczej. W związku z tym analiza 

dokonana w tym rozdziale dotyczyć będzie również każdej organizacji 

wytwórczej. 

 

Tab. 11. Stany systemu R i zmiana położenia granicy między podsystemami H i O, 

w zależności od tempa zmian w podsystemach H i O 

Nr 

stanu 

H O R Ocena Położenie względne granicy między 

H i O 

1 ++ ++ +++ Rozwój Brak zmian 

2 ++ + +++ Rozwój Zwiększanie H, zmniejszanie O  

3 ++ - + Rozwój Zwiększanie H, zmniejszanie O 

4 ++ -- 0 Stagnacja Zwiększanie H, zmniejszanie O 

5 + ++ +++ Rozwój Zwiększanie O, zmniejszanie H 

6 + + ++ Rozwój Brak zmian 

7 + - 0 Stagnacja Zwiększanie H, zmniejszanie O 

8 + -- - Degradacja Zwiększanie H, zmniejszanie O 

9 - ++ + Rozwój Zwiększanie O, zmniejszanie H 

10 - + 0 Stagnacja Zwiększanie O, zmniejszanie H 

11 - - -- Degradacja Brak zmian 

12 - -- --- Degradacja Zwiększanie H, zmniejszanie O 

13 -- ++ 0 Stagnacja Zwiększanie O, zmniejszanie H 

14 -- + - Degradacja Zwiększanie O, zmniejszanie H 

15 -- - --- Degradacja Zwiększanie O, zmniejszanie H 

16 -- -- ---- Degradacja Brak zmian 

 

Tak więc należy stwierdzić, że zarówno informacja, jak też energia 

i materia systemu R, ma swoje źródło w podsystemie H i załóżmy, że tylko 

w nim. 

Analiza stanów, opisanych w tab. 11 pozwala na stwierdzenie, że 

w systemie R możliwe jest występowanie stanu rozwoju w 6 przypadkach, 

stanu degradacji w 6 przypadkach i stanu stagnacji w 4 przypadkach. 

Gdy mamy do czynienia z procesami rozwoju, położenie względne 

granicy, pomiędzy podsystemami O i H systemu R nie zmienia się 

w 2 przypadkach, w kolejnych 2 przypadkach podsystem O powiększa się 

względem H i również w 2 przypadkach podsystem H powiększa się 

względem O. 

W sytuacji stagnacji, mamy do czynienia z powiększaniem się O 

względem H w 2 przypadkach i H względem O również w 2 przypadkach.  
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W procesach degradacji systemu R, położenie względne granicy, 

pomiędzy podsystemami O i H systemu R nie zmienia się w 2 przypadkach, 

w kolejnych 2 przypadkach podsystem O powiększa się względem H 

i również w 2 przypadkach podsystem H powiększa się względem O. 

Podsumowując tę część analizy należy stwierdzić, że niezależnie od 

tego, czy w systemie R mamy do czynienia z procesami rozwoju, degradacji 

czy stagnacji, położenie względne granicy pomiędzy H i O może być 

następujące: 

 O może się powiększać względem H, 

 H może się powiększać względem O, 

 położenie granicy między H i O może się nie zmieniać. 

 

Pamiętajmy o fakcie, że w systemie R, źródłem energii, materii 

i informacji dla podsystemu O jest podsystem H. W związku z powyższym, 

w sytuacji, gdy O powiększa się względem H, układ R dąży do stanu 

wyczerpania energetyczno – materialno – informacyjnego. Prędzej, czy 

później znajdzie się on w położeniu krytycznym, w którym najpierw 

strumień informacji, a następnie strumień energii i materii, przepływający 

z H do O, będzie mniejszy, niż wynoszą potrzeby energetyczne podsystemu 

O. Ponadto, jak wykazano wcześniej, jeżeli Homeostazą Organizatora 

systemu R jest dążenie właśnie do przemiany podsystemu H w podsystem O, 

to dążenie to prowadzi do tego, że procesy zachodzące w systemie R, mają 

charakter cykliczny. Ta cykliczność znajduje swój wyraz w rzeczywistości 

ekonomicznej i jest określana jako cykl koniunkturalny, przy czym charakter 

cykliczny mają wtedy zmiany w całym systemie R, a nie tylko w jego 

częściach, czyli branżach. Wtedy wszyscy twierdzą, że wystąpił stan 

kryzysu, zresztą najczęściej nie dostrzegając jego przyczyn. Amplituda tych 

zmian jest duża, a częstotliwość niska. Kryzys, z powodu tej wysokiej 

amplitudy staje się więc widoczny. Ta duża amplituda sprawia jednocześnie, 

że zmiany kryzysowe są głębokie, a niska częstotliwość, że występują one 

co kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat. Ponieważ występują w tym stanie 

zmiany energetyczne, jest on łatwo odczuwalny i zauważalny przez 

wszystkich uczestników Rynku. Jednak tylko cybernetycy znają przyczynę 

tego kryzysu i jednocześnie wiedzą oni o jego wystąpieniu już w momencie 

pojawienia się zmian informacyjnych w układzie, czyli w momencie 

rozpoczęcia działań sterowniczych przez Organizatora. Taka była prawdziwa 

przyczyna wyjścia Mazura ze zorganizowanego przez Edwarda Gierka 

wspomnianego wcześniej sympozjum przedstawicieli władz (Organizatora) 
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z ludźmi nauki. Już w momencie uzyskania informacji o planowanym 

uruchomieniu procesów sterowniczych przez Organizatora i planowanym 

ich rozmachu wiedział on, że niezależnie od ich kierunku, skutkiem będzie 

upadek całego systemu sterowanego. Jednym słowem Mazur już w 1972 

roku wiedział, że skutkiem tego nastąpi rok 1980. Ten rok był nieuchronną 

reakcją systemu R na sterowanie. Jedyne, czego Mazur nie mógł określić, to 

data wystąpienia tej reakcji. Wiedział on natomiast o tym, że ta reakcja jest 

nieuchronna. Ze względu na to, że zmarł on jeszcze w trakcie silnych 

oddziaływań sterowniczych Organizatora na naukę (1983 r.), nigdy o tym 

nie zdążył napisać, a w każdym razie nie opublikował tego, gdyż po prostu 

nie mógł tego zrobić. W dniu jego śmierci Organizator bowiem trwał jeszcze 

w położeniu krytycznym, czego zewnętrznym objawem był tzw. stan 

wojenny w Polsce. 

