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Wytłumaczenie się z tytułu 
 

A. Ekonomia [Arystoteles; złożenie greckich słów: oikos (gosp. domowe)  
i nomos (prawo)] analizuje i opisuje produkcję, dystrybucję i konsumpcję 
dóbr; wykorzystanie zasobów i dzielenie ich na konsumpcję obecną lub 
przyszłą pomiędzy różne osoby i grupy w społeczeństwie. 

 

B. Adam Smith „Teoria uczuć moralnych” – ekonomia wywodzi się z etyki, 
czyli z relacji między ludźmi, tu: z relacji materialnych i produkcyjnych. 

 

C. Nowa ekonomia = nowa koncepcja, nowa, nowy system, paradygmat;  
dziś nie uczy się ekonomii, lecz historii ekonomii !!! 

 

D. Postkapitalistyczna – capita=głowa, kapitał, to bogactwo wiedzy i 
umiejętności ludzkich, ale dziś w znaczeniu kapitał finansowy.  
Tu, dziś „post-kapitalistyczna” znaczy:  
następująca po okresie dominacji kapitalizmu opartego na pieniądzu.  
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Zasoby, na których buduje się 
 byt, rozwój, dobrostan 

 
 
 

Primo:  Wiedza i umiejętności (głowa) – 
ludzie, kapitał ludzki, praca 

 
Secundo:  Ziemia i jej wszelkie bogactwa 

(„czyńcie sobie ziemię poddaną”) 
 
Tertio:  Zasoby finansowe  
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Credo: 
 

„Jedynym źródłem bogactwa jest praca,  

bowiem tylko ona posiada zdolność  

tworzenia nowych wartości.  

Jeśli praca wspomagana jest kapitałem,  

jej efektywność wzrasta,  

ale nawet bez udziału kapitału  

praca zachowuje swoje zdolności twórcze.  

Kapitał zaś bez pracy jest martwy i bezużyteczny.”  
 

Krzysztof Dzierżawski (1948-2004). 
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Dlaczego o tym mówimy  
i dlaczego to ważne? 

 
Bo dotychczasowy model 

1. Utrwala podziały klasowe i konflikty społeczne 
prowadząc do wojen 

2. Oznacza globalizacyjną tendencję ekspansji 
kapitału prowadzącą do prób podporządkowania 
sobie kultur i do upadku kultury ludzkiej w ogóle 
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Praca a kapitał spekulacyjny 

Żródło: Wykład szefa Centrum Europejskiego UW, prof. dr hab. A.Z. Nowaka, 2001  

(z pamięci; wykresy oparte są o wieloletnie badania)  
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Kilka faktów 
 

 

Około 1300 firm kontroluje 80% zysków świata !!! 
 

Kilka % ludzi posiada 90% majątku świata !!! 
 

Postępuje przepaść pomiędzy bogatymi a biednymi !!! 
 

Prowadzi się wojny, by podporządkować ekonomicznie kraje !!! 
 

1900r. ok. 90% ludzi pracy to wolni ludzie, dziś 90% na etacie !!! 
 

Drukują tryliony jednostek walut – wielokrotność PKB świata !!! 
 

Ciągłe kryzysy, ataki na waluty narodowe, spekulacje !!! 
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Istota kapitalizmu 

Kapitalizm nie jest złotym ustrojem bez wad. To widać.  

Słychać głosy obrońców tego systemu, które przypominają 

dobrze nam znane hasło propagandowe 

„socjalizm tak – wypaczenia nie”. 

Powtórka z rozrywki: „Kapitalizm tak – wypaczenia nie” ??? 

Trzeba powiedzieć: socjalizm NIE i kapitalizm NIE. 

Współczesny tzw. kapitalizm to forma dominacji kapitału 

martwego (finansowego i środków produkcji) nad 

człowiekiem pracy i jego pracą, to forma wyzysku i podboju.  
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Na istotę kapitalizmu składają się 4 elementy: 
 

 Najemnictwo (forma nowoczesnego uzależnienia ludzi pracy od 

kapitału martwego, współczesne niewolnictwo i system kontroli) 

 Dążenie do zysku finansowego i jego maksymalizacji (gloryfikowanie 

egoistycznych postaw „biznesowych”) 

 Koncentracja dóbr na skalę globalną (nierówności, napięcia, 

przepaść bogaci a biedni, podważenie demokracji i zgodnego 

współżycia, wyeliminowanie ludzi pracy z podziału owoców pracy) 

