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Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył 
także m.in. aplikację legislacyjną. Praktyk z kilkunastoletnim doświad-
czeniem w administracji państwowej, czynny zawodowo legislator. Za-
interesowania naukowe koncentruje wokół mechanizmów działania 
prawa administracyjnego i polityki tworzenia prawa administracyjnego 
oraz problematyki wartości w prawie administracyjnym.

Janusz Płaczek, prof. dr hab. w naukach wojskowych. Od 1990 r. 
pracował w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, od 2010 r. 
zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki Zarządzania i Administra-
cji w Warszawie. Członek PTE. Jego zainteresowania naukowo-dy-
daktyczne skupiają się na ekonomice bezpieczeństwa państwa i myśli 
obronno-ekonomicznej. Prowadzi badania w obszarze ekonomicznych 
aspektów bezpieczeństwa w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym. 
Promotor 16 prac doktorskich, 180 prac magisterskich i 44 prac po-
dyplomowych. 

Katarzyna Pietrzyk, doktor nauk społecznych, adiunkt w Zakła-
dzie Podstaw Logistyki Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. 
Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zadnieniach z obszaru 
logistyki, transportu międzynarodowego oraz polityki transportowej 
państwa oraz UE.

Kazimierz Poznański, Prezes Izby Gospodarczej Metali Nieżela-
znych i Recyklingu. 
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Konrad Raczkowski, dr hab. prof. nadzw. w zakresie zarządzania 
instytucjami publicznymi. Dyrektor Instytutu Ekonomicznego Spo-
łecznej Akademii Nauk oraz kierownik Katedry Zarządzania Bezpie-
czeństwem Ekonomicznym. W latach 2003–2013 pracownik resortu 
finansów, w latach 2006–2011 konsultant Europejskiego Urzędu ds. 
Zwalczania Nadużyć Finansowych w Brukseli. Audytor wewnętrzny 
zintegrowanego systemu zarządzania oraz ekspert Kancelarii Sejmu 
w zakresie gospodarki nieoficjalnej, finansów publicznych oraz zarzą-
dzania. Stypendysta rządu Szwecji z zakresu zarządzania (2009 r.), czło-
nek zwyczajny Brytyjskiej Akademii Zarządzania oraz współpracownik 
Instytutu Bezpieczeństwa i Polityki Rozwoju w Sztokholmie.

Małgorzata Sobieraj, mgr inż. budownictwa lądowego, od 1996 r. 
pracownik Urzędu Statystycznego w Kielcach. Od początku pracy 
w Urzędzie związana z ówczesnym Centrum Badań Szarej Gospodar-
ki, od 2001 r. pełni funkcję kierownika Centrum, które obecnie nosi 
nazwę Ośrodka Badań Gospodarki Nieobserwowanej.

Jan Krzysztof Solarz, prof. zw. dr hab. nauk ekonomicznych w za-
kresie bankowości i zarządzania ryzykiem systemowym. Kierownik 
Katedry Bankowości i Ubezpieczeń w Instytucie Ekonomicznym Spo-
łecznej Akademii Nauk. W latach 1989–2012 doradca prezesa w Na-
rodowym Banku Polskim, Banku Gospodarstwa Krajowego, PKO BP, 
BGŻ. Prorektor ds. nauki i badań Akademii Finansów w Warszawie 
przez dwie kadencje władz uczelni. Specjalista w zakresie kompara-
tystyki finansów oraz zarządzania ryzkiem finansowym codzienności. 
Autor ponad dziesięciu monografii naukowych.

Bartosz Stachowiak, doktor nauk ekonomicznych (doktorat 
obroniony w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Han-
dlowej). W latach 1996–2010 pracownik przedsiębiorstw z sektora te-
lekomunikacyjnego, a od roku 2010 pracownik przedsiębiorstw z sek-
tora energetycznego i petrochemicznego, w których pełnił funkcje kie-
rownicze. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień 
zastosowania ekonomii przestrzennej, logistyki dystrybucji, bezpieczeń-
stwa energetycznego, rozwoju infrastruktury energetycznej, transpor-
towej i łączności oraz zarządzania kryzysowego.

