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MARIUSZ GRENDOWICZ  |  Ekonomista i bankowiec, od lat związany  
z sektorem finansowym. Pracował w Wielkiej Brytanii, na Węgrzech, 
a następnie w Polsce. Pełnił funkcje kierownicze i zasiadał  
w zarządach kilkunastu instytucji finansowych, był także prezesem 
Polskiego Funduszu Rozwoju. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego 
oraz The Chartered Institute of Bankers w Londynie.  
Przewodniczący rady nadzorczej Aviva, ATM i Private Equity 
Managers oraz członek rad Arctic Paper, GTC, MCI i Getin Noble 
Banku. Również przewodniczący Rady Fundacji WWF Polska  
i członek Rady Strategicznej ośrodka THINKTANK.

_ Mariusz Grendowicz 
finansista

KTO URATUJE  
WSPÓLNE DOBRO? 

 
W firmach, które chcą 

działać w długiej 
perspektywie, liczy się 
rzetelność i uczciwość.
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MAGDA WIERZYCKA  |  Od dwóch dekad działa na światowym rynku 
finansowym. Jest twórcą, współwłaścicielką i CEO firmy Sygnia Limited, 

zarządzającej akcjami inwestycyjnymi, notowanej na GPW w Johannesburgu. 
Wcześniej pełniła funkcje kierownicze w instytucjach ubezpieczeniowych  

i finansowych w RPA, Southern Life, Alexander Forbes i Coronation Fund 
Managers. Przez trzy lata była CEO firmy African Harvest Fund Managers. 

Urodzona w Polsce, mieszka w RPA. Najbogatsza kobieta Południowej Afryki, 
znana z aktywizmu antykorupcyjnego. Absolwentka Uniwersytetu w Cape 

Town oraz The Institute and Faculty of Actuaries w Londynie, jest także 
członkiem rady Centrum dla Afryki Uniwersytetu Harvarda w USA.

_ Magda Wierzycka 
inwestorka, aktuariusz

Świat wyłaniający się z obecnego chaosu  

jest pozbawiony wartości, współczucia 

i chęci współpracy. Większość polityków 

i duża część biznesu kieruje się chorym 

egoizmem. Nasza przyszłość zależy od 

determinacji, odpowiedzialności oraz 

solidarności tych, którzy dostrzegają  

problem i gotowi są do samoograniczeń.  

Bez wspólnego działania świadomych 

wyborców i konsumentów polityka  

i biznes nie wypracują rozwiązań,  

które zapobiegną katastrofie ziemi.

 
Bez otwartych, 
prawdomównych, 
etycznych polityków 
trudno prowadzić 
etyczny biznes.



 _ MAŁGORZATA BONIKOWSKA [TT]: 
Jak opisać to, co dzieje się dziś na świecie? 
Czy raczej – ze światem? 

 _ MARIUSZ GRENDOWICZ: Świat, w któ-
rym się urodziliśmy i wychowaliśmy, już 
nie istnieje. Jednocześnie nowy porządek 
jeszcze się w pełni nie wykrystalizował. 
Stary, znany nam świat miał wiele wad, 
ale był oparty na solidnych fundamentach. 
Może trochę idealizuję, ale istniało coś ta-

kiego jak wiarygodność. Ludzie generalnie mogli bar-
dziej ufać – zarówno politykom, jak i mediom. Żadna 
poważna gazeta nie pozwoliłaby sobie na opublikowa-
nie niesprawdzonej informacji, a do radia i telewizji 
nie zapraszano byle kogo.

 _ MAGDA WIERZYCKA: Twój opis dotyczy Zachodu. 
Po drugiej stronie była inna rzeczywistość. W kra-
jach komunistycznych obowiązywała jedna słuszna 
prawda, a w mediach panowały wszechobecne pro-
paganda i cenzura. Ten świat mojego dzieciństwa był 
daleki od ideału, ale niepozbawiony plusów, takich jak 
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Żyjemy w świecie, w którym wyczerpują się dotych-

czas obowiązujące paradygmaty. Świat słabo radzi 

sobie z współczesnymi wyzwaniami. Ludzie albo są 

rozgniewani, albo nie mają nadziei na lepszą przy-

szłość. zmiana jest wszystkim bardzo potrzebna.