 Rywalizacja, czyli wyniszczająca walka (z wyjątkiem sytuacji zmowy 

monopolistycznej lub podobnej) zwana konkurencją na wolnym 

rynku, a de facto będąca KONTRA-kurencją na ograniczonym przez 

wielkich pseudo-rynku (walka przeciw - zamiast współpracy).  
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Skutki 
 

Te 4 istotne cechy kapitalizmu odcisnęły już mocno swoje 

piętno na społeczeństwach naszego globu. Jesteśmy zmęczeni: 

 ciągłą walką o przeżycie, związanie końca z końcem, 

płacenie rachunków,  

 ciągłym szukaniem lub utrzymywaniem „miejsca pracy”,  

 spłacaniem długów, kredytów,  

 inflacją, kryzysami,  

 egoizmami grupowymi, poczuciem wykorzystania, wyciskania 

nas „jak cytryny”,  

 brakiem poszanowania i partnerstwa. 
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Współtwórca polskiej filozofii czynu St. Szczepanowski 
 

„Nie ma pospolitszej i grubszej myłki jak ta, która przypuszcza, 

że rozwój sił ekonomicznych jest wyłącznie wpływem egoizmu, 

łakomstwa i chciwości. (...) Chciwość i łakomstwo mogą 

prowadzić do lichwy, do gry giełdowej, do stolika z kartami, do 

polowania za posagami, za synekurami, do sprzedawania 

nazwiska na parawan brudnych interesów, ale przenigdy do 

rozwoju ekonomicznego (...) Rozwój ekonomiczny nigdzie na 

świecie jeszcze się nie pojawił bez współ-udziału przynajmniej 

rzetelności, uczciwości, pracowitości i umiejętności (...).” 

(Stanisław Szczepanowski „Nędza Galicyi w cyfrach i program energicznego 

rozwoju gospodarstwa krajowego”. Lwów, 1888. Przedruk fragmentu w 

„Stanisław Szczepanowski – Walka narodu polskiego o byt”, Londyn, 1942)  
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Co nas czeka 
 

„Dobrze, że komunizm upadł. Ale teraz czeka nas  

jeszcze większe wyzwanie: humanizacji kapitalizmu” 
(mój 65-letni przyjaciel z Europy Zachodniej w 1992 roku) 

To wciąż prawda. Po 26 l. od „obalenia komunizmu” jesteśmy mądrzejsi i wiemy: 

chodzi o coś więcej – o stworzenie nowego systemu. 

Trzeba zastąpić:  
indywidualizm, egoistyczną własność środków produkcji,  
pseudo-wolny rynek, konfliktowe stosunki gospodarcze,  

najemną „siłę roboczą”, wyniszczającą konkurencję, monopolizację, 
przepływ od biednych do bogatych, fetyszyzację zysku itd. – 

 

NOWYM USTROJEM !!!  



Nowa ekonomia postkapitalistyczna  Dr Aleksander Kisil 

 

strona 13 

 

Ale Uwaga ! 
 

Uwaga na słowa „omamiacze” zastępujące kapitalizm: 
 

Post-industrializm 
Społeczeństwo informacyjne 

Partycypacja pracownicza 
Społeczeństwo sieciowe  

itd. itp. 
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Ale uwaga – po raz 2-gi ! 
 

Będą Was mamić, lawirować i wmawiać, że  
nie ma innej drogi niż „kapitalizm” w swojej XIX-XX-
wiecznej postaci, 

Będą Was straszyć, że  
nie będzie pracy, gdy ruszy się ich układ, i będzie głód 

Będą Wam proponować w obliczu robotyzacji np.  
gwarantowany dochód podstawowy na głodowym 
poziomie bez prawa do współdecydowania, 

Będą tworzyć nowe instytucje i procedury,  
dalej przez nich sterowane, będące fasadą 
sprawiedliwości i demokracji. 

Będą odciągać Waszą uwagę tematami zastępczymi  
od istoty sprawy, od istoty tego chorego ustroju.  
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Kompleksowe rozwiązanie 
 

1. Współdecydowanie i współzarządzanie 
2. Współposiadanie przedsiębiorstw, własności komunalnej itd. 
3. Współdzielenie owoców pracy 
4. Współodpowiedzialność za przedsiębiorstwo 
5. Wprowadzenie wolności pracy i zniesienie etatu 
6. Uwolnienie pracy od podatków, zniesienie podatku dochodowego 
7. Przywrócenie służebnej roli pieniądza 
8. Uczynienie pracy podstawą emisji pieniądza 
9. Zreformowanie systemów zabezpieczenia emerytalnego 
10. Zniesienie uwłaczającego godności systemu zasiłków 

 

Każdy z tych dziesięciu elementów jest ważny. Tworzą one 
system naczyń połączonych i dopełniają się wzajemnie.   
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Filary nowego ustroju 
 

 Zniesienie NAJEMNICTWA: likwidacja bismarckowskiego ETATU; każdy 

obywatel = podmiot gospodarczy; nowe prawo cywilne 

 Zniesienie ZYSKU z piedestału: wprowadzenie „bilansu dobra 

wspólnego”; silne preferencje dla wspólnotowych form gospodarowania 

(akcjonariat prac., spółdzielnia, kooperatywa, spółka właścicielsko-

pracownicza, spółka pracownicza); pieniądz bez-odsetkowy (!) 