Zenon Stachowiak, prof. nauk społecznych, dr hab. nauk ekono-
micznych. Zatrudniony w Instytucie Logistyki na Wydziale Zarządzania 
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Akademii Obrony Narodowej oraz na Wydziale Ekonomii w Wyższej 
Szkole Ekonomii, Prawa i NAUK Medycznych w Kielcach. Członek 
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Zainteresowania naukowe 
i dydaktyczne koncentruje na problematyce ekonomii, międzynarodo-
wych stosunków ekonomicznych, ekonomice przedsiębiorstwa i ekono-
mice bezpieczeństwa. Autor i współautor wielu publikacji, prac nauko-
wo-badawczych i ekspertyz. Najważniejsze z nich to: Polityka gospo-
darczo-obronna (1996); Ekonomia. Zarys podstawowych problemów 
(1998, 2000); Ekonomia międzynarodowa wobec wyzwań cywilizacyj-
nych (2004); Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania 
i strategie (2006, 2011); Teoria i praktyka mechanizmu bezpieczeństwa 
ekonomicznego państwa. Ujęcie instytucjonalne (2012).

Nina Stępnicka, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakła-
dzie Dyplomacji i Polityki Europejskiej w Instytucie Stosunków Mię-
dzynarodowych na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersyte-
tu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Tematyka ba-
dań i zainteresowań naukowych autorki obejmuje m.in. przeobrażenia 
internetowych serwisów aukcyjno-handlowych w Polsce i na świecie 
w XX i XXI w., nowe trendy w e-commerce i działania społecznoś-
ciowe w Internecie. Autorka wielu publikacji z zakresu gospodarki cy-
frowej i ekonomiki mediów. 

Kinga Stopczyńska, doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk 
o zarządzaniu. Adiunkt Katedry Marketingu na Wydziale Zarządzania 
Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Polskiego Naukowego Towarzystwa 
Marketingu. Obszar jej zainteresowań ściśle związany jest z komunika-
cją marketingową, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętego 
public relations (również PR kryzysowego oraz on-line PR) oraz no-
wych mediów – w tym social media. Aktywny praktyk z osiemnasto-
letnim doświadczeniem zawodowym m.in. pracy w mediach, trener 
z zakresu CRM, PR, ZKM, CSR oraz osoba odpowiedzialna za kreo-
wanie wizerunku wiodących na rynku polskim marek w sektorze far-
maceutycznym. Jej działalność naukowa wiąże się ściśle z zaintereso-
waniami jako praktyka. 

Marek Suchowolec, Członek Rady Izby Gospodarczej Metali Nie-
żelaznych i Recyklingu, od 2007 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej 
DROP S.A. Od 1997 do 2007 r. był dealerem w Departamencie Ryn-
ków Finansowych BRE Banku S.A. Od 2000 r. zajmował się handlem 
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instrumentami pochodnymi na rachunek banku – BRE Bank S.A. Jako 
pierwszy w Polsce był emitentem warrantów, a od marca 2004 r. do 
października 2007 r. pełnił rolę animatora na rynku opcji na WIG20. 

Arkadiusz Szyszkowski, prawnik, doktorant Instytutu Nauk Praw-
nych Polskiej Akademii Nauk, adiunkt w Katedrze Administracji i Za-
rządzania Publicznego Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii 
Nauk. Były pracownik Departamentu Administracji Publicznej MSWiA 
oraz Urzędu Zamówień Publicznych na stanowisku naczelnika Wydziału 
Legislacyjno-Prawnego w Departamencie Prawnym. Autor licznych pub-
likacji dotyczących zamówień publicznych w „Rzeczypospolitej”, „Mo-
nitorze Zamówień Publicznych”, „Prawie Przedsiębiorcy” i „Monitorze 
Prawniczym”. Współautor i redaktor merytoryczny publikacji Przetargi 
w praktyce. Poradnik zamawiającego i oferenta (2003).