Jeżeli H powiększa się względem O, to układ O jest zabezpieczony pod 

względem energetycznym. Taki stan jest stabilny, a prawdopodobieństwo 

wystąpienia zjawiska cykliczności całego systemu R dąży do zera. Należy 

również zaznaczyć, że musimy odróżniać cykliczność i sezonowość. 

Powodem tego jest fakt, że w języku potocznym są to terminy zależne, 

bowiem sezonowość oznacza zawsze cykliczność, a cykliczność już 

niekoniecznie oznacza sezonowość. Sezonowość oznacza regularną 

cykliczność, czyli taką, dla której można określić częstotliwość jej 

występowania. Na przykład jest cała gama wyrobów na Rynku, których 

sprzedaż jest sezonowa, na przykład karpie w Polsce, w prawie 100 % 

sprzedawane są w grudniu. Sezonowość nie ma też tylko związku 

z występowaniem pór roku. Popyt na flagi olimpijskie pojawia się co dwa 

lata, gdy organizowana jest olimpiada. Gdy więc w tej książce zostanie 

użyty termin „cykliczny”, oznaczać on będzie cykliczność, dla której nie 

można określić częstotliwości jej wystąpienia.  

Zjawisko cykliczności, występuje na Rynku właściwie nieustannie, 

gdyż chociażby Ceny zmieniają się nieustannie, raz rosną, innym razem 

spadają, oscylują wokół Ceny równowagi. Tak rozumiana cykliczność, ma 

jednak małą amplitudę i dużą częstotliwość. Związane jest to z faktem np. 

częstych w takich warunkach bankructw i równie częstych narodzin nowych 

składników łańcucha konsumenckiego, odwracania się konsumentów od 

jednego wyrobu na rzecz innego itp. Taka cykliczność ma jednak charakter 

branżowy, nie pojawia się ona w całym łańcuchu konsumenckim, a w jego 

fragmentach. Jej występowanie związane jest z niewłaściwym odczytaniem 

potrzeb konsumentów przez funkcjonujące w łańcuchu konsumenckim 
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systemy produkcyjne. Takie „błędy”, występujące w systemie R są jednak 

naprawiane stosunkowo szybko, czego wyrazem jest zjawisko bankructw, 

jednocześnie współwystępujące z powstawaniem nowych systemów 

produkcyjnych. Warunek tego współwystępowania jest jednak jeden, brak 

oddziaływań sterowniczych Organizatora w kierunku hamowania Podaży. 

Organizator nie może więc działać, powiększając naturalne bariery wejścia 

na Rynek po stronie podażowej systemu R.  

W tym rozdziale będziemy mówić o cykliczności w całym 

rozpatrywanym systemie, czyli cykliczności systemowej. Przy tej okazji 

warto poruszyć problem używanej w terminologii ekonomicznej klasyfikacji 

stanów kryzysowych. Ekonomiści wyróżniają bowiem tzw. kryzysy 

naturalne, które są skutkiem naturalnych katastrof, takich jak pożar, czy 

powódź. Otóż, jeżeli kryzys, to stan nierównowagi na Rynku, to takie 

kryzysy nie istnieją. Nie istnieją one i istnieć nie mogą, gdy nikt układem 

Rynek nie steruje, to znaczy, gdy nikt z zewnątrz nie wpływa na Cenę. Aby 

ten fakt wyjaśnić, posłużymy się przykładem. Kilka lat temu doszło do 

powodzi w Tajlandii, w rejonie, w którym znajdowały się fabryki twardych 

dysków do komputerów. Udział tych zalanych fabryk w światowym Rynku 

dysków twardych wynosił w sumie około 30 %. Z pozoru mamy więc kryzys 

naturalny, ponieważ jednak Cena dysków twardych jest Ceną 

Homeostatyczną, wystąpił więc nieuchronny wzrost tej Ceny i na skutek 

tego Rynek dysków twardych został wyrównoważony. Jeżeli jednak osiągnął 

on równowagę, to o żadnym kryzysie nie może być mowy. Jako stan 

kryzysowy, nie można traktować stanu, gdy Cena jakiegoś dobra jest 

wysoka. Cena nie może być bowiem wysoka, ani niska. Wysoki i niski, to 

przymiotniki wartościujące. Nigdy nie mają one związku z nauką 

i w konsekwencji nie mają charakteru ścisłego. Cena bowiem jest, jaka jest. 

Ani wysoka, ani niska. Nie ma po prostu liczb dużych i małych, 

a przyspieszenie ziemskie nie jest wysokie ani niskie. Jest, jakie jest. Ani 

wysokie, ani niskie. Mimo wzrostu Ceny na skutek powodzi, na Rynku 

dysków, po jego rozregulowaniu, nastąpił stan równowagi. Jeżeli zdefiniuje 

się kryzys, jako stan nierównowagi, to nie można z całą pewnością takiej 

sytuacji na Rynku dysków nazwać kryzysem. Kryzysy naturalne nie istnieją 

więc w sensie systemowym.  