 DEKONCENTRACJA dóbr w skalę globalnej i lokalnej: reset długów (!); 

podział owoców pracy między wszystkich interesariuszy; instytucje 

ekonomii dobra wspólnego: banki komunalne i spółdzielcze, TUW-y, 

obywatelskie kasy chorych, bon oświatowy; nakaz non-profit w oświacie, 

służbie zdrowia i innych sektorach publicznych) 

 Zastąpienie RYWALIZACJI: partnerskie stosunki pracy, samorząd gosp. 

regulujący zachowania nieetyczne; umowy wspólnie kontrolowane; 

konglomeraty o integracji pionowej; preferencje dla firm lokalnych itd.  
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Co to oznacza? 
 

1. Wywrócenie dzisiejszego systemu do góry nogami, 

wypowiedzenie posłuszeństwa banksterii i jej sługom; 

2. Wypracowanie zupełnie nowych rozwiązań, napisanie 

kompletnie nowej Konstytucji, 

3. Naśladowanie Orbana, Sigurjonssona (Islandia), 

Szwajcarów, kilku prezydentów USA, Zdziechowskiego, 

Wieleżyńskiego, Staszica 

4. Wytężoną pracę organiczną wszystkich nas 

5. Wielkie, wielkie zmiany  
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Propozycja 
1. Zbudowanie podmiotowości obywatelskiej (Kontrakt wyborczy; Nowa ordynacja wyborcza i mieszany system; 

System referendalny; System impeachmentu obywatelskiego) 
2. Zbudowanie suwerenności monetarnej (Odzyskanie suwerenności przez NBP oraz nowy system emisji 

pełnowartościowego pieniądza, Nowy system bankowy, Waluty lokalne i waluta równoległa, Banki komunalne i nowe 
zasady dla banków spółdzielczych) 

3. Wyzwolenie pracy (Partycypacja pracownicza w podziale owoców pracy, Budowanie demokracji ekonomicznej; 
Promowanie akcjonariatu pracowniczego, spółdzielni, kooperatyw, spółek pracowniczych, spółek właścicielsko-
pracowniczych; Wspólnikami spółek handl. mogą być wyłącznie osoby fizyczne; Pilotaż dywidendy narodowej) 

4. Reforma systemu podatkowego (Powszechny podatek obrotowy zamiast CIT, PIT i VAT; Podatki specjalne: akcyza, 
ekologiczny, graniczny i kopalniany; Podatki lokalne – wg potrzeb gminy ustalane w referendum, ale w ramach prawa, 
aby nie powstało samodzierżawie i wyzysk finansowy na szczeblu lokalnym) 

5. System wsparcia przedsiębiorczości lokalnej (Preferencje dla lokalnych polskich przedsiębiorstw; Wsparcie 
polskiego rolnictwa; Umowy wspólnie kontrolowane; Prosumpcja; Związki gospodarcze o integracji produktowej; 
Systemy samowystarczalności lokalnej) 

6. Reforma systemu edukacji (Pluralizm programowy; Bon oświatowy i zrównanie statusu wszystkich szkół; Edukacja 
ustawiczna; Likwidacja kuratoriów; Praktyczne egzaminy zamiast testów; Promowanie osiągnięć w jednej dziedzinie 
zamiast kultu średniej; Nauczanie projektowe, uczenie myślenia, dyskutowania i pracy zespołowej) 

7. Demokratyzacja mediów (System rozwoju dziennikarzy; Nowy system nadzoru mediów publicznych; System 
finansowania publicznych mediów lokalnych i regionalnych; Obowiązek promowania kultury i gospodarki polskiej; 
System wymagań wobec globalnych mediów elektronicznych) 

8. Reforma sądownictwa (Wybieralność sędziów; Przywrócenie ławników; Sądy obywatelskie i polubowne; Kontrola 
przebiegu rozpraw; Inny system organizacji i finansowania)  
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Dziękuję za uwagę 
 

Życzę pomyślności i czujności 

Aleksander Stefan Kisil 

 