Tadeusz P. Tkaczyk, prof. dr. hab. w zakresie ekonomii, kierownik 
Katedry Teorii i Konkurencyjności Przedsiębiorstwa Społecznej Akade-
mii Nauk w Warszawie. Absolwent i pracownik SGPiS/SGH (do eme-
rytury), gdzie uzyskał wszystkie tytuły i stopnie naukowe. Po reorga-
nizacji pracował w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, w Katedrze 
Analizy Rynków i Konkurencji Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie 
SGH w Warszawie. Pracował w firmie konsultingowej, był też doradcą 
Marszałka Sejmu oraz członkiem kilku rad nadzorczych. Pełnił funkcję 
wicedyrektora Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGPiS, kierowni-
ka Katedry Ekonomii Wydziału Ekonomiki Produkcji. Był także kie-
rownikiem Katedry Ekonomii w WSEI w Warszawie (obecnie Vistula) 
i dziekanem Wydziału Ekonomicznego Wyższej Szkoły Ekonomiczno-
Społecznej w Warszawie. Współpracował z firmą doradczą NICOM. 
Prowadził przez kilka lat wykłady z ekonomii dla doktorantów w In-
stytucie Pracy i Polityki Społecznej oraz w SGH i dla magistrantów na 
Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Brał udział w wielu 
badaniach naukowych, wieloma z nich kierował. Zainteresowania ba-
dawcze autora koncentrują się wokół własności, przedsiębiorstwa, ry-
zyka, strategii oraz globalizacji. 

Krzysztof Wiciak, doktor nauk prawnych, dyrektor Instytutu Ba-
dań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem Wyższej Szkoły 
Policji w Szczytnie. W latach 2011–2012 kierownik Zakładu Studiów 
nad Przestępczością Zorganizowaną i Terroryzmem. Kierownik pro-
jektu „Opracowanie i stworzenie systemu zarządzania informacją na 
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potrzeby Centrum ds. Uprowadzeń” finansowanego z Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju. W latach 2009–2010 koordynator projektu 
„Poprawa skuteczności odzyskiwania mienia pochodzącego z czynów 
przestępczych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagad-
nień związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, prawem i krymi-
nalistyką. Zajmuje się taktyką zwalczania przestępczości zorganizowa-
nej, śledztwem finansowym oraz przestępczością godzącą w interesy 
Unii Europejskiej. 

Jacek Więckowski, prokurator Prokuratury Okręgowej w Katowi-
cach. W latach 2007–2009 pracował w Prokuraturze Krajowej w Biu-
rze do Spraw Przestępczości Zorganizowanej, a w latach 2009–2012 
był delegowany do Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach. Specjalizuje 
się w prowadzeniu spraw dotyczących przestępczości zorganizowanej 
o charakterze ekonomicznym. Autor publikacji na temat kwalifikacji 
przestępstw dotyczących wyłudzeń podatku VAT.

Sylwia Wojciechowska-Filipek – doktor nauk ekonomicznych, ad-
iunkt Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, pracownik naukowy 
Instytutu Ekonomicznego SAN. Wieloletni menedżer w sektorze pry-
watnym. Specjalizuje się w zastosowaniu technologii informacyjnej 
w zarządzaniu, zwłaszcza w instytucjach finansowych oraz wirtualiza-
cji działalności przedsiębiorstw. Autorka monografii i licznych publika-
cji naukowych w języku polskim i angielskim z tego zakresu.

Zdzisław Zasada, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Kate-
drze Ekonomii Uczelni Łazarskiego. Jego zainteresowania naukowe 
skoncentrowane są na problemach mikroekonomii, analizy finansowej 
przedsiębiorstwa oraz makroekonomii gospodarki otwartej. 

Grzegorz Zimon, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakła-
dzie Finansów i Bankowości na Wydziale Zarządzania Politechniki Rze-
szowskiej. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień 
zarządzania kapitałem obrotowym i zarządzania kosztami.

Jarosław Żak, doktorant w Szkole Głównej Handlowej w Warsza-
wie, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 
Od 1999 r. menedżer w przedsiębiorstwie handlowym PHP „ICC Ne-
skor” Sp. z o.o. operującym w branży opakowań. Dodatkowo posiada 
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doświadczenia pracy jako niezależny konsultant. Jego zainteresowania 
naukowe skupiają się wokół zarządzania strategicznego, zarządzania 
łańcuchem dostaw i wartości oraz mechanizmów organizacji karuzel 
podatkowych VAT. Publikował w magazynach: „Gospodarka Mate-
riałowa i Logistyka”, „Opakowanie”, „Reporter Chemiczny”, brał też 
udział w konferencjach AMI Plastics. 