W przypadku, gdy położenie granicy pomiędzy O i H nie ulega zmianie, 

układ R znajduje się albo w stanie krytycznym (używając języka 

matematyki, osiągnął ekstremum) albo mamy do czynienia z równomiernym 

powiększaniem się O i H, na co najlepszym określeniem jest nazwa: stan 

zrównoważonego rozwoju. 
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Zjawisko cykliczności, występującej w systemie R zaprezentowano na 

rys 45.  

 
Rys. 45. Cykl koniunkturalny z perspektywy systemowej: a - początek cyklu,  

b, c – kolejne fazy rozwojowe, d – stan krytyczny, e – Organizator trwa w stanie 

krytycznym, f – najczęściej gwałtowne wycofanie się Organizatora i upadek 

systemu, g – część homeostatyczna odzyskuje energię po wycofaniu się 

Organizatora, h – pojawiająca się nadwyżka energii w części H powoduje 

odzyskanie przez Organizatora możliwości sterowniczych, i – początek następnego 

cyklu koniunkturalnego 

 

Przyjrzyjmy się bliżej systemowym cyklom koniunkturalnym, 

występującym w systemie R. Ich przyczyna tkwi w Organizatorze. To on, 

realizując swoją własną Homeostazę powoduje występowanie zjawiska 

cykliczności. Początek cyklu koniunkturalnego ma miejsce w momencie, 

gdy Organizator obejmie swoim oddziaływaniem jakikolwiek akt wymiany 

dobra ekonomicznego z kategorii DH. Stan systemu R na początku cyklu 

koniunkturalnego przedstawiono na rys. 45a. 
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W następnych fazach realizacji własnej Homeostazy, Organizator 

rozszerza spektrum dóbr ekonomicznych wspólnych. Podejmuje zarówno 

działania wymuszone swoim wejściem w przestrzeń dóbr ekonomicznych 

homeostatycznych, jak też dokonuje nowych. Ich istotą jednak w dalszym 

ciągu jest przemiana dóbr DH w DHO, czyli tym samym przemiana 

podsystemu H w podsystem O. Pamiętać należy, że przemiana układu H 

w układ O oznacza równoczesne zmniejszenie podsystemu H i zwiększenie 

podsystemu O. Działanie Organizatora w kierunku powiększenia O, 

powoduje, że H automatycznie się zmniejsza. Ten etap cyklu 

zaprezentowano na rys. 45b i 45c. 

Można dodać, że prezentowana w tej książce analiza systemowa 

potwierdza słuszność tzw. krzywej Laffera, czyli koncepcji teoretycznej na 

gruncie ekonomii, wyprowadzonej dedukcyjnie, według której istnieje ścisła 

zależność między stawką opodatkowania dochodów a dochodami 

budżetowymi państwa z tytułu podatków. W języku systemowym państwo 

jest Organizatorem, a podatki jego zasobami energetycznymi. 

Układ R, w wyniku działań Organizatora, podąża w kierunku stanu 

krytycznego (rys.45d), którego obrazem w teorii Laffera jest ekstremum 

w przebiegu jego krzywej. Jest to moment, w którym również cykl 

koniunkturalny osiąga ekstremum. W stanie tym podsystem O ma rozmiary 

maksymalne, a H – minimalne. 

Ponieważ Organizator zajmuje się organizowaniem, to najczęściej nie 

zauważa, że znalazł się w położeniu krytycznym. Nie zauważa, że osiągnął 

ekstremum. Prowadzi w dalszym ciągu swoją działalność, zgodną z jego 

Homeostazą i tym samym przekracza stan krytyczny. Obrazem takiego 

działania Organizatora współcześnie niech będzie fakt np. dalszego 

podwyższania podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe, pomimo tego, że 

już poprzednia jego podwyżka spowodowała spadek wpływów do budżetu 

Organizatora z tytułu tego podatku. Po przekroczeniu stanu krytycznego 

strumień energii, dopływający do Organizatora zmniejsza się i musi nastąpić 

najpierw stagnacja w podsystemie O, a następnie jego degradacja. W tym 

momencie w cyklu koniunkturalnym systemu R, który to system osiągnął, 

a nawet przekroczył stan krytyczny, następuje degradacja (rys. 45e). Warto 

podkreślić, że degradacji ulega zawsze najpierw podsystem H, a podsystem 

O za nim podąża. Mówiąc językiem potocznym, działalność Organizatora 

kończy się, gdy kończą się mu pieniądze. Następuje upadek systemu R, po 

działalności Organizatora pozostają jednak jego zobowiązania. Sprawiają 

one, że system R na jakiś okres czasu musi się pogrążyć w stagnacji 

(rys. 45f). Organizator musi wycofać się z realizowanych przez siebie 
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funkcji, aby podsystem H – źródło jego energii, mógł rozpocząć tę energię 

wytwarzać (rys. 45g i 45h). W tym czasie dobra ekonomiczne DHO stają się 

na powrót dobrami DH. Nieuchronne wycofanie się Organizatora oznacza 

zmniejszenie podsystemu O względem H (rys. 45f).  

Jego Homeostaza jednak pozostaje niezmienna. On dalej chce 

organizować. Jak tylko podsystem H zacznie wytwarzać nadwyżki energii, 

Organizator znów przystąpi do działania. To uruchomienie działania 

Organizatora oznacza, że układ Rynek wchodzi w następną fazę cyklu 

(rys. 45i). Tym razem jednak najczęściej Organizator, mając do wyboru dwa 

kierunki działania, wybiera ten drugi kierunek, gdyż pierwszy się nie 

sprawdził. Jego istotą pozostaje jednak przemiana dóbr ekonomicznych DH 

w dobra DHO. Wiedząc, że obecnie w Polsce Organizator steruje Rynkiem 

w kierunku wyższych Cen, można wnioskować, że gdy nasz Organizator 

osiągnie ekstremum cyklu, to w następnej jego fazie zmieni sposób 

sterowania na przeciwny, a to oznacza powrót w Polsce do komunizmu. 