z problemami zmagają się przywódcy polityczni 

– Francja z ruchem Żółtych Kamizelek, Hiszpania 

z katalońskimi ruchami separatystycznymi. pro-

blemy ma nie tylko europa. Wciąż trwają protesty 

w Hongkongu, a Chile, ze względu na napiętą sytu-

ację w kraju, zdecydowało się odwołać dwa ważne 

szczyty zaplanowane na listopad i grudzień – klima-

tyczny COp25 i apeC.

problemy ma również biznes. Klasyczna forma ka-

pitalizmu oparta na maksymalizacji zysku, szybkim 

i jak najtańszym wzroście efektywności oraz rosną-

cej konsumpcji nie ma już racji bytu. zużycie zaso-

bów i degradacja środowiska prowadzą ludzkość do 

katastrofy klimatycznej.

Biznes i polityka są ze sobą ściśle powiązane. i do-

brze, bo globalnych problemów nie rozwiąże się 

w pojedynkę. Dziś niezmiernie trudno znaleźć jed-

ną wizję przyszłości i pogodzić interesy wszystkich 

zaangażowanych stron, choć cel wydaje się jeden 

– przetrwanie człowieka na ziemi. Teoretycznie ist-

nieje wyjście z impasu, mało kto wierzy jednak, że 

jest ono do zrealizowania.

O wyzwaniach współczesnego świata i konieczno-

ści stworzenia nowej ekonomii dr małgorzata Bo-

nikowska, prezes ośrodka THiNKTaNK, rozmawiała 

z magdą Wierzycką, inwestorką z rpa, działającą na 

międzynarodowym rynku finansowym oraz mariu-

szem grendowiczem, finansistą, członkiem rady 

strategicznej THiNKTaNK i przewodniczącym rady 

Fundacji WWF polska. rozmowa odbyła się w kan-

celarii WKB Wierciński, Kwieciński Baehr.
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 _ [TT]: To co się stało? 

 _ M.W.: Gdy politycy postanowili wtrącić się do go-
spodarki i majstrować przy systemie, coś zaczęło 
się psuć. Drukowanie pieniędzy, ratowanie banków, 
manipulowanie inflacją – bezustanne interwencje 
rządów i banków centralnych przez ponad deka-
dę w krótkiej perspektywie przyniosły poprawę, ale 
w dłuższej poważnie zaburzyły system. Przecież wolny 
rynek to zaprzeczenie centralnego sterowania. To jak-
by do kapitalizmu doczepić elementy komunizmu: do 
wiarygodności dodano cenzurę, propagandę i zasadę 
jednej słusznej prawdy. W efekcie powstało wielkie 
kłamstwo. Dziś kłamią wszyscy: politycy, media, biz-
nes. Świetnie to widać w Wielkiej Brytanii w związku 
z brexitem.

 _ M.G.:  Słabości kapitalizmu były widoczne już wcze-
śniej. Gdy pracowałem w londyńskim City w latach 
80., inwestowaliśmy w różne aktywa na całym świecie. 
Widziałem handel długami biedniejszych państw, dre-
naż pieniądza z jednego rynku do drugiego, agresyw-
ne strategie inwestorów i skalę dominacji wielkiego 
kapitału. Jednocześnie pogłębiały się nierówności 
ekonomiczne – bogaci stawali się coraz bogatsi, a kla-
sa średnia stała w miejscu.

 _ M.W.: Nierówności były zawsze. Jednak ludzie nie 
mieli wtedy poczucia zagrożenia podstaw swej egzy-
stencji. A dziś mają. I to nie jednostki, lecz całe spo-
łeczeństwa. Rewolucja technologiczna i gwałtowny 
rozwój nowych form działania przyniosły bowiem 

zero bezrobocia, powszechna darmowa 
edukacja czy służba zdrowia. Opuścili-
śmy z rodziną Polskę, gdy miałam 11 lat. 
Wychowywałam się więc raczej na Za-
chodzie, a właściwie – na Południu, bo 
szybko trafiliśmy do RPA. Zaczęłam pracę 
w sektorze finansowym, czyli w sercu ka-
pitalizmu. I mam wrażenie, że działał on 
w miarę dobrze. Służył ludziom pracowi-
tym i pomysłowym, pozwalał się bogacić 
i rozwijać.
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edukacja jest kluczem do zmiany 
świata. musi być powszechna.