Andrzej Żebrowski, dr hab. inż. prof. UP, kierownik Katedry Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego Instytutu Politologii Wydziału Humani-
stycznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Kie-
rownik Zakładu Zarządzania Kryzysowego w Wyższej Szkole Bezpie-
czeństwa i Ochrony im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie – Wydział 
Zamiejscowy w Nisku. Jest członkiem Rady Programowej kierunku 
studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Wyższej Szkole Finansów i Pra-
wa w Bielsku-Białej, a także członkiem Międzynarodowego Stowarzy-
szenia „Edukacja dla Obronności i Bezpieczeństwa” przy Krakowskiej 
Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Jego zainteresowania 
naukowe obejmują: bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, służby spe-
cjalne, walkę informacyjną, bezpieczeństwo informacji niejawnych, 
zarządzanie kryzysowe.

Katarzyna Żukrowska, prof. zw. dr hab. w zakresie nauk ekono-
micznych i politologii. Dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodo-
wych i Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego SGH. Autorka 
485 publikacji (50 książek, 227 rozdziałów w książkach, 159 artyku-
łów i 50 recenzji). Ostatnie jej publikacje na temat bezpieczeństwa to: 
K. Żukrowska (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd ak-
tualnego stanu (2011); Konflikty regionalne w świecie (w:) L. Pastu-
siak (red.), Źródła i konsekwencje niestabilności współczesnego świata 
(2013); K. Raczkowski, K. Żukrowska, M. Żuber (red.), Interdyscy-
plinarność nauk o bezpieczeństwie. Paradygmat. Wiedza. Demarkacja 
(2013). Uczestnik przeglądu strategicznego bezpieczeństwa Polski po-
wołanego przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Ekspert 
ONZ, Komisji Europejskiej UE, NATO i OECD. 

Agnieszka Żywicka, doktor nauk prawnych. Adiunkt w Wyższej 
Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie na Wydziale Administracji. 
Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wy-
dział Prawa i Administracji, kierunek prawo. Stopień doktora uzyskała 
na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji w Katolickim 
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Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Ukończyła studia podyplo-
mowe z zakresu bankowość i finanse (UMCS) oraz zarządzanie pro-
jektami badawczymi i pracami rozwojowymi (WSEI). Autorka pub-
likacji z zakresu administracyjnego prawa gospodarczego, cywilnego 
i przedsiębiorczości. 
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Wstęp

Przygotowując się do nowych wyzwań, a będąc w trakcie rozwiązy-
wania aktualnych problemów, trzeba uzmysłowić sobie, iż konwer-
gencja społeczno-gospodarcza w skali danego państwa jest nie tylko 
zmienna, ale bywa także narażona na występowanie ryzyka o płyn-
nych i nieokreślonych granicach. Ryzyko to podważa bezpieczeństwo 
i dotyczy w pierwszym rzędzie przedsiębiorców prowadzących dzia-
łalność gospodarczą, obywateli danego państwa – jako członków spo-
łeczeństwa – i wreszcie samego państwa jako podmiotu prawa mię-
dzynarodowego. 

Zmieniająca się w niebywałym tempie rzeczywistość nie tylko zmu-
sza poszczególne przedsiębiorstwa do poszukiwania nowych modeli bi-
znesu w obrocie gospodarczym, lecz także wskazuje, że poszczególne 
państwa już dziś powinny modyfikować szybciej niż kiedykolwiek pa-
radygmat organizacyjno-rozwojowy, w wielu bowiem miejscach wystę-
puje niekiedy znacząca asymetria pomiędzy tym, co system gospodar-
czy może zaoferować w sferze realnej, a tym, co może usankcjonować 
instytucjonalna sfera regulacyjna. 