Oczywiście komunizmu w sferze gospodarczej.  

Dodajmy, że obecnie stan krytyczny systemu Rynek, możemy 

obserwować w państwach z grupy, zwanej PIIGS (Portugal, Italy, Ireland, 

Greece, Spain). W każdym z nich Organizator ich systemu R działa w różny 

sposób. Faktem jest jednak, że na przykład w Hiszpanii, czy Portugalii, które 

starają się wyjść z położenia krytycznego o własnych siłach, płace w sferze 

publicznej spadły w ciągu kilku ostatnich lat o połowę. Jest to obraz skutków 

wyczerpania energetycznego podsystemu H, systemu R. Natomiast 

Organizator greckiego systemu R wydaje się trwać w położeniu krytycznym. 

Jeżeli tak działa, to musi liczyć na pomoc energetyczną z innych systemów 

R. Tak więc liczy na pomoc Międzynarodowego Funduszu Walutowego, czy 

innych instytucji. Ale ta pomoc rodzi zobowiązania. Prędzej, czy później 

grecki Organizator będzie musiał wycofać się z organizowania dóbr DH. 

Taki proces już ma miejsce. Świadczy o tym na przykład bardzo słaba 

kondycja greckiej oświaty, czy służby zdrowia. 

 





  
 

9. PODSUMOWANIE 

Jak wykazano w tej pracy, nie ma żadnych logicznych i uzasadnionych 

podstaw twierdzenie, że prowadzenie polityki gospodarczej, to konieczność. 

Tak jak ludzkie życie ma dwa wymiary: indywidualny i wspólnotowy, tak 

też system Rynek jest dwuwymiarowy. Ma on również wymiar 

indywidualny (H) i wspólnotowy (O). Jeżeli założyć, że cały dorobek 

ekonomiczny ludzkości, wynika z dostrzeżenia faktu, że tylko człowiek 

wolny (Homeostaza) działa w sferze ekonomicznej w optymalnych 

warunkach i stąd wytwory jego działań mogą być i są wielkie, to polityka 

gospodarcza nie może przede wszystkim siłą wciągać ludzi w wymiar 

wspólnotowy Rynku (Organizacja), gdy oni tego nie chcą. Z tego samego 

założenia wychodził Paweł Włodkowic, gdy mówił o absurdzie nawracania 

pogan siłą i na tej samej zasadzie zniknęło niewolnictwo i przepadł 

feudalizm. Historia jednak jak widać niczego nie nauczyła nikogo. Z drugiej 

jednak strony, Rynek ma również wymiar wspólnotowy, ale ogranicza się on 

tylko do stosunkowo wąskiej grupy dóbr DO. Sterowanie pozostałą częścią 

Rynku nie tylko nie jest konieczne, ale ze względu na swoje skutki 

długookresowe, prowadzi do jego upadku. Używając języka 

ekonomicznego, to o ile można znaleźć uzasadnienie dla interwencji na 

Rynku, na przykład raz na 10 lat, to żadnego uzasadnienia nie ma z całą 

pewnością permanentna interwencja, czyli polityka gospodarcza. Na 

przykład polityka ta, prowadzona od 20 lat na rynku cukru doprowadziła do 

tego, że z wielu różnorodnych podmiotów, działających na tym Rynku 25 lat 

temu pozostały trzy koncerny (oligopol), liczba cukrowni spadła z ponad 

siedemdziesięciu do około dwudziestu, a wśród tych dwudziestu jest kilka 

takich, które funkcjonują tylko kilka dni w roku, bo ich zadaniem nie jest 

produkcja cukru, tylko zdobycie tzw. limitu, czyli kartki od Organizatora, 

decydującej o dostępie do Rynku cukru po stronie podażowej. Skutek jest 

taki, że ceny cukru w Polsce należą do najwyższych na świecie. Podobnie 

jest na Rynku mleka. To Organizator stwarza swoim działaniem warunki, 

w których rolnik jest zmuszony do wylania mleka do kanalizacji z powodu 

wysokich kar za jego „nadprodukcję”. 

Zaletą braku polityki gospodarczej (nie dotyczy to dóbr DH) jest fakt, że 

Organizator może swój wysiłek ograniczyć do niezbędnego minimum. Może 

się skupić na tym minimum. To minimum, to jego aparat policyjny, 

prokuratorski, sądowy, czy wojskowy, czyli wszystko to, co dotyczy 
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patologii pierwszej i drugiej fazy aktu wymiany. Działanie Organizatora 

w tych obszarach jest wręcz niezbędne. Tymczasem rozciągając swoją 

działalność poza sferę patologii Rynku sprawia on, że jego oddziaływania 

sterownicze ulegają rozproszeniu i jego działalność podstawowa, czyli 

działalność policji, prokuratury, wojska czy sądów zaczyna przypominać 

farsę. Staje się wtedy konieczne uruchomienie nieustannych i zmiennych 

oddziaływań, które nazywane są reformą. Muszą one być nieustanne 

i zmienne, gdyż nieustannie zmienia się stan Rynku. Przypomnijmy, że 

narzędziem działania Organizatora jest prawo. Skutkiem tej dynamiki zmian 

na Rynku i w konsekwencji - dynamiki zmian prawa jest fakt, że polski 

prawodawca zawalony jest projektami nowych aktów prawnych 

i nowelizacji starszych, które czekają w kolejce. Może więc dojść do takiej 

kuriozalnej sytuacji, że w kolejce do uchwalenia czeka jakiś akt, a dalej w tej 

samej kolejce czeka już jego nowelizacja, choć akt ten jeszcze nie 

obowiązuje.  