perspektywę trwałego zastąpienia pracy ludzi bez 
pokazania im alternatywy. Przy czym nie chodzi 
tylko o pracowników o niskich kwalifikacjach, ale 
także o specjalistów i profesjonalistów wysokiej klasy 
świetnie zarabiających: prawników, lekarzy, mene-
dżerów. Mało pociesza, że powstaną nowe zawody, 
skoro jeszcze ich nie ma, a co miesiąc trzeba płacić 
rachunki. Jednocześnie większość zachodnich gospo-
darek jest w stagnacji. Nie rosną. Obrazowo mówiąc, 
rynek „nie ma czym oddychać”. A w ludziach rośnie 
frustracja, którą zaczęli już manifestować. Ten niepo-
kój społeczny z biernych odczuć przeradza się powoli 
w aktywność. I już prowadzi do aktów przemocy – jak 
w Chile czy w Hongkongu. Dalej będzie tylko gorzej: 
więcej państw cierpiących na wewnętrzne turbulencje, 
więcej protestów itd.

 _M.G.: Innym ważnym źródłem rosnącego pesymi-
zmu ludzi jest stan Ziemi. Przecież nie tylko Europa 
widzi, co się dzieje. W miastach nie można oddychać, 
podnosi się poziom mórz, anomalie pogodowe zabie-
rają coraz więcej ludzkiego dorobku i istnień. Zabija 
nas także rozrzutność i niepohamowana konsumpcja 
– zarówno produktów, jak i zasobów. Zachowujemy 
się tak, jak gdyby to wszystko, co Ziemia nam daje, 
było wieczne. To złudne przekonanie.

 _M.W.: Prawda jest taka, że nie ma na te wszystkie wy-
zwania dobrych odpowiedzi. Ale nikt tego nie powie. 
Politycy wolą mamić ludzi, a skoro nie wiedzą, co ro-
bić, to kłamią, że wiedzą. I dają pozorne rozwiązania. 
A jednocześnie zamiast szukać prawdziwych odpo-
wiedzi w szerszym gronie, zgodnie z zasadą, że „co 
dwie głowy, to nie jedna”, zamykają się we własnych 
środowiskach, krajach, narodach. Od Trumpowskie-
go solo „America first” przeszliśmy do chóru, który 
śpiewa razem, ale każdy inną melodię. Spotkania 
w gronie G20 są coraz mniej produktywne, bo każdy 
widzi swój własny interes zamiast wspólnego. Global-
ny dialog zanika.

 _ [TT]: Skoro politycy nie mają 
rozwiązań, to może coś podpowie biznes? 

 _M.G.: Gdy firma przeżywa kłopoty, 
ważna jest pomysłowość i determinacja 
liderów. Ale jednocześnie to oni powin-
ni najbardziej zacisnąć pasa i dać dobry 
przykład. Swoją postawą, zachowaniem, 
wyznawanymi wartościami, które mu-
szą być realne, a nie tylko deklarowane. 
Jeśli przedsiębiorca tonie i chce się jakoś 
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większych przychodów. Może deklarować chęć 
dobrowolnego samoograniczania się, bo to ład-
nie brzmi, ale w praktyce nie będzie tego wpro-
wadzał.

 _ [TT]: Co można zrobić, aby biznes  
włączył się w poprawianie kapitalizmu? 

 _ M.W.: Z moich obserwacji wynika, iż jedynym 
sposobem stymulowania firm w stronę działań 
nastawionych na tworzenie wspólnego dobra są 
regulacje. Nie jest to zarzut, tylko stwierdzenie 
faktu. Nie lukrujmy rzeczywistości, mówmy 
prawdę, nie oszukujmy ludzi. Ludzie zresztą 
też działają podobnie: w większości jesteśmy 
wygodnickimi oportunistami, a nie wojowni-
kami o słuszną sprawę. Co do zasady wolimy 
kupować taniej, przemieszczać się wygodniej 
i szybciej, zarabiać więcej. Jeśli można w kilka 
godzin znaleźć się po drugiej stronie Atlantyku, 
to kto zdecyduje się na kilkunastodniowe po-
dróże statkiem, chociaż latanie bardziej szkodzi 
środowisku naturalnemu… Dlatego tak ważne 
są regulacje. Tylko one mogą wymusić zmiany 
zachowań, zarówno ludzi, jak i firm. Dobre pra-
wo jest dobre dla wszystkich.