Z jednej strony chodzi o zwiększenie konkurencyjności gospodarki 
narodowej, przy ułatwieniach dla biznesu i nieprzeszkadzaniu w pro-
wadzeniu legalnej działalności gospodarczej, z drugiej zaś o elimino-
wanie zagrożeń systemowych i nieprawidłowości obrotu gospodarcze-
go, związanych m.in. z uchylaniem się od opodatkowania, nieuczciwą 
konkurencją, inercją instytucjonalną, niesprawnością organów ścigania 
i wymiaru sprawiedliwości czy nieodpowiedzialnym zwiększaniem dłu-
gu publicznego. Rzecz dotyczy wreszcie minimalizacji zagrożeń w pro-
wadzeniu działalności gospodarczej przez samych przedsiębiorców, 
gdzie wielkość przychodu netto danego przedsiębiorstwa ze sprzedaży 
dóbr i usług w rachunku zysków i strat umożliwi wypracowanie w da-
nym roku obrotowym takiego zysku netto, który pozwoli na niezakłó-
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cone prowadzenie działalności gospodarczej w perspektywie krótko-, 
a nawet średniookresowej. Przedsiębiorcy budują bowiem dobrobyt da-
nego państwa i to im zawdzięcza się wzrost gospodarczy, a więc i wpły-
wy budżetowe, z których pokrywane są wydatki publiczne. 

Niniejsza książka, obok wydanej w październiku 2013 r. The Eco-
nomic Security of Business Transactions. Management in Business, ot-
wiera dopiero interdyscyplinarną dyskusję w zakresie bezpieczeństwa 
ekonomicznego obrotu gospodarczego. Jednak owa interdyscyplinar-
ność winna wiązać się fundamentalnie z dziedziną nauk ekonomicz-
nych, wspomaganych przez inne dziedziny nauk prawnych czy społecz-
nych. Chodzi tu zwłaszcza, ale nie jedynie, o powiązanie i wzajemne 
uzupełnianie takich dyscyplin naukowych jak ekonomia, nauki o za-
rządzaniu czy finanse, obok prawa czy wykształconych w ostatnim cza-
sie nauk o bezpieczeństwie. W raporcie dotyczącym globalnych zagro-
żeń Światowego Forum Ekonomicznego zapewnienie bezpieczeństwa 
ekonomicznego zostało uznane za najważniejsze wyzwanie. Istotne są 
również inne wymiary bezpieczeństwa (środowiskowe, geopolityczne, 
społeczne czy technologiczne) postrzegane z tego punktu widzenia, 
aczkolwiek zależą one od czynnika ekonomicznego. 

Z tego względu tytuł niniejszego opracowania, zgodnie z podej-
ściem epistemologicznym, a na drodze eliminacji błędu tautologicznego 
idem per idem, a priori zakłada istnienie różnic pomiędzy bezpieczeń-
stwem ekonomicznym a obrotem gospodarczym w znaczeniu podzia-
łowym i definicyjnym. Podkreśla tym samym, że kategoria bezpieczeń-
stwa ekonomicznego jest obok obrotu gospodarczego komponentem 
sfery regulacyjnej i realnej systemu ekonomicznego, dążąc do budowy 
fundamentów naukowej wiedzy ekonomicznej na drodze określania 
i uzyskiwania wiedzy ścisłej. 

Tak trudna, lecz interesująca i ważna dla każdego tematyka spowo-
dowała, że w dyskusji na temat bezpieczeństwa ekonomicznego obrotu 
gospodarczego udział biorą wybitni przedstawiciele nauki, przedsię-
biorcy, reprezentanci organów administracji państwowej oraz politycy. 
Jest to formuła otwarta dla każdego, która z jednej strony umożliwia 
bezpośrednią wymianę doświadczeń i konfrontację poglądów, z dru-
giej wymusza potrzebę podjęcia dyskusji, jak i ustosunkowania się do 
merytorycznej oraz konstruktywnej krytyki. Wszystko po to, żeby nie 
izolując się w blokach niekiedy wąsko realizowanej nauki, przedsiębior-
czości, administracji czy polityki, poszukiwać szerszych i realnych moż-
liwości zwiększania sprawności działania poszczególnych podmiotów 
organizacji państwa. Podejście takie umożliwia eliminowanie niepew-
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ności oraz ryzyka, przyczyniając się do budowy dobrobytu w ramach 
zrównoważonego rozwoju. 