Kolejną ciekawą sprawą, wynikającą z analizy systemowej jest fakt, że 

jeśli ideałem jest, aby nie prowadzić polityki gospodarczej, a właściwie 

ograniczyć ją do dóbr DO, Organizator Rynku musi działać wbrew swojej 

własnej Homeostazie. Jeżeli Organizatorzy państw stanowią elitę, to elita ta, 

może być nazwana elitą w sensie systemowym wtedy i tylko wtedy, gdy 

działa przeciwnie do interesu własnego. Bycie elitą nie oznacza więc 

żadnego działania dla dobra społeczeństwa. Oznacza działanie wbrew 

interesowi własnemu elity. Materiał, z którego ulepiona jest taka elita jest 

jednak jak każde dobro ekonomiczne – rzadki, a nawet bardzo rzadki. Kto 

chce działać w interesie społecznym musi działać wbrew sobie. Jeżeli więc 

władza jest służbą, to służba polega na utrzymywaniu relacji 

homeostatycznych w układzie, któremu się służy, czyli w układzie nad 

którym sprawuje się władzę. Tak jak prawdziwa polityka gospodarcza, tak 

i prawdziwa władza, oznacza jej brak. 

Kolejną sprawą, którą warto poruszyć, to sprawa rozumienia terminu 

„społeczeństwo”. Już od ponad 25 lat nasze elity, nasz Organizator twierdzi, 

że buduje „społeczeństwo” i do tego jeszcze „obywatelskie”. Już z tej nazwy 

wynika, że działanie takiego rodzaju społeczeństwa oparte jest na 

Homeostazie. Może ono więc powstać tylko w wyniku działań oddolnych, 

wyklucza natomiast oddziaływanie Organizatora przymusem. Wiele 

czynników wskazuje na to, że Organizator w ten sposób jednak nie działa. 

Jest faktem, że podstawowe narzędzie jego działania, czyli prawo ingeruje 

tak głęboko i szeroko w życie każdego z potencjalnych członków tego 

społeczeństwa, że trudno wskazać dziedzinę życia, której to prawo nie 
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regulowałoby. To z pewnością nie są homeostatyczne warunki działania. 

Każdy, kto zetknął się z naukami systemowymi wie, że społeczeństwo 

obywatelskie, o jakie chodzi Organizatorowi, nie powstanie w takich 

warunkach. Powstanie natomiast inny rodzaj społeczeństwa, którego 

Homeostazą jest bunt. Takiego społeczeństwa nie można nazwać jednak 

obywatelskim. Rozpadnie się ono, jak tylko zrealizuje swoją Homeostazę. 

Takim tworem społecznym był potężny NSZZ „Solidarność”, po którym po 

ustaniu przyczyn buntu, czyli po realizacji Homeostazy, na której się zrodził, 

pozostały właściwie tylko wspomnienia.  

Na bazie wiedzy cybernetycznej i ekonomicznej, zgromadzonej w tej 

książce można pokusić się o dokonanie oceny stanu gospodarczego Polski, 

Unii Europejskiej, Europy w ogóle, a nawet świata oraz perspektyw jego 

zmian. Największą gospodarką świata są Stany Zjednoczone (około 30 % 

Rynku światowego), ale drugie i trzecie miejsce w takim rankingu zajmują 

kraje azjatyckie: Chiny i Japonia. Jeżeli natomiast uznać Unię Europejską za 

państwo, to ma ona duży udział w Rynku światowym, sięgający pozycji 

Stanów Zjednoczonych. Jak się przyjrzeć zmianom, zachodzącym na Rynku 

światowym, to jego środek ciężkości stopniowo i powoli przenosi się poza 

Europę i Stany Zjednoczone. Zarówno Unia Europejska jak też Stany 

Zjednoczone sterują swoim Rynkiem głownie w kierunku systemu C. 

W kierunku tym sterowany jest też Rynek polski, za wyjątkiem Rynku usług 

medycznych, gdzie panuje system B i Rynku pieniężnego, na którym rodzaj 

sterowania trudno jednoznacznie określić. Ponieważ zapewne szczególnie 

interesuje Czytelnika ocena stanu Rynku polskiego, to ograniczymy się 

w ocenach tylko do niego. Przypomnijmy, że system C oznacza, że 

obowiązują na nim Ceny Organizacyjne, podniesione w stosunku do Cen 

Homeostatycznych. Miarą natężenia oddziaływań sterowniczych, czy ściślej 

miarą wartości wektora Organizacji jest zdefiniowany wcześniej przedział 

kryzysu. Systemów wysterowanych w tym kierunku może być wiele, ale 

mimo to mogą się one różnić. Różnica między nimi może polegać tylko na 

wielkości przedziału kryzysu. Zakładając, że cała gospodarka światowa jest 

wysterowana w tę stronę i jednocześnie wiedząc, że głównymi producentami 

dóbr ekonomicznych na świecie są Chiny czy Indie, to pozwala to na 

wysnucie wniosku, że w tych państwach przedział kryzysu jest najmniejszy. 