 _ [TT]: Co waszym zdaniem będzie się działo  
z naszym światem w najbliższej przyszłości? 

 _ M.W.: Trudno rozwiązywać globalne wyzwania, 
gdy każdy kontynent, a nawet każde państwo 
ma swoje problemy i własną perspektywę. Euro-
pa się starzeje, Indie młodnieją. W Europie spa-
da liczba urodzeń, w Afryce wzrasta. Zwiększa 
się skala rywalizacji Chin i USA. Chińczycy chcą 
więcej produkować i sprzedawać, a jednocześnie 
chronią swój rynek, natomiast reszta świata chce 
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odbić, musi czuć silne oparcie, stanąć na 
twardym gruncie – najlepiej na swoich 
pracownikach, klientach, inwestorach. 
Trzeba wtedy powiedzieć im prawdę, 
choć to bardzo boli. Jak zacznie kluczyć 
i zaciemniać obraz, nie będzie wiarygodny 
i ludzie za nim nie pójdą. Nie znajdą w so-
bie dodatkowej energii, nie dadzą kredytu 
zaufania. Z państwami w sumie powinno 
to działać podobnie.

 _M.W.: Tak to działa w biznesie w sytu-
acjach ekstremalnych, kiedy firmie grozi 
krach. W normalnych okolicznościach 
przedsiębiorców nie motywują wartości, 
lecz zysk. I nie byłoby w tym nic zdrożne-
go, gdyby nie fakt, iż dla wielu wszystko, co 
może ten zysk zwiększyć, jest akceptowal-
ne, nawet jeśli nie jest etyczne lub ozna-
cza konieczność rozmijania się z prawdą. 
Klasycznym przykładem jest zjawisko 
korupcji – przecież żeby ktoś brał, to ktoś 
inny musi dawać. Doskonale to widać 
w moim kraju, RPA, gdzie do rozplenienia 
się tego procederu, uderzającego przecież 
w społeczeństwo, w największym stopniu 
przyczyniły się firmy zachodnie, które 
mają kodeksy etyczne i rozbudowany 
CSR. Zasadniczo więc biznes nie będzie 
stymulował dialogu i poszukiwał rozwią-
zań dla globalnych problemów, a zamiast 
tego chętnie wejdzie we wszystkie luki, 
które umożliwią mu rozwój i osiągnięcie 
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afryka martwi się o przeżycie, 
problemy zachodu są dla niej 
abstrakcyjne.



się do niego dostać i wyrównać handlowe deficyty. Kraje 
bogate chcą ograniczać konsumpcję i chronić środowi-
sko, kraje biedniejsze są wciąż nienasycone i dążą do 
rozwoju, nie zważając na kosztowną ekologię. Obawiam 
się, że czeka nas koniec ery międzynarodowego dialogu 
i uwiąd międzynarodowych instytucji.

 _ M.G.: A ja wierzę w aktywność i postawę środowisk 
biznesowych. Właśnie dlatego, że biznes jest globalny 
i widzi te sprzeczności, ale także działa pragmatycznie 
i myśli o swojej przyszłości. Przedsiębiorstwa, które 
chcą przetrwać, muszą myśleć o swym otoczeniu po-
litycznym i społecznym. Nie pozostawią społeczeństw 
i polityków na pastwę ich rosnących emocji, bo to by 
im zdewastowało biznes. Być może nie zrobią tego 
z altruizmu, lecz dlatego, że czują zagrożenie własnych 
interesów. Jednak nie motywy, ale efekt będzie się liczył.

 _ M.W.: Na kształcie wyłaniającego się nowego światowe-
go porządku może zaważyć jakość polityki. Widoczne 
gołym okiem niedostatki i słabości tej sfery dramatycznie 

obniżają odporność państw na kryzysy, 
co świetnie widać w Wielkiej Brytanii 
czy w RPA. To, co dzieje się w tych kra-
jach, może posłużyć za ilustrację procesów, 
które dotykają nasz glob w szerszej skali. 
W obu przypadkach widać, jak ważna jest 
edukacja, świadomość i postawa ludzi. 
Od niedouczonego i bezwolnego klienta 
gorszy jest tylko niedouczony i bezwolny 
wyborca.   
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Firmy istnieją po to, aby zarabiać, 
i to się nie zmieni. Nie rozwiążą 
globalnych problemów, jeśli  
nie będzie dobrych regulacji.