Przekazywane w Państwa ręce opracowanie podzielone zostało 
na cztery bloki tematyczne: bezpieczeństwo ekonomiczne i obrót go-
spodarczy, gospodarka nieoficjalna i nieprawidłowości w systemie  
gospodarczym, ryzyko obrotu gospodarczego oraz czynniki stabiliza-
cji i oceny obrotu gospodarczego. 

W części pierwszej zaprezentowano współczesny model tetrarchii 
zarządzania w systemie gospodarczym, dylematy bezpieczeństwa eko-
nomicznego, ryzyko, przestrzeń i filozofię w bezpieczeństwie ekono-
micznym. Przedstawiono konkretne przypadki możliwości zagwaran-
towania bezpieczeństwa finansowego i prawnego, wyrażając potrzebę 
opracowania zintegrowanej strategii bezpieczeństwa ekonomicznego 
państwa. Opisano także praktyczną koncepcję reformy systemu po-
datku VAT w Polsce. 

W drugiej części książki omówiono gospodarkę nieoficjalną, wska-
zując nieprawidłowości w systemie gospodarczym. Przedstawiono ban-
kowość równoległą, przyjęte miary szacowania gospodarki nieoficjalnej 
w Polsce czy problemy, jakie wywołuje gospodarka nieoficjalna. Następ-
nie dokonano opisu inicjatyw wspólnotowych w zakresie zwalczania 
przestępczości o charakterze ekonomicznym i zjawiska samej przestęp-
czości gospodarczej w Polsce. Przeanalizowano skalę i przyczyny nie-
efektywności zwalczania przestępczości finansowej, uzupełniając te roz-
ważania koncepcją działań usprawniających. Omówiono też korupcję 
w wymiarze gospodarczym oraz patologie w procesie zakupowym. 

Trzecia część książki dotyczy ryzyka i jego kategorii w szeroko defi-
niowanej działalności gospodarczej – zarówno na poziomie krajowym, 
jak i międzynarodowym. Zawarto w niej systematyzację ryzyka oraz 
opis jego ewolucji w gospodarce rynkowej. Przedstawiono tam także 
poszczególne kategorie ryzyka w odniesieniu do handlu, obrotu towa-
rowego czy operacji walutowych.

Ostatnia część opracowania zawiera opis czynników stabilizują-
cych i oceniających obrót gospodarczy. Przedstawia próby stabilizacji 
otoczenia prawnego działalności gospodarczej, jak też analizę roli za-
ufania i wiarygodności kontrahentów handlowych w kontekście płyn-
ności finansowej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, również 
w zakresie handlu elektronicznego i cyberbezpieczeństwa. W części 
tej zaprezentowano praktyczne aspekty ubezpieczenia należności han-
dlowych i koordynację polityk państw UE w zakresie eksportu towa-
rów strategicznych. Kolejne kwestie dotyczą analizy rynku kredytów 
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ze stwierdzoną niewypłacalnością, stabilności systemu bankowego czy 
zarządzania stabilnością finansową na poziomie wspólnotowym. 

Mam nadzieję, że zawartość merytoryczna niniejszej książki pozwoli 
Czytelnikowi znaleźć opracowanie dotyczące interesującej go tematyki, 
zadowalające zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym. Wie-
le z zamieszczonych tutaj artykułów ma nowatorski charakter i może 
służyć jako podstawa budowania nowych paradygmatów nauki, jak 
również punkt wyjścia do praktycznej implementacji tych rozwiązań 
w systemie gospodarczym. 

Konrad Raczkowski
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Współczesny model tetrarchii zarządzania 
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Pod koniec III w. n.e. cesarstwo rzymskie było bliskie upadku na sku-
tek najazdów plemion ościennych, wojen domowych, a zwłaszcza za-
paści gospodarczej. Obecnie objawami pogrążania się współczesnego 
państwa w kryzysie są: dominacja interesu ekonomicznego korpora-
cji i lobbystycznych grup wpływu, konflikty wewnętrzne o charakte-
rze politycznym oraz problemy wynikające z pogłębiającego się roz-
warstwienia społecznego, wreszcie – stagnacja gospodarki związana 
z nowoczesnym kolonializmem gospodarczym państw rozwiniętych. 
Do tego należy dołączyć pogłębiający się upadek moralności czy me-
dialne, a nawet edukacyjne zamazywanie potrzeb poznawczych ludz-
kiego umysłu. 