Wniosek taki wymaga jeszcze jednego założenia. Takiego, że producenci 

organizują produkcję tam, gdzie Cena jednostkowa wytworzonego wyrobu 

będzie najniższa. Producenci jednak w swoich działaniach uwzględniają 

więcej czynników. Ważne jest dla nich przede wszystkim bezpieczeństwo 
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ich zainwestowanego w tych krajach kapitału, czy wreszcie koszty 

transportu do miejsca konsumpcji. Produkcja w Chinach powoduje duże 

wzajemne oddalenie Podaży i Popytu, konsumpcja ma bowiem miejsce 

głównie w Europie i Stanach Zjednoczonych. Niech o sile oddziaływania 

Organizatora w Europie, której częścią jest Rynek polski świadczy fakt, że 

do Polski w dużych ilościach sprowadzane są z Chin bardzo różnorodne 

wyroby i to zarówno o niskiej, jak też wysokiej jakości. Wśród nich są 

wyroby zadziwiające, np. truskawki do wyrobu dżemów w Polsce pochodzą 

w dużej części aż z Chin, podczas gdy Polska zawsze słynęła z produkcji 

truskawek. Działanie Organizatora polskiego Rynku truskawek musi więc 

powodować, że różnica przedziałów kryzysu na rynku truskawek w Chinach 

i w Polsce jest większa niż koszty transportu tych truskawek z Chin do 

Polski. Na rynku światowym, ale polskim również, obserwowane jest coraz 

szerzej jeszcze jedno ciekawe zjawisko. Otóż każdy inwestor, przenosząc 

kapitał do nieznanego mu kraju wie, że wiąże się to z ryzykiem. Inwestycja 

w Chinach jest na przykład bardzo ryzykowna, gdyż znając realia 

historyczne wiemy, że chiński rząd nazywa się komunistycznym 

i w związku z tym może zrobić właściwie wszystko. Ma on moc przejęcia 

swoim dekretem własności inwestora z dnia na dzień. Stąd coraz częściej 

jedynym inwestowanym w Chinach kapitałem są dobra ekonomiczne 

niematerialne, na przykład marka, znak towarowy (w sensie systemowym 

jest to kapitał informacyjny). To już chińczykom wystarczy do produkcji. 

Oznacza więc to, że nie potrzebują oni już kapitału materialno – 

energetycznego (czyli budowy u nich fabryk przez zagraniczne koncerny), 

gdyż mają już w stopniu wystarczającym swój własny kapitał energetyczny. 

W taki sposób działają znane światowe firmy, które mieszczą się w jednym 

małym biurze (np. Adidas) i których zadaniem jest tylko sterowanie 

przepływami swoich towarów między miejscem wytworzenia a miejscem 

konsumpcji. Dziś do tego wystarczy parę komputerów i paru ludzi. Całe 

szczęście, że Chiny nie mają jeszcze tego kapitału w takim nadmiarze, że 

będą mogły zdobyć nowy kapitał informacyjny, w postaci najbardziej 

zaawansowanych technologii, bo wtedy już Europa i Stany Zjednoczone nie 

miałyby czego produkować. Przy tym warto wspomnieć, że firmy, 

inwestujące w Chinach kapitał informacyjny w postaci marki, nie muszą już 

inwestować kapitału z tej kategorii, który nazywa się „technologia”. Chiny 

nauczyły się wytwarzać już wiele dóbr o bardzo zróżnicowanym poziomie 

jakości i z użyciem względnie nowych technologii. 

Jeszcze w tym miejscu można wspomnieć o nieopisywanym wcześniej 

zjawisku, wynikającym ze sterowania rynkiem pracy w stronę systemu C. 
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W tym systemie zawsze panuje bezrobocie. Ale jego rozmiary, czyli 

w naszym systemowym języku wielkość przedziału kryzysu na rynku pracy 

są różne. Takie systemowe myślenie o bezrobociu wyjaśnia wiele zjawisk 

występujących na tym Rynku. Na przykład bezrobocie w Niemczech, czy 

Wielkiej Brytanii jest o wiele niższe niż w Polsce, przy tym Ceny za pracę są 

w tych systemach gospodarczych znacznie wyższe. Ten fenomen można 

wyjaśnić tylko z pozycji systemowych. Jeżeli tak jest, to oznacza to, że 

Organizator systemu Niemcy, czy Wielka Brytania steruje swoim Rynkiem 

pracy słabiej, niż Organizator Rynku pracy: Polska. Jeżeli przyjąć, że 

sterowanie odbywa się za pomocą tzw. płacy minimalnej, to znaczy, że 

Niemcy i Wielka Brytania mają względnie niższy poziom płacy minimalnej 

niż Polska. Jeżeli bowiem różnica między Ceną Organizacyjną (jej wyrazem 

jest właśnie płaca minimalna) a Ceną Homeostatyczną jest mniejsza, to 

mniejszy jest też przedział kryzysu i w konsekwencji bezrobocie. 

Bezrobocie jest wielkim problemem, największym spośród tych, które nas 

dotykają w wymiarze ekonomicznym naszego życia. Niszczy ono człowieka 

w niespotykany sposób. Zgodzi się z tym każdy psycholog i socjolog. 

Człowiek jest wprawdzie istotą indywidualną, ale wśród jego istotnych 

potrzeb znajduje się potrzeba jakiejś współpracy z innymi ludźmi, potrzeba 

wspólnoty. Ten fakt wynika z przyjmowanej w nauce bez zastrzeżeń 

hierarchii potrzeb Maslowa. Wprawdzie na szczycie piramidy potrzeb 

człowieka znajduje się jego własna samorealizacja, ale droga do niej wiedzie 

przez współdziałanie, współoddziaływanie, czy jak wyrazilibyśmy to 

w języku systemowym, sprzężenie z drugim człowiekiem. Tylko w wyniku 

sprzężenia mogą bowiem być zaspokojone potrzeby miłości oraz szacunku, 

ale również bezpieczeństwa. Praca jest podstawowym dobrem, które każdy 

człowiek może ofiarować drugiemu człowiekowi. Człowiek może nie mieć 

złota ani srebra, może nie mieć niczego, ale ręce, nogi i mózg ma każdy 

z nas. To praca jest więc jedynie tym czynnikiem produkcji, jak nieładnie 

mówimy o niej w naukach o zarządzaniu, który może nas wznieść na 

wyżyny szczęścia. I do tego niezależnie od tego, co potrafimy. Jeśli 

potrafimy mało, to i nagroda za pracę jest mała. Jeśli jednak potrafimy wiele, 

to nagroda potrafi być wysoka. Ale nagroda jest zawsze. Praca dla drugiego 

człowieka ma jeszcze tę właściwość, że tę nagrodę otrzymujemy już teraz 

w postaci zapłaty. Brak pracy sprawia, że czujemy się jak zwierzęta, walcząc 

o przetrwanie i co najwyżej załatwiamy potrzeby najniższego rzędu. 

Z problemem bezrobocia ściśle związane jest zjawisko emigracji. Nie mogąc 

znaleźć pracy, szczególnie dotyczy to młodych ludzi, wyjeżdżają oni 
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z Polski do Niemiec, czy Wielkiej Brytanii. Część tej emigracji, to bardzo 

ciekawy przypadek systemowy. W Polsce weszło do obiegu nawet pojęcie 

tzw. eurosierot, charakteryzujące ten rodzaj emigracji. Chodzi o taki typ 

emigracji, w której wyjeżdża albo mąż i ojciec, pozostawiając swą żonę 

i matkę swoich dzieci wraz z nimi w Polsce, albo wyjeżdżają oboje rodzice, 

pozostawiając dzieci pod opieką swoich rodziców. W takim przypadku 

z Polski wyjeżdża Podaż, a w Polsce pozostaje Popyt, w każdym razie 

znaczna jego część. Mąż, czy rodzice bowiem jadąc do pracy, jadą 

podażować pracę, a środki pieniężne przysyłają do Polski i tu odbywa się 

popytowanie. Przypomnijmy, że wszystkie Rynki Unii Europejskiej są 

wysterowane w kierunku systemu C. Taki rodzaj emigracji jest korzystny dla 

Polski, ale nie jest korzystny dla kraju emigracji. Przypomnijmy, że 

Organizator w systemie C musi stymulować Popyt i hamować Podaż. Polska 

dzięki takiej emigracji ma wyhamowaną dzięki niej Podaż (podaż pracy 

wyemigrowała) i jednocześnie ma stymulowany Popyt (rodzina pozostała 

w kraju wydaje pieniądze, zarobione na emigracji). Kraj emigracji 

natomiast, również wysterowany w kierunku systemu C, ma stymulowaną 

Podaż i wyhamowany Popyt. Takie działania pogłębiają w nim stan kryzysu. 

Dla Organizatora kraju emigracji, taka emigracja może więc być problemem. 

Będzie on prawdopodobnie przeciwdziałał temu zjawisku. To 

przeciwdziałanie może być dwojakiego rodzaju. Po pierwsze może dążyć on 

do wyrzucenia takiego emigranta ze swojego kraju, co byłoby systemowym 

wyjaśnieniem rodzących się w Europie takich tendencji (taką postawę wobec 

polskich emigrantów zdaje się na przykład przyjmować rząd holenderski). 

Ale może on działać o wiele bardziej delikatnie, nie wyrzucając emigranta 

ze swojego kraju, ale naciskać na sprowadzenie jego rodziny do kraju 

emigracji. Tak właśnie planuje zrobić rząd brytyjski obecnie. Nie chce on 

wyrzucać Polaków tam pracujących, ale ogłasza, że zasiłki socjalne na 

dzieci będzie wypłacał pod warunkiem, że dziecko jest na stałe na 

terytorium Wielkiej Brytanii. Każdy Organizator w przypadku takiej 

emigracji ma tylko te dwie możliwości. Warto przy tym zwrócić uwagę, że 

niezależnie od tego, co zrobi rząd kraju emigracji, skutek będzie ten sam: 

rodzina będzie razem. Jest to bardzo fascynujący obraz funkcjonowania 

w systemie Rynek mechanizmów naprawczych, takich naturalnych 

regulatorów, których nastawy Ktoś ustalił tak, że mimo wszechobecnej 

w wymiarze ekonomicznym ludzkiej działalności kalkulacji i „mamony”, 

wynikiem ich działania są pozytywne zmiany w sferze moralnej ludzkiego 

życia, jak widać na pozór tylko odległej od sfery ekonomii. 
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Jeżeli zaś chodzi o kierunek zmian w modelu polskiego Rynku, to 

wszystko wskazuje na to, że w Polsce część O rozrasta się szybciej niż część 

H. Trudno znaleźć w statystykach liczby w wiarygodny sposób opisujące 

zmiany, zachodzące w podsystemach O i H. Stan systemu Rynek jest 

natomiast dobrze opisywany wskaźnikiem, znanym w statystykach, którym 

jest tzw. Produkt Krajowy Brutto (PKB). Obserwacje sytuacji ekonomicznej 

wielu gmin pozwalają jednak jednoznacznie określić, że w warunkach 

polskich podsystem O powiększa się szybciej, niż podsystem H. Budżety 

wszystkich szczebli administracji publicznej (podsystem O) ulegają bowiem 

stałemu zwiększeniu i wszystko wskazuje na to, że tempo tego wzrostu jest 

większe, niż tempo wzrostu PKB Polski. Zewnętrznym tego objawem jest 

fakt, że w każdym polskim mieście, największymi pracodawcami są 

instytucje, składające się na podsystem O, a więc urzędy, jednostki policji, 

czy szpitale i uczelnie, ewentualnie oligopole i monopole. Dla przykładu 

w województwie lubelskim, w branży spożywczej, która jest branżą wiodącą 

tego województwa (około 30 % PKB województwa), funkcjonują 

w podsystemie H tylko dwie firmy, zatrudniające ponad 1000 osób. Są to 

znany lubelski producent słodyczy „Solidarność” i Zakłady Mięsne 

w Łukowie. Największymi pracodawcami, których można z całą pewnością 

zaliczyć do części H w tym województwie są jeszcze: Black Red White 

(7700 osób w całym kraju), czy Emporia (3000 osób w całym kraju), ale na 

pierwszych miejscach jest też wiele firm, niewątpliwie będących elementami 

podsystemu O (PGE, Lubelski Węgiel Bogdanka, PKP, czy MPWiK). 