Czy możliwe jest w takiej sytuacji świadome rozumienie często wy-
idealizowanych modeli języka kognitywnego w komunikacie objaśnia-
jącym rzeczywistość, zwłaszcza w aspekcie społeczno-gospodarczym? 
Czy rozbudowana aparatura pojęciowa i teorie wyjaśniające zagadnie-
nia ekonomii lub prawa są zrozumiałe dla większości ludzi? Oczywi-
ście nie. Współcześnie istnieje bowiem zbyt duża luka w rozumieniu 
i interpretowaniu informacji i zdarzeń, w zależności od kontekstu, po-
trzeby użycia czy docelowej grupy odbiorczej albo nadawczej. Sytua-
cja taka diametralnie zmienia umiejętność praktycznego wykorzystania 
posiadanej wiedzy na poziomie jednostki, przedsiębiorstwa czy pań-
stwa. W naturalny sposób tworzy grupy bardziej uprzywilejowane, 
przede wszystkim z racji zdolności akumulacji kapitału, oddziaływa-
nia na opinię publiczną czy posiadania władzy wynikającej z pełnienia 
określonych funkcji – zarówno w gospodarce, jak i polityce. Układ taki 
zmienia modelowe podejście, zwłaszcza neoklasyczne, do wzrostu do-
chodu narodowego, poprzez zaniedbania po stronie podaży, wynika-

rozdział 1
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jące z regresywnego narodowego postępu technicznego oraz gwaran-
towanie jedynie ryzykownej alokacji zasobów. Alokacja ta może mieć 
związek z niesprawnością władz publicznych danego kraju, jeśli cho-
dzi o skuteczne zabezpieczanie interesów ekonomicznych, jak i spo-
łecznych własnych obywateli. Zmienia przy tym i w majestacie prawa 
reglamentuje popyt na zwiększanie ryzyka bezpieczeństwa ekonomicz-
nego, w którym główną funkcją reglamentacji są bariery wejścia uprzy-
wilejowanych podmiotów w gwarantowane zyski, generowane jednak 
kosztem strat, a nawet eliminacji z rynku uczciwych podmiotów go-
spodarczych. Ukształtowany w ten sposób mechanizm tworzy nowy 
model zarządzania w obrocie gospodarczym, bezpośrednio zagrażając 
znacznej części działających w nim podmiotów. Wspiera największy wo-
lumen zysku uprzywilejowanych synekur, gwarantując ich rozwój lub 
przetrwanie w zamian za niezakłócone wywiązywanie się z ponoszenia 
uzgodnionych kosztów transakcyjnych kontroli. 

Z tego względu w niniejszym artykule zostaną zaprezentowane cha-
rakterystyki makroekonomiczne miejsca Polski w globalnej gospodar-
ce, które będą podstawą do dalszego opisu i zdefiniowania obrotu go-
spodarczego w ramach bezpieczeństwa ekonomicznego, omówienia 
pierwszych rządów w systemie tetrarchii i określenia współczesnego 
modelu tetrarchii zarządzania w państwie unitarnym. 

1. Miejsce Polski w globalnej gospodarce

Z analiz Banku Światowego wynika, że polska gospodarka jest dwudzie-
stą czwartą gospodarką świata (rys. 1), w przypadku metodyki liczenia 
PKB w oparciu o bieżący kurs walutowy (BKW). Jeżeli zastosujemy li-
czenie PKB według parytetu siły nabywczej (PSN), odpowiednie war-
tości są wyższe (lepsze) i plasują Polskę na dwudziestym miejscu1. 

1  K. Schwab, The Global Competitiveness Report 2012–2013, World Economic Forum, 
Geneva 2012, s. 385.

Konrad Raczkowski
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Rysunek 1. Lista trzydziestu największych gospodarek świata według PKB (mln USD) 
liczonego według bieżącego kursu walutowego za rok 2011 

Nierówności w rankingach BKW w porównaniu do PSN charakte-
rystyczne są dla krajów słabiej rozwiniętych, do których Polska wciąż 
się zalicza. Różnice w poziomie cen, wolniejszy wzrost polskiej go-

1. Współczesny model tetrarchii zarządzania...
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