Ponadto na przykład moja macierzysta jednostka naukowa, zatrudnia około 

1500 osób i nie jest przy tym największa, Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej zatrudnia 3700 osób, a Katolicki Uniwersytet Lubelski im 

Jana Pawła II - 2000. Największymi pracodawcami w województwie 

lubelskim są więc od lat instytucje budżetowe. Te dane wskazują, że system 

R ustawiony jest tak, że O przyrasta szybciej niż H. Tak jest w całej Polsce. 

Oznacza to, że wkrótce znajdziemy się w położeniu krytycznym. Niektóre 

dane statystyczne już ten fakt potwierdzają. Świadczy o tym chociażby 

spadek wpływów z niektórych podatków, takich jak akcyza, czy VAT, 

zanotowany w ostatnim czasie. Jest to znak wyczerpania energetyczno – 

materialnych możliwości części H w zasilaniu części O. Wprawdzie nie 

można stwierdzić jednoznacznie, kiedy stan krytyczny wystąpi, wobec tego, 

że mamy do czynienia z układem ludzkim, którego reaktywności nie sposób 

jednoznacznie określić, ale jeżeli sposób sterowania Rynkiem przez naszego 

Organizatora nie ulegnie zmianie, to jego wystąpienie jest pewne. 
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Organizatorowi nie sprzyjają również wskaźniki demograficzne. Nasze 

społeczeństwo, tak jak społeczeństwo całej Europy starzeje się w szybkim 

tempie. W systemie emerytalnym następują więc przemiany, powodujące 

powiększenie obciążenia nim części H naszego systemu R. To on jest 

bowiem jedynym źródłem zasilania tego systemu. Jeżeli nałożymy na to 

zjawisko emigrację i założymy stałość trendów, to również system 

emerytalny czeka stan krytyczny.  

W stanie krytycznym konieczna jest zmiana sterowania. Warto 

zauważyć, że zmiana systemu B w system C wiedzie przez system A. Tak 

było w przypadku upadku komunizmu w Polsce. Była to zmiana 

ewolucyjna, nazywana powszechnie transformacją ustrojową. Nazwa ta jest 

wyjątkowo trafna również z systemowego punktu widzenia, gdyż jej istotą 

była właśnie transformacja, czyli zmiana sposobu sterowania. W takim 

scenariuszu ewolucyjnym, niezależnie od kierunku zmiany, czy przebiega 

ona z systemu B w kierunku C, czy odwrotnie, droga wiedzie zawsze 

poprzez system A. We wspomnianej powyżej transformacji ustrojowej 

zmianę sterowniczą w kierunku systemu A oznaczało uchwalenie przez 

polski Sejm wspominanego już w tej książce pakietu ustaw, określanych 

mianem ustaw Wilczka. Zmiana rewolucyjna może przebiegać inaczej. 

Może w jej wyniku nastąpić gwałtowne przejście z systemu B do C lub z C 

do B, z pominięciem A. Wobec doświadczenia, którego źródłem jest 

historia, a które uczy, że rewolucja niesie ze sobą ofiary i wobec faktu, że 

zmiana sterownicza jest nie do uniknięcia, wypada sobie życzyć, żeby ta 

nieuchronna zmiana nie wiązała się z jakąś rewolucją, w trakcie której ludzie 

potrafią się zachowywać gorzej niż zwierzęta. Na koniec tej książki trzeba 

jeszcze raz kategorycznie stwierdzić, że metoda systemowa pozwala na 

wyjaśnienie wielu zjawisk, a w obliczu bardzo silnej Homeostazy człowieka 

w wymiarze ekonomicznym jego działania, kto wie, czy nie wszystkie. 
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11. STRESZCZENIE 

W książce przedstawiono dorobek polskiej szkoły cybernetycznej, której 

najwybitniejszym twórcą był Marian Mazur. Tę wiedzę wykorzystano do 

budowy modelu systemu Rynek i cybernetycznego wyjaśnienia jego 

działania. Dokonano klasyfikacji systemowej dóbr ekonomicznych oraz 

przeglądu trzech i tylko trzech możliwych systemów ekonomicznych. 

Wyjaśniono sposoby sterowania rynkiem pracy, dóbr konsumpcyjnych 

i rynkiem pieniężnym. Przedstawiono wyjaśnienie systemowe cyklu 

koniunkturalnego. Na podstawie modelu teoretycznego systemu 

produkcyjnego zaprezentowano dwa możliwe sposoby sterowania nim. 

12. SUMMARY 

THE CONTROL OF THE MARKET SYSTEM 
The book presents the achievements of the Marian Mazur, the creator of 

the Polish school of cybernetics. This knowledge was used to build a new 

model of the Market system and to explain its cybernetic functioning. The 

classification of economic goods and the review of the three and the only 

three possible economic systems were made. The book explains the ways to 

control the labor market, consumer goods market and money market. There 

is also an explanation of the economic cycles in this book. Based on the 

theoretical model two ways to control the production system were presented. 
